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The research aimed to reveal the role of the digitization literature,
and the theories that explain it, in associating digitization and
educational process, by adopting the qualitative approach, and
grounded theory method.
The research findings show that the aspects of approach between
digitization and the educational process include five elements:
teacher and learner, curriculum, educational tools, learning
environment, and educational strategies.
The most prominent recommendation is that officials should
understand the importance of planning in the use of digitization
technology, with the involvement active stakeholders in the field of
education. Experts and researchers should be interested in
conducting more researches about digitization and educational
process.
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امللخص:
هدف البحث إىل الكشف عن دور أدبيات الرقمنة ،والنظرايت املفسرة هلا ،يف املقاربة بني الرقمنة والعملية
التعليمية ،ورصد أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ،عن طريق اعتماد املنهج النوعي ،أبسلوب النظرية
اجملذرة.
وأظهرت أبرز النتائج أن أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ُوِج َدت يف مخسة حماور هي :املعلم واملتعلم،
املنهاج ،والوسائل التعليمية ،والبيئة التعليمة ،واالسرتاتيجيات التعليمية.
ومتثلت أبرز التوصيات :أن يتفهم املسؤولون أمهية التخطيط الستخدامات تقنية الرقمنة ،مع إشراك اجلهات
الفاعلة يف جمال التعليم ،وأن يهتم اخلرباء والباحثون يف إجراء مز ٍ
يد من البحوث حول الرقمنة والعملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :مقاربة ،الرقمنة ،العملية التعليمية ،التعليم الرقمي ،النحول الرقمي.

املقدمة:
ينجز بعض
مل أجد أفضل من التوجه إىل يوميات إحدى األسر كي تكون مدخالً فيه شيء من الواقعية ،فبينما كان األب ُ
مستخدما الالبتوب وبرانمج إكسل ،كانت األم تشرتي بعض احلاجات ابستخدام برانمج املساعد الشخصي للهاتف ،عن
أعماله
ً
طريق السوق اإللكرتوين ،ويشارك االبن األكرب يف إحدى الدورات التدريبية عرب إحدى املنصات ،أما االبن األصغر فإنه يتلقى
مستخدما :احلاسب اآليل ،وتطبيق الصف االفرتاضي ،وكانت االبنة تتبادل املعرفة مع زميالهتا ،مستخدمةً غرفة
تعليمه مع زمالئه،
ً
الدردشة عن طريق اهلاتف ،وتطبيق الفيس بوك ،وانتقلت بعد ذلك إىل كتابة رسالة لصديقتها اليت تتكلم لغة أخرى ،مستخدمة
اجلهاز اللوحي للرتمجة.
اللعب ،وتبادل
العمل ،و ُ
ُُيكن القول أن هذا اجلزء من حياة هذه األسرة ،أصبح مألوفًا لدى كثريين ،إذ أصبح ُ
التعلم ،و ُ
ونظرا ملا يشهده الواقع املعاش من أتثٍّر ٍ
فاعل بتطبيقات الرقمنة؛ فقد
املعرفة آليًا ً
(رقميا) ،وأصبح ذلك جزءًا من احلياة اليوميةً ،
بعيدا عن
أصبحت تقنية الرقمنة يف متناول كثري من الناس ،وتسللت لدى كث ٍري من جماالت احلياة اليومية ،ومل يكن اجملال التعليمي ً
ذلك؛ بل أسهمت الرقمنة يف حتقيق مزيدٍ من التحوالت الرقمية ،ويف حتقيق مز ٍ
يد من املعرفة العلمية التعلّمية.
دث هذا املزيد من التحوالت الرقمية ،والتسارع الذي يُالزمها ،خلطًا يف املفاهيم املنبثقة عن الرقمنة؛ ما يُؤثر سلبًا
وقد ُُي ُ
يف العملية التعليمية يف ظل الرقمنة ،األمر الذي يُؤكد احلاجة إىل املقاربة املفاهيمية بني الرقمنة والعملية التعليمية.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث فيما يُالحظ عن طريق االطالع ،والبحث يف بعض األدبيات ،والنظرايت اليت مت رصدها ،إذ لوحظ
مفاهيمي بني تقنيات الرقمنة والعملية التعليمية ،وإلظهار قابلية املشكلة للبحث والدراسة؛ ُُيكن بلورهتا ابلسؤال اآليت:
وجود خلط
ّ

كيف ُُيكن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 2أ.د ، .أكادُية
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السؤال الرئيس :ما إمكانية املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟ وتتبلور إمكانية املقاربة ابإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 .2ما دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 .3ما أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ؟
أهداف البحثُُ :يكن اإلجابة عن أسئلة البحث بتحقيق األهداف اآلتية:
 .1الكشف عن دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية .
 .2الكشف عن دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية.
 .3رصد أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية.
أمهية البحث :متثلت أمهية البحث ابآليت:
 تلبية البحث ألحد حماور املؤمتر العلمي الدويل للدراسات املعاصرة يف العلوم االجتماعية ،أال وهو :حمور الرتبية والتعليم.
 احملاولة العلميــة اجلــادة للبحث ،يف حتليــل أدبيــات الرقمنة ومناقــشتها؛ ابعتماد هنج النظرية اجملذرة للمنهج النوعي .

 انتهاج البحث هنج املقاربة بني الرقمنة ،والعملية التعليمية؛ عن طريق استقراء بعض األدبيات والبحوث اليت تتعلق ابلرقمنة
واحلياة الرقمية؛ األمر الذي يُضفي تنوعاً مهماً يف الطرح.
 جذب اهتمام الباحثني؛ إلجراء حبوث أخرى ذات عالقة ابلرقمنة.

منهجية البحث :مت اعتماد النظرية اجملذرة بوصفها إحدى أساليب البحث النوعي ،للمقاربة بني الرقمنة ،والعملية التعليمية،

واختاذ املسلك التفسريي الذي يُركز على كيفية إدراك املشاركني موضوع البحث وتفهمه؛ وهذا ما توصل إليه البحث؛ بصياغة
املشكلة بـ كيف ُُيكن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟ فكانت املقاربة عن طريق مناقشة األدبيات ،والنظرايت املفسرة
للرقمنة ،وتفسريها؛ إذ يُعد أصحاهبا مشاركني ،وفق منظور البحوث النوعية ،إذا ُُيثل مصطلح مشاركني يف البحوث النوعية،
مصطلح العينة يف البحوث الكمية.

ولتوضيح عملية املقاربة ،اعتُ ِم َد النموذج املطور من قبل ماكسويل ( )Maxwellعام (1998م) ،مبكوانته اخلمسة:
أسئلة البحث ،أهداف البحث ،اإلطار املفاهيمي ،املنهج ،النتائج ،على النحو اآليت:
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املفاهيم

األهداف
األسئلة
النتائج

الشكل ( :)1منوذج ماكسويل

يُالحظ من الشكل ( )1أن أسئلة البحث هي نقطة االنطالق ابلنسبة للبحث النوعي؛ ويتبني من السهم املوصول(

)

أن ابقي املكوانت تنطلق من هذه األسئلة وترتبط هبا ،ويبني الشكل أن قاعدة املثلث املقلوب تربط بني األهداف واملفاهيم ،ورأسة
مرتبط أبسئلة البحث؛ ما يُؤكد أن أسئلة البحث تستدعي صياغة األهداف ،وتُش ّكل اإلطار املفاهيمي؛ لتحقيق األهداف.

أما املثلث يف أسفل الشكل فهو يربط بني املنهج ،والنتائج ،ورأسه يف األعلى مرتبط ابألسئلة؛ ما يُؤكد أن أسئلة البحث
أيضا ،أنه يوجد سهمان منقطان ( ،).........األول
تستدعي اختيار املنهج املناسب للبحث ،والوصول إىل النتائج ،ويُالحظ ً
يربط بني األهداف ،واملنهج ،ما يُؤكد أمهية األهداف يف حتديد منهج البحث ،ويربط السهم الثاين بني املفاهيم ،والنتائج ؛ ما يُشري
إىل أن مناقشة النتائج وتفسريها ،ينبغي أن تكون يف ضوء املفاهيم املعتمدة يف البحث؛ لتحقيق األهداف.
املواد املشاركة يف البحث:
نظرا للتفاعل املشرتك
يُطلق على عينة البحث النوعي مسمى املواد املشاركة أو املشاركني؛ سواء أكانوا أفر ًادا أم غري ذلكً ،
بني الباحث واملشاركني ،ووف ًقا إىل ما تُشري إليه األدبيات البحثية :أن الباحث خيتار املشاركني يف حبثه النوعي ،من أفر ٍاد أو
وُيب عن أسئلته.
أدبيات ،أو واثئق بطريقة مقصودة ،بناءً على تقديره وتصوره أن ذلك يُسهم يف حتقيق أهداف البحثُ ،
(الفقيه . )2017 ،لذا اختريت مخس أدبيات ونظريتان بطريقة العينة القصدية؛ لتمثل املواد املشاركة للبحث احلايل.
املصطلحات العلمية للبحث:
مقاربة :هي أساس نظري يتكون من جمموعة من املبادئ؛ وهي الطريقة اليت يعتمدها الدارس ،أو الباحث؛ من أجل
موضوع معني ( .الزبيدي ،2017 ،صفحة )1
البحث يف
ٍ
املقاربة إجرائيًا هي :األسس واملفاهيم اليت حتتوى على مسات مشرتكة ،ويتم التوصل إليها بعد مناقشة املعلومات وحتليلها.

الرقمنة :هي عملية حتويل اإلجراءات واألنشطة من أنشطة تقليدية ،إىل أنشطة رقمية ،ابستخدام األجهزة اآللية،
والربجميات ،والتطبيقات الرقمية ( .احلوسي ،2021 ،صفحة )1
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العملية التعليمية :هي جمموعة منظمة من األنشطة واإلجراءات ،هتدف إىل تلبية احلاجات التعليمية وتتضمن العملية
التعليمية املبادئ األساسية؛ منها :الدُيقراطية ،والعلم ،واإلنسانية ،وهتدف إىل إكساب املتعلم املهارات التعليمية( .يوث،2021 ،
صفحة )1
التعليمية إجرائيًا هي :أنشطة علمية مدروسة ،هتدف إىل إكساب املتعلم املعرفة يف مر ٍ
احل خمتلفة؛ ابعتماد األساليب
املناسبة لكل مرحلة ،ومن أهم عناصرها املعلم ،واملتعلم ،واملنهاج.
التعليم الرقمي :هو تق دمي حمتوى تعليمي إلكرتوين عرب الوسائط املعتمدة املوجودة على احلاسب اآليل ،وشبكاته ،إىل
املتعلم ،بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوى ،ومع املعلم ،ومع أقرانه ،سواء أكان ذلك بصورة متزامنة ،أم غري
متزامنة ،وكذلك إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت ،واملكان ،والسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم ومقدرته ،فضالً عن إمكانية إدارة
هذا التعلم عرب الوسائط( .احللفاوي ،2011 ،صفحة )17
التعليم الرقمي إجرائيًا هو :التعليم الذي يعتمد استخدام جهاز احلاسب اآليل ،وبرجمياته ،أو الالبتوب ،أو الشبكة
اإللكرتونية ،وتطبيقاهتا ،ويشمل التعليم االفرتاضي ،والتعليم الشبكي ،والتعليم اإللكرتوين ،واجلانب اإللكرتوين من التعليم عن بعد.
التحول الرقمي هو :االستثمار يف الفكر وتغيري السلوك؛ إلحداث حتول جذري يف طريقة العمل ،عن طريق االستفادة من
التطور التقين الكبري؛ خلدمة املستفيدين بشكل أوسع وأفضل؛ إذ يُسهم التحول الرقمي يف بناء جمتمعات فاعلة ،ومستدامة ،عرب
حتقيق تغيري جذري يف خدمات خمتلفة األطراف من مستهلكني ،وموظفني ،ومستفيدين ،مع حتسني جتارهبم وتطويرها ،عرب سلسلة
من العمليات ،وإعادة صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ( .املفضي ،2021 ،صفحة )5
التحول الرقمي إجرائيًا هو :عملية استبدال األساليب والوسائل ،واخلدمات املستخدمة ،والسلوكات املمارسة يف التعليم،
والعمل ،يف الواقع احلايل ،إىل أساليب العامل الرقمي ،ووسائله وخدماته ،ومن أمثلة ذلك :احلوسبة السحابية ،بوصفها حتول رقمي،
إذ مت استبدال عملية االعتماد على األجهزة اململوكة للمستخدم ،إىل اعتماد السحابة اإللكرتونية ،وتطبيقاهتا يف التعلم ،والعمل،
والتسوق ،وغري ذلك.
اإلطار النظري للبحث:
تضمن اإلطار النظري للبحث أربعة حماور هي :الرقمنة ،وأدبيات الرقمنة ،والنظرايت املفسرة للرقمنة ،ومناقشة احملاور
وتفسريها ،على النحو اآليت:
احملور األول :الرقمنة
الرقْم ،مبعىن اخلط العريض ،ويُقال جاء ابلرقم أي الكثري ويف علم
تُشري الرقمنة ً
لغواي يف املعجم الوسيط ،إىل أهنا من ّ
احلساب :هو الرمز املستعمل للتعبري عن أحد األعداد البسيطة وهي األعداد التسعة األوىل مع الصفر ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
ِ
َصحاب الْ َك ْه ِ
ت أ َّ
ف
 ) 9 ،......والرقيم أي الكتاب ،ويف ذلك قال تعاىل يف اآلية رقم ( )9من سورة الكهف " :أ َْم َحسْب َ
َن أ ْ َ َ
الرقِي ِم َكانُوا ِمن ِ
لوحا من الرصاص ُكتب عليه نسب
َو َّ
آايتنَا َع َجبًا" صدق هللا العظيم ،ويُشري الرقيم إىل الكتاب الذي كان ُُيثل ً
ْ َ
أصحاب الكهف ،وأمساؤهم ،ودينهم ،واألسباب اليت جعلتهم يلجأون إىل الكهف( .مصطفى ،الزايت ،عبد القادر ،و النجار،
بدون اتريخ ،صفحة )367
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الرقمنة إجرائيًا هي :املهمة اليت تتعلق ابحلاسب اآليل ،والتطبيقات املنبثقة عنه ،وتُشري هذه املهمة إىل حتويل املعلومات،
والبياانت ،والصور ،وما إىل ذلك ،إىل أرقام يتم معاجلتها داخل األجهزة اآللية ،مثل :احلاسب اآليل ،وتطبيقاته.
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بناءً على مفهوم الرقمة ؛ فإن تقنياهتا دخلت يف جماالت احلياة كافة ،منها :االجتماعية ،واالقتصادية ،والزراعية ،والرتبوية،
عملييت التعلم والتعليم وتطويرمها ،إذ ُُيكن القول أن القراءة والكتابة اختذت من
والتعليمية ،ويُالحظ أن الرقمنة أسهمت يف تغيري
ّ
عملييت التعلم والتعليم ،إالّ أن الرقمنة استبدلت ذلك يف جهاز احلاسب
وسائل لتحقيق
السبورة ،والورقة ،والكتاب ،والكراسة،
َ
ّ
اآليل ،وبرجمياته ،ويف تطبيقات السحابة اإللكرتونية ،والشبكة اإللكرتونية( .الزعبوط)2021 ،
ومن منطلق أن احلاسب اآليل اعتمد يف البداية على األرقام فيما يُسمى ابخلوارزميات ،اليت يعود أصلها إىل عامل الرايضيات

الفارسي " حممد بن موسى اخلوارزمي" ،منذ عام (820م)؛ إذ يرجع إل يه الفضل يف اعتماد الدول الغربية الرتقيم العشري ،فإن
كلمة خوارزميات تُشري إىل سلسلة من التعليمات يطالب احلاسب بتطبيقها بصفة آلية ،ومل ِ
تكتف الرقمنة بعمل احلاسب اآليل يف
ُ
مهاما فردية ،كالتعرف على الوجه ،واألصوات ،والبحث يف شبكة اإلنرتنت ،بل أسهمت يف تطبيقات
ظل ذاكرة حمدودة ،تُؤدي ً
تعليمية كثرية ابستخدام اخلوارزميات يف العمليات احلسابية والرايضيات ،وتوسعت الرقمنة يف اعتماد احلاسب اآليل على البياانت،
ابإلضافة إىل اخلوارزميات عرب شبكة اإلنرتنت ،فأصبح يُستخدم يف عملية استخراح معلومات ،أو بياانت معينة من شبكة

اإلنرتنت؛ لتعزيز العملية التعليمية ،وتطويرها ،واستمرت تقنية الرقمنة يف التنامي إىل أن مت إدخال البياانت داخل احلاسب اآليل
ضمن ما يُعرف بـ قواعد املعرفة ،ومتكن احلاسب اآليل عرب األدوات الربجمية من البحث يف هذه القواعد ،والقيام ابملقارنة والتحليل؛
مفهومي الرقمنة والعملية
من أجل استخالص أفضل احللول للمشكالت املختلفة ،واستنتاجها( .الزعبوط )2021 ،وللمقاربة بني
ّ
التعليمية ،ينبغي البحث يف أدبيات الرقمنة والنظرايت املفسرة هلا ،عرب حماور البحث.
احملور الثاين :أدبيات الرقمنة
ركزت خطة عمل املفوضية األوروبية على العملية التعليمية الرقمية عرب إعادة التعليم والتدريب للعصر الرقمي ،وأظهرت
رئيسة املفوضية "فون دير الين " مدى احلاجة إىل إطالق العنان إلمكاانت التقنيات الرقمية للتعلم والتعليم ،وتطوير املهارات
الرقمية ،فالتعليم والتدريب أساسيان لتحقيق الذات ،والتماسك االجتماعي ،والنمو االقتصادي ،واالبتكار ،وركزت على رفع
مهما
مستوى جودة أنظمة التعليم والتدريب ،بتوفري املهارات الرقمية عرب التحوالت الرقمية؛ وُُيثل
نظامي التعليم والتدريب جزءًا ً
ّ

من التحول الرقمي؛ إالّ أهنما ُيتاجان إىل إدارة فاعلة؛ ملواجهة خماطر التحول الرقمي ،مبا يف ذلك خماطر الفجوة الرقمية بني
احلضر ،والريف ،أو بني مراكز املدن الكربى ،واملناطق النائية عنها؛ إذ ُيكن أن يستفيد بعض األشخاص أكثر من غريهم.
)(Commission, 2021
ابطني للعملية التعليمية الرقمية مها(Commission, 2021) :
وركزت اخلطة ً
جانبني مرت ْ
أيضا على ْ
 األول :نشر جمموعة واسعة من التقنيات الرقمية (التطبيقات واملنصات والربجميات)؛ لتحسني نطاق التعليم
والتدريب وتوسيعه ،إذ إن التعليم عرب اإلنرتنت ،والتعليم عن بعد ،والتعليم املدمج أمثلة حمددة لكيفية استخدام
عمليت التعليم والتعلم.
تقنية الرقمنة لدعم
ّ

 الثاين :تزويد املتعلمني كافة ،ابلكفاءات الرقمية (املعرفة واملهارات واملواقف)؛ للعيش ،والعمل ،والتعلم،
واالزدهار يف عامل تتوسطه التقنيات الرقمية بشكل متزايد.
وركزت خطة العمل األوروبية على التغيري الرقمي طويل املدى يف التعليم والتدريب ،الذي يشمل حتسني مهارات القراءة
والكتابة الرقمية ،والقدرات يف مستوايت التعليم والتدريب كافة ،ومستوايت املهارات الرقمية ،كما تناولت موضوع القدرة التنافسية
جمايل التعليم
املستدامة ،والعدالة االجتماعية ،واملرونة ،يف التحول الرقمي
لقطاعي التعليم والتدريب املهين ،وُيتاج الفاعلون يف ّ
ّ
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 التحول الرقمي :إن حتويل التعليم للعصر الرقمي مهمة تشمل أفراد اجملتمع كافة :حبيث يشرتك الرتبويون ،والقطاع العام،
والقطاع اخلاص ،واجملتمع املدين ،واآلابء ،واملتعلمون ،يف اجلهود املبذولة لتحقيق تعليم رقمي عايل اجلودة ،وشامل
معاشا للمجتمعات كافة ،كذلك ينبغي أن يكون مثبتًا ابألدلة ،والبياانت؛ لرصد
اقعا ً
للرقمنة ،وسهل املنال؛ ليصبح و ً
التقدم ،وحتسني الفهم للتحدايت املنبثقة عن التحول الرقمي .
 االستثمار املناسب :ينبغي أن يكون االستثمار يف االتصاالت ،والتجهيزات ،والقدرات ،واملهارات التنظيمية ،لتتمكن
اجملتمعات من التعليم الرقمي؛ إذ أنه ُُيثل ح ًقا أساسيًا من حقوق اإلنسان ،ما يُؤكد ضرورة الوصول إليه .

 التطور الرقمي :أسهم التطور الرقمي يف تنامي أعداد املستفيدين من املتعلمني واملهتمني ،فحقق بذلك املساواة
والشمولية ،وتناميًا يف املهارات الرقمية ،ونشر أنظمة شاملة ُيكن الوصول إليها رقمياً؛ إذ إن االفتقار إىل املهارات
الرقمية ،واالفتقار إىل إمكانية الوصول للمعلومة الرقمية؛ يُسهم يف ازدايد عدد احملرومني من مواصلة التعلم ،وازدايد خماطر
الفقر واحلرمان ،كذلك يُسهم يف تنامي األمية الرقمية.
 الكفاءة الرقمية :تعد الكفاءة الرقمية مهارة أساسية للمعلمني؛ لذا ينبغي تضمينها يف جماالت التطوير املهين للمعلمني
كافة.
 حمو األمية الرقمية :يُعد حمو األمية الرقمية من ضرورايت الرقمنة؛ إذ تدخل احلاسبات واخلوارزميات يف األنشطة اليومية

احلياتية كافة ،فمن املهم تثقيف األشخاص يف مجيع األعمار حول أتثري التكنولوجيا الرقمية يف رفاهية اجملتمعات ،ويف
وطريقة عمل أنظمة التكنولوجيا؛ إذ إن التحميل الزائد للمعلومات مع غياب الطرق ،واألساليب الفاعلة للتحقق من
املعلومات؛ يُوجب التحلي ابملقدرة على التعامل الناقد مع املعلومات ،وتقييمها ،وتصفيتها.

 وأظهرت إحدى األدبيات تصورات طلبة املرحلة اجلامعية حول التعليم اإللكرتوين ،إذ اختذ الباحثون عينة تكونت من
( )420طالبًا وطالبة يف املرحلة اجلامعية ،واعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ابستخدام استبانة ُوزعت على

الطلبة؛ إلظهار تصوراهتم حول الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت ،وحول املزااي املتوقعة من االلتحاق هبذه الدورات،
نظرا ألهنم غري مضطرين لالهتمام مبا
وأظهرت تصورات الطلبة
مستوى مر ً
ً
تفعا يتمثل يف شعورهم ابالرتياح ،والطمأنينةً ،
يرتدون من مالبس أثناء التعلم والتدريب ،ابإلضافة إىل أهنم غري مضطرين إىل التفكري بكيفية الوصول ملكان التدريب،
وغري مضطرين للتعامل مع سوء األحوال اجلوية ،وأظهرت تصوراهتم إىل ارتفاع مستوى رغبتهم يف االلتحاق ابلدورات
نظرا ألهنا تتيح الفرصة للتعلم والتدريب يف الوقت الذي يتناسب مع تطلعاهتم (Alexander,
عرب اإلنرتنت؛ ً
).Truell, & Zhao, 2012

كما أظهرت تصورات الطلبة بعض العيوب املالزمة للدورات التدريبية الرقمية ،اليت تتعلق ابحتمال املماطلة ،وقلة فهم
وجها لوجه مع املدرب ،إضافة إىل املشكالت التقنية اليت تُعد مساوئ حمبطة ،ومرهقة للتعلم عرب
احملتوى عندما ال يكون التدريب ً
اإلنرتنت ،وأشارت تصورات الطلبة إىل سهولة الغش عرب الدورات التدربية الرقمية (Alexander, Truell, & Zhao, .
)2012
وأوردت إحدى دراسات معهد تونغ فانغ للتصميم يف اتيوان أن التعلم الرقمي جاء يف البداية ليحمل مسمى التعليم
اإللكرتوين الذي اقرتحه "جاي كروس "ألول مرة عام (1999م) ،ومع تقدم أدوات التكنولوجيا وتطورها ،ظهرت مصطلحات
خمتلفة ،مثل :التدريب املستند إىل اإلنرتنت ،والتدريب عرب شبكة اإلنرتنت ،أو التعليم عرب اإلنرتنت ،والتعليم الشبكي ،والتعليم عن
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والتدريب إىل التفكري بشكل اسرتاتيجي يف كيفية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب ،ويُشري التفكري بشكل اسرتاتيجي إىل
كيفية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب إىل اآليت(Commission, 2021) :

Sumaiah Eid ALZABOOT

بعد ،ويُعد التعليم الرقمي شامالً هلذه األنواع ،ويف العصر الذي تتدفق فيه املعرفة واملعلومات بسرعة؛ يغطي تطبيق التعليم الرقمي
جماالت احلياة كافة(Ming, Huang, & Kuang, 2017) .
بناءً على ذلك ،فقد اقرتحت اجلمعية األمريكية للتدريب والتعليم ) (ASTDأن التعليم الرقمي يُشري إىل أنه عملية
تطبيق الوسائط الرقمية على العملية التعليمية ،وتشمل الوسائط الرقمية :اإلنرتنت ،وأجهزة احلاسب ،والبث الفضائي ،واألشرطة
أيضا إىل التعليم القائم على الشبكة،
الصوتية ،وأشرطة الفيديو ،والتلفزيون التفاعلي ،واألقراص املدجمة ،ويُشري التعليم الرقمي ً
والتعليم القائم على احلاسب ،والفصول الدراسية االفرتاضية ،والتعاون الرقمي ،ويُعد التعليم الرقمي أداة رقمية للحصول على مواد
تعليمية رقمية للتعليم عرب اإلنرتنت ،أو دون اتصال ابإلنرتنت عرب الشبكات السلكية ،أو الالسلكية(Ming, Huang, & .
)Kuang, 2017

ٍ
بشكل أفضل ،مقارنة مبا يقدمه
وأظهرت الدراسة :أن التعليم الرقمي يُسهم يف تعزيز ممارسات إُابية ُحتفز على التعلم
التعليم التقليدي من إُابيات ،كذلك يُسهم يف تعزيز عملية التفاعل بني املعلم واملتعلم؛ األمر الذي يدعم عملية دمج تقنيات
الرقمنة يف العملية التعليمية ،الذي ال يُشكل فائدة للمتعلم فحسب ،بل تعم الفائدة لكل من املتعلم واملعلم(Ming, .
)Huang, & Kuang, 2017
عددا ال
وأظهرت إحدى أدبيات اليونسيف عام ( )2021أن اجملتمعات منخفضة الدخل ،وذات الدخل املتوسط تواجه ً
ُيصى من التحدايت يف جمال التعليم ؛ متثلت يف تنامي معدالت االلتحاق ابملدارس ،ويف خروج ماليني األطفال من املدرسة ،مع
وجود نسبة كبرية من أولئك الذين يتعلمون يف املدارس من الفئات الفقرية ،وجاءت الرقمنة لتقدم احلل؛ إذ جلأت اجملتمعات إىل
التعليم الرقمي ،ودعم التعليم عن بعد؛ لضمان استمرارية التعلم(UNICEF, 2021) .
كبريا يف
وحول تطبيق حلول التعليم الرقمي يف البلدان املنخفضة الدخل ،والبلدان مرتفعة الدخل ،أظهر هذا التطبيق ً
وعدا ً
حتسني نتائج التعلم ،عندما يتم دجمه يف عمليات التعليم؛ إذ يؤدي دجمه يف التعليم إىل تسهيل املرونة يف التعليم ،وإىل تزويد
املتعلمني عملية التحكم يف تعلمهم ،وتشجيع تنمية الكفاءات املعرفية(UNICEF, 2021) .
وقد ثبت أن حلول التعليم الرقمي جتذب املتعلمني عاطفياً ،إذ يتضح أن مواقف املتعلمني ،ومتعتهم واهتماماهتم تزداد جتاه

التعليم الرقمي ،إضافة إىل أن التعليم الرقمي يُسهم يف اكتساب مهارات احلساب ،والقراءة ،والكتابة الرقمية ،وأشارت دراسة
اليونسيف أن التعليم الرقمي يُسهم يف جعل التعلم أكثر سهولة للمتعلمني من ذوي احلاجات اخلاصة ،إضافة إىل حتسني أدائهم،
وحتسني مهارات القراءة لدى الذين يعانون من عسر القراءة ،وتعزيز مهارات الرايضيات للصم ،وضعاف السمع ،واملكفوفني.
)(UNICEF, 2021
واهتمت إحدى األدبيات مبوضوع منصات التعليم الرقمي ،وذلك عرب دراسة نقدية هلذه املنصات ،إذ أوردت أن التعليم

نظرا ألن العامل أصبح رقميًا أكثر من أي وقت
يشهد تغريات جوهرية يف أعقاب التطورات التكنولوجية السريعة يف أحناء العامل كافة؛ ً
مضى ،فقد أصبح القطاع التعليمي مملوءًا بشكل متزايد ابأللعاب الرقمية ،والتطبيقات الرقمية ،واملواقع اإللكرتونية ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،وبيئات التعلم الرقمي ،فقد أدى وابء كوفيد  ،19-وما يرتبط به من مقاييس التباعد االجتماعي ،وإغالق
املدارس ،واجلامعات ،واملؤسسات الرتبوية كافة ،يف أحناء العامل كافة ،إىل تسريع هذه الرقمنة؛ األمر الذي يدعو إىل احلاجة للتدقيق
الدقيق حول كيفية إعادة تشكيل هذه الرقمنة ودجمها يف البيئات التعليمية(Decuypere, Landri, & Grimaldi, .
)2021
كذلك ،انتشرت املنصات ،وتنوعت أشكاهلا ،وأصبحت شركات ا لتكنولوجيا العاملية ،واحمللية على حد سواء ،من البيئات
الرقمية املصممة إلدارة العملية التعليمية ،ومراقبة سلوك املستخدم؛ ومن املساحات الرقمية اليت جتمع جمموعات متنوعة من
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وأشارت الدراسة إىل توافر النظام األساسي هلذه املنصات عرب اإلنرتنت ،فهو ُُيثل بنية رقمية قابلة للربجمة ،ومصممة لتنظيم
التفاعالت بني املستخدمني ،والشركات ،واهليئات ،وما إىل ذلك ،كذلك هو موجه أبسلوب منهجي؛ ليقوم ابملعاجلة احلسابية،
وتداول البياانت ،وتبادل املعلومات ،وحتقيق الدخل من بياانت املستخدم؛ لذا فاحلاجة ماسة إىل املنصات الرقمية ،ألهنا أصبحت
تبين املؤسسات التعليمية جمموعة متنوعة
راسخة يف احلياة االجتماعية بشكل عام ،ويف اجملال التعليمي بشكل خاص ،ما أدى إىل ّ
من املنصات العاملية اليت تتعلق ابلتعليم(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
وتُعد املنصات الرقمية معمارايت رقمية؛ فهي تعمل كأبراج زمانية ،ومكانية ،وُمت ّكن املستخدم من عرض أنشطته ،وتتكون
املنصات الرقمية من نوعني خمتلفني من الواجهات :واجهات املستخدم الرسومية ،وواجهات برجمة التطبيقات ،وتشتهر املنصات
ابلتتبع الدقيق وتسجيل األنشطة ،واملعلومات ،وتقوم جبمعها ،وحتليلها الح ًقا على أهنا بياانت رقمية ،ويف هذا الصددُ ،متثل
جديدا من البيئات التعليمية(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
نوعا ً
املنصات الرقمية ً
وتعتمد املنصات الرقمية وسائل جديدة إلنتاج قيمة ،ما يعين أهنا تقيس أنشطة املستخدم ،ومعلوماته بوصفها بياانت،
وتقدم تلك األنشطة عرب املنصات الرقمية على أهنا سلوك ُيكن مالحظته وقياسه ،وبذلك فهي تعمل بوصفها قنا ًة؛ لتسهيل تبادل
احملتوى واألنشطة التعليمية ،مثل :جمموعة )منصات أمازون( ،ومنصة )كالس رووم( ،وكثري من أنظمة إدارة التعلم الشائعة
ومنصات إدارة الفصل ،وغري ذلك ؛ ما يُؤكد أن منصات التعليم الرقمي ،تستفيد من عمليات تبادل البياانت هذه ،دون أن
تشارك ابلضرورة يف إنتاج احملتوى التعليمي بنفسها(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
مزودا للمحتوى املنتج ذاتيًا ،مثل :منصة(
ومن املنصات ما يتسم ابلكفاءة يف تقدمي احملتوى التعليمي ،ما يعين أهنا تعد ً
 ،)Pearson Collectionsبوصفها مثاالً ملنصة التعليم الرقمي املوجه لقطاع التعليم العايل ،إذ تستثمر يف توزيع احملتوى
التعليمي (املنتج) ذاتيًا؛ ومنصة(  ،)Khan Academyاليت توفر حمتوى جمانيًا ملرحلة رايض األطفال ،ويف احلالتني ،هناك ما
اعا جديدة من آليات السوق الرقمي (املنصات الرقمية) آخذةٌ ابلظهور يف جماالت احلياة كافة ،منها اجملال التعليمي،
يُؤكد أن أنو ً
سواء أكانت هذه املنصات ،منتج ًة للمحتوى التعليمي ،وموزعة له ،أم وسيطًا؛ لنقل حملتوى التعليمي(Decuypere, .
)Landri, & Grimaldi, 2021
احملور الثالث :النظرايت املفسرة للرقمنة
إن تبين نظرايت تعلم حديثة ،يُسهم يف تصميم األنظمة املعرفية والتقنية وتنظيمها؛ وُُي ّكن من صناعة املستقبل القائم على
حتليل األفكار وحل املشكالت ،واالبتكار ،واختاذ القرار السليم؛ من أجل إعداد جيل قادر على
مسايرة التطورات يف جماالت احلياة كافة ،ووف ًقا ملسرية البحث احلايل ،اختريت بعض النظرايت
املفسرة للرقمنة.
نظرية االتصال الشبكي لـ جورج سيمنز
ُولِ َد جورج سيمنز عام (1970م) وهو كندي األصل ،وحصل على درجة الدكتوراه يف
علم النفس من جامعة أبردين عام (2011م) ،وطورت أطروحته كنموذج للمعلومات يف جمال

124

Volume: 4 Issue: 1

تفردا ،وأشارت الدراسة إىل منصات رقمية متخصصة لكل جمال من جماالت احلياة ،مثل :اجملال
الوظائف إىل واجهات أكثر ً
التعليمي ،ومع تنامي عملية انتشار منصات التعليم الرقمي ،وانتشارها يف أحناء العامل كافة ،إال أن البحث الرتبوي الذي يتبىن نظرة
حمدودا(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
نقدية ملثل هذه املنصات ال يزال ً

Sumaiah Eid ALZABOOT

السلوك الفردي يف الشبكات االجتماعية ،وانضم سيمنز إىل هيئة التدريس يف جامعة تكساس يف( أرلينغتون ) ،بوصفه أستا ًذا يف
علم النفس ،يف ديسمرب عام ( 2013م) ،وهو مدير تنفيذي ملخترب ابتكار التعلم واملعرفة الشبكية الذي مت افتتاحه يف ربيع عام
( 2014م) ،وهو مؤلف لكتاب " معرفة املعرفة" ال ذي ترجم إىل عدة لغات منها :اإلسبانية ،والفارسية ،واهلنغارية.
)(Siemens, wikipedia., 2020
تسعى النظرية االتصالية إىل توضيح كيفية حدوث التعلم يف البيئات اإللكرتونية املركبة ،وكيفية أتثر التعلم عرب
الديناميكيات االجتماعية اجلديدة ،وتدعيمه بواسطة التكنولوجيا؛ إذ تُعد من النظرايت احلديثة اليت ارتبطت ابلتطور التكنولوجي
املعاصر؛ لوضع العملية التعليمية عرب الشبكات يف إطار اجتماعي فاعل( .عبد العزيز)2017 ،
وترتكز النظرية االتصالية على مقولة أن العصر احلايل ،هو عصر قائم على املعرفة يف جماالت احلياة كافة؛ وهلذا فاإلنسان
ُيتاج املعرفة ابستمرار ،ومبا أن اإلنسان يقوم بدور مهم يف إنتاج املعرفة ؛ إذ ال يعد متلقيًا هلا فقط ،ولكي يكتسب املعرفة يف
ختصص ما ،يلزمه اإلملام ابملعارف يف جماالت أخرى ،وكونه ال يستطيع معاجلة املعارف اليت ُيتاجها مبفردة ،لذا عليه التوجه إىل
شبكة اإلنرتنت للتعلم ،ولتحقيق املعرفة وإنتاجها ،فالتعلم والشبكة يف إطار النظرية االتصالية مفهوم بسيط يتكون من التقاء عقد
(نقاط ) ( ،)notesومن اتصاالت (وصالت) بني هذه النقاط (( .)connectionsصربي)2020 ،
وتُشري نقاط االلتقاء إىل مكوانت بشرية ،ومكوانت غري بشرية ،وتتضمن املكوانت البشرية املتعلمني ،أو اخلرباء يف جماالت
معرفية معينة ،أو املعلمني ،أما املكوانت غري البشرية ،فتتضمن :مصادر معلومات معينة كاحملتوى التعليمي ،أو قواعد البياانت ،أو
مواقع الويب ،أو مدوانت ،أو مواقع خدمات تفاعلية مثل :حمررات الويكي ،أو برامج الدردشة ،وتُشري الوصالت إىل اجلهد

املبذول يف عملية التعليم ،إذ يربط هذا اجلهد التعليمي (الوصالت) بني النقاط املتمثلة ابملكوانت البشرية ،واملكوانت غري البشرية.
(صربي)2020 ،

ومن مميزات النظرية االتصالية أهنا تُسهم يف تشجيع االتصال بني املتعلم واملؤسسة التعليمية ،كما أن هلا دور يف تنمية
التبادل والتعاون بني املتعلمني عرب التعلم النشط ،وتركز دائماً على إعطاء تغذية راجعة؛ للتأكيد على أمهية الوقت يف إجناز املهمة،
وهتتم ابملواهب ،واألساليب احلديثة للعملية التعليمية( .محودة و حسني)2019 ،
نظرية العقول اخلمسة هلوارد جاردنر
ولد هوارد جاردنر يف  11يوليو عام (1943م) يف سكرانتون بوالية بنسلفانيا،
وحصل على درجة الدكتوراة يف جامعة هارفارد عام (1971م) ،وهو عامل يف علم النفس
التنموي ،واشتهر بنظرية الذكاءات املتعددة؛ إذ كان يعتقد أن املفهوم التقليدي للذكاء يتسم
ابحملدودية ،وأن مقاييس الذكاء غالبًا ما متثل الذكاءات األخرى اليت قد ُيتلكها اإلنسان،
وأوجز كتابه " أطر العقل" يف عام(1983م) ،نظرية العقول اخلمسة(Lim, Wong, .
)Boon, & Tan, 2009
وتُعد نظرية العقول اخلمسة من النظرايت الرتبوية احلديثة هلوارد جاردنر االذي أشار عربها إىل جمموعة القدرات العقلية اليت
ينبغي أن يتصف هبا إنسان القرن احلادي والعشرين ،وهي العقل املتخصص ،والعقل الرتكييب ،والعقل املبدع ،والعقل احملرتم ،والعقل
األخالقي ،وأشار إىل ضرورة االهتمام هبذه العقول؛ إلعداد أجيال لديها القدرة على التكيف مع جمتمع املعرفة والتطور التكنولوجي
يف العصر الرقمي(Kimberly, 2014) .
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نظرية العقول اخلمسة
املصدرhttps://shaghf.net/ar/resources/read/khmsh-aqwl-mn-ajl-almstqbl:

ويف ذات السياق ،يُشري العقل املتخصص ،أو التخصصي إىل مقدرة املتعلم على حتديد املعارف املهمة ،واملعارف غري
املهمة ،اليت ينبغي أن يركز عليها أثناء التعلم ،من أجل اكتساب طرق التفكري املتنوعة ،أما العقل الرتكييب فيؤكد على الربط بني
املعارف اليت تشمل املواد الدراسية املختلفة ،ويُشري العقل اإلبداعي إىل التفكري مبداخل جديدة وغري تقليدية ،والرتكيب والتوليف

بصورة إبداعية ،وُيتاج إىل أمثلة من األفكار واألنشطة واألعمال اإلبداعية والذهاب إىل أبعد من املألوف ،ويُؤكد العقل احملرتم
عملية التعامل مع اآلخرين ،وكيفية التفكري يف االختالفات بينهم ،وتقييم التنوع ،وتوظيفه ،أما العقل األخالقي فيُشري إىل حتمل
املسؤولية ،واملقدرة على القيام ابملهام كافة على الوجه األمثل( .صربي)2020 ،

نظرا ملا
بناءً على ذلك ،ينبغي أن تسعى املؤسسات التعليمية إىل تنمية العقول اخلمسة جلاردنر للمراحل التعليمية كافة؛ ً
يتسم به القرن احلايل من التنامي املعريف ،وزايدة التنافسية العاملية ،واحلاجة إىل مزيد من التميز األكادُيي للمتعلمني ،فاملتعلم الذي
احدا ،أو أكثر ،ال ُيتلك املقدرة على النجاح يف أي مكان ،والذي ال ُيتلك مقدرة إبداعية ،أو مقدرة تركيبية،
صا و ً
ال ُيتلك ختص ً
لن يتمكن من االستفادة من جهاز احلاسب اآليل ،وتطبيقاته الرقمية وبراجمه ،أما الذي ليس لديه املقدرة على احرتام اآلخرين ؛
فلن يتمكن من التبادل املعريف مع اآلخرين ،وابلنسبة ملن ال ُيتلك املقدرة على ممارسة السمات األخالقية احلميدة ؛ فلن يتمكن
من حتمل املسؤولية؛ واختاذ القرار السليم ،وتبادل املعرفة مع اآلخرين( .عبد العزيز)2017 ،
احملور الرابع :مناقشة احملاور
اإلجابة عن السؤال األول :ما دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
يُالحظ أن خطة عمل املفوضية األوروبية ركزت على جانبني للتعلم الرقمي ،مها التقنيات الرقمية ،والكفاءات الرقمية ،وهذا
يتطلب سياسات تتناول حماور التعليم الرقمي كافة ،وتتطلب إجراءات عملية ،حبيث تشمل البنية التأسيسية (التحتية)،
واالسرتاتيجيات التعليمية ،وإدارة القيادات ،ومهارات املعلم ،ومهارات املتعلم واحملتوى التعليمي ،والتقييم ،واألطر القانونية الوطنية.
كذلك ركزت خطة عمل املفوضية على أمهية التفكري االسرتاتيجي يف دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب ،األمر
الذي يدعم التفكري يف التحول الرقمي ،والتطور الرقمي ،واالستثمار املناسب ،والكفاءة الرقمية ،وحمو األمية الرقمية ،ولعل الشكل
اآليت يُوضح ذلك:
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التطور الرقمي

التحول الرقمي

االستثمار المناسب

الكفاءة الرقمية
محو األمية الرقمية

احتياجات عملية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب
املصدر :الباحثة

وابعتماد مزااي التعلم والتدريب وفق تصورات الطلبة ألحدى أدبيات الرقمنة :أنه ينبغي على املهتمني ،واملسؤولني،
واملستشارين يف نظم املعلومات ،أن يستخدموا هذه املعلومات ليس فقط لتقوية دوراهتم التدريبية عرب اإلنرتنت ،ولكن لتطوير
الدورات التقليدية اخلاصة هبم ،وابلنسبة للعيوب؛ فإن أعضاء هيئة التدريس ،واملستشارين يف نظم املعلومات ُيتاجون إىل معاجلة
هذه العيوب املتصورة عن طريق اختاذ خطوات لضمان غياب هذه العيوب ،إذ إن الطلبة يدخلون إىل البيئة اجلامعية مبعتقدات
حول التعلم عرب اإلنرتنت قد تكون أو ال تكون صحيحة.
بناءً على ذلكُ ،يتاج معلمو نظم املعلومات إىل التأكيد على متطلبات إكمال الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت بنجاح،
وقد ال يفهم الطلبة مقدار العمل والوقت املطلوب للنجاح يف الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت؛ لذا ينبغي أن يكون لدى الطلبة
توقعات واقعية ،وأن يكونوا على دراية ابملتطلبات الالزمة للنجاح يف فصل دراسي افرتاضي (عرب اإلنرتنت).
وُُيكن القول أن األدبيات احلالية تكشف عن تفسريات خمتلفة للرقمنة يف التعليم من قبل الباحثني احملليني والدوليني،
وابعتماد حتليل شامل لوجهات النظرُُ ،يكن تقسيم العملية التعليمية الرقمية إىل أربعة حماور ،هي:
 .1املواد الرقمية :وتتثمثل بـ حمتوايت الكتب اإللكرتونية ،أو البياانت الرقمية ،واحملتوايت املقدمة بطرق رقمية أخرى.
 .2األدوات (األجهزة) الرقمية :وتتمثل بـ أجهزة احلاسب املكتبية ،وأجهزة احلاسب احملمولة ،وأجهزة احلاسب اللوحية،
واهلواتف الذكية.
 .3العرض الرقمي :هي أنشطة التعلم عرب شبكة اإلنرتنت ،مثل :اإلنرتانت ،واإلنرتنت ،والبث الفضائي.
 .4التعلم املستقل :يُشري إىل التعلم الذايت املستقل (الشخصي) للمتعلمني الذين يشاركون يف نشاط التعلم عرب
اإلنرتنت أو دون اتصال ابإلنرتنت.
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حماور العملية التعليمية الرقمية
املصدر :الباحثة
ويف ذات السياقُُ ،يكن استنتاج أن تعزيز فاعلية التعليم تتحقق ،عندما تكون وظائف املنظومة التعليمية غنية ،ومتنوعة
لتكون قريبة من إدراك املتعلم ،وجتذب املتعلم الذي يسجل عرب النظام الرقمي للتعليم ،وفيما يتعلق ابملشكالت اليت تواجه التعليم
الرقمي املختلطُ ،يكن إلدارة املدارس تزويد املعلمني ابلدعم واملساعدة يف الربامج واألجهزة ،وف ًقا لالحتياجات؛ لتقليل الشك يف
التعليم الرقمي ،وُُيكنهم دمج املعلمني ذوي االهتمامات جلمع املوارد ذات الصلة من اإلنرتنت وتطوير الربامج ذاتيًا ،أو إنشاء
صفحات الويب؛ لتعزيز عملية التعليم الرقمي .
فاملعلم هو مفتاح تطوير فاعلية التعليم الرقمي ،فعندما يتبادل املعلمون خربات التعليم مع أقراهنم ،أو مع اخلرباء ،أو املشاركة
كبريا من قبل املتعلمني
والتعلم عن طريق جمتمعات الويب؛ لتطوير أساليب التعليم ،وحتسني إدارة الفصل الدراسي ،سيجدون قبوالً ً

نظرا ألن أهدف املعلمني ،ومهامهم ترتكز على جعل املتعلمني يتلقون معرفة منهجية عرب شبكة اإلنرتنت،
وغريهم من املهتمني؛ ً
ومتكينهم من امتالك مفاهيم االستخدام الصحيحة يف األجهزة احملمولة الذكية شائعة االستخدام؛ إذ ابت اإلنرتنت خمرتقًا للقيود
املفروضة على الزمان واملكان ،ليكون أداة تعليمية رقمية يف كل مكان وزمان.
كثريا لدى
بناءً على ذلك ،فإن تكلفة حلول التعليم الرقمي ،واستدامتها ،من األسئلة احلامسة اليت هلا نتائج قد ختتلف ً
الباحثني حوهلا؛ إذ تعد االستدامة وقابلية التوسع من االهتمامات الكبرية لواضعي السياسات واملهتمني يف جمال التعليم ،ال سيما
يف اجملتمعات منخفضة الدخل؛ إذ غالبًا ما يوجد حتدايت يف البنية التحتية (حمدودية الوصول إىل الكهرابء ،واإلنرتنت ،واهلواتف
احملمولة) ألجزاء كبرية من البلدان.
وبنظرة نقدية إىل إحدى األدبيات اليت ركزت على التعلم الرقمي ابستخدام املنصاتُُ ،يكن القول أن هذه املنصات
صيغت على أهنا رأمسالية يف النظام األساسي ،فهي تُعد سوقًا يتحول إىل بياانت ليس فقط ألهنا توفر احملتوى ،إمنا بوصفها
نظاما لتسييل قيمة من أنشطة مستخدميها ،ومن تنظيم أنشطة املعلمني واملتعلمني
أسلواب لتوليد اإليرادات ،وتناميها ،وبوصفها ً
ً
كعالقات بيانية ،اليت يتم استنباطها واستخراجها وحتقيق الدخل منها بشكل منهجي فيما بعد ،لذا ُُيكن النظر إىل املنصات على
أهنا يف حالة تغري مستمر ،وحركة مرنة؛ ابعتبارها جزءًا من التجمعات غري املتجانسة لكل من الفاعلني االجتماعيني والتقنيني.

128

Sumaiah Eid ALZABOOT

ويف مدى أتثري املنصات الرقمية يف عملية التعليم وإعدادها؛ فهي تتدخل بقوة يف عمليات اإلعداد التعليمي ،مع وجود
ونظرا للتوجه حنو
نظرا لشموهلا لبيئات خمتلفة املمارساتً ،
الفروق الدقيقة بينها ،وُمتثل العملية التعليمية جماالً غري متجانس ؛ ً
املنصات الرقمية التعليمية يف بيئات خمتلفة؛ إذ ينبغي على املهتمني والرتبويني البحث ابستمرار حول األشكال الناشئة حديثًا
ملنصات التعليم الرقمي ،وينبغي االهتمام احلثيث يف طبيعة املنصات الرقمية بوصفها أجهزة تعليمية رئيسة يف إدارة العملية التعليمية،
إضافة إىل أهنا متتلك مقدرة عالية يف االنتشار والتنقل ،والتشريع ،والنمذجة ،وتوليد إمكاانت خمتلفة ،فاجملال التعليمي القائم على
املنصات الرقمية ال يز ُال جماالً حديثًا ُيتاج إىل استمرارية البحث والتقصي والتقييم.
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
ُُيكن القول أن نظرية جورج سيمنز ُع ِرفَت مبسميات كثرية منها :االتصالية ،والشبكية ،ونظرية التواصل الشبكي ،ولعل
السبب يعود إىل توجهات الباحثني ،واملهتمني ،وقناعاهتم أثناء الرتمجة ،ويُالحظ أن النظرية االتصالية تستخدم مفهوم الشبكة اليت
تتكون من عدة عقد (نقاط) تربط بينها وصالت؛ إذ متثل العقد املعلومات والبياانت على شبكة الويب ،سواء أكانت معلومات
نصية ،أم معلومات مسموعة ،أم معلومات مرئية ،وُمتثل الوصالت عملية التعليم ذاهتا ،فهي اجلهد املبذول لربط هذه العقد مع
بعضها لتشكيل شبكة من املعارف الشخصية.
وُُيكن إبراز أمهية النظرية االتصالية يف التعليم الرقمي؛ إذ ُيتل التعليم الرقمي أمهية كبرية لدى النظرية االتصالية عرب تطويع
عملييت التعليم والتعلم ،ويركز التعليم الرقمي على املتعلم ،وهذا يعين أن دور املتعلم يف عملية التعليم والتعلم قد تغري،
الرقمنة لتيسري
ّ
ٍ
وخمطط هلا ،وهذا املوقف التعليمي يتم
مصدرا للمعلومات إىل ميس ٍر لعملية التعليم ،ومنظم،
وتبعا له فقد تغري دور املعلم من كونه
ً

يف بيئة غنية مبصادر املعلومات واملعارف ،ومن هنا تربز أمهية النظرية االتصالية أبهنا تيسر بيئة تفاعلية تعاونية معززة لإلبداع؛ فهي
ت دعو إىل توفري شبكات التعلم الرقمي ،ومنتدايت ملناقشة األنشطة ،والرسائل اإلخبارية ،وقوائم الربيد اإللكرتوين ،وغريها.

ويتضح أن التعليم يف ضوء النظرية االتصالية يتسم ابالستمرارية ،والتعاونية ،والتواصل ،فهو ليس بثًا حملتوى يتضمن جمموعة
حيزا؛ ليُعرب املتعلمني
من املعارف ،واملعلومات ،واملهارات؛ بغرض بلوغ جمموعة من األهداف التعليمية السلوكية ،فحسب ،بل يُوفر ً
وحيزا للتعلم بطريقة منظمة.
وحيزا للبحث عن املعلوماتً ،
حيزا للحوار واملناقشةً ،
عن ذاهتم مثل املدوانت ،ويُوفر ً

كما يتضح أن العملية التعليمية وفق نظرية العقول اخلمسة ُمتثل املقدرة على املشاركة لبناء املعرفة؛ لتكون العملية التعليمية
ذات معىن يف ظل التغيري املتنامي للتكنولوجيا احلديثة يف عصر الرقمنة ،ويرتتب على ذلك حتول جذري للعملية التعليمية ،وذلك
بتغيري اسرتاتيجيات التعليم التقليدي إىل اسرتاتيجيات التعليم الرقمي؛ إذ أصبحت عملية التغيري هذه ،من األمور األساسية اليت
ينبغي اختاذها يف العصر احلايل أال وهو العصر الرقمي.
بناءً على ما تقدم ،فإن التعليم وفق نظرية العقول اخلمسة يتطلب إعادة بناء املفاهيم العلمية بطريقة علمية يف ذهن املتعلم،

عن طريق الربط بني سبل البحث عن ا ملعلومات ،وتنقيحها ،وحتليلها ،وتركيبها ،وبني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي ،ابستخدام
تقنية الرقمنة يف بيئة تعليمية تفاعلية توفر تقنيات متنوعة ختتلف فيها وسائل التعليم من القلم ،والطباشري ،والسبورة التقليدية ،إىل
اللوح الذكي ،واألجهزة احملمولة ،والنقل اإللكرتوين للوظائف االتعليمية ،والكتاب اإللكرتوين (الرقمي).
ويف ذات السياق ،فقد َمتثّل التغيري يف اسرتاتيجيات التعليم التقليدية ،إىل اسرتاتيجيات التعليم الرقمي مثل :اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة ،واسرتاتيجية املناقشة املتزامنة ،واسرتاتيجية املناقشة غري املتزامنة ،واسرتاتيجية الرحالت املعرفية ،واسرتاتيجية
الفصول االفرتاضية ،واسرتاتيجية التعلم التشاركي اإللكرتوين ،واسرتاتيجية األلعاب اإللكرتونية ،واسرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية،
وعليه فقد متكنت اسرتاتيجيات التعليم الرقمي أن تتحول من أداة لنشر املعلومات إىل جماالً لتبادل املعلومات والتفاعل مع
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بناءً على ذلكُُ ،يكن القول أن استخدام برانمج البالك بورد(  (Blackboardيُسهم يف تفاعل املعلم واملتعلم يف
احملاضرات املقدمة ،كذلك يتيح فرص تواصل املتعلمني وتفاعلهم مع املقرر الدراسي خارج قاعة احملاضرات ،ويف أي مكان ويف أي
وقت ،إضافة إىل إاتحة الفرصة للنشاطات املكملة للتعليم الصفي العادي ،وإاتحة الفرصة للتواصل مع أستاذ املقرر ،والتواصل مع
الطلبة املسجلني يف نفس املقرر؛ ابألساليب التفاعلية التزامنية وغري التزامنية مثل :نوافذ احلوار ،والرسائل اإللكرتونية املوجهة
واملعممة ،كذلك يسمح نظام البالك بورد يف بناء مقررات إلكرتونية ،ومنتدايت حوار ،وهذا ما يدعم تطلعات نظرية العقول
عمليي التعلم والتعليم الرقمي ،كذلك ُمتكنه من الرتبية الرقمية والتحول الرقمي؛ األمر الذي يفتح
اخلمسة اليت ُمت ّكن املتعلم من
ّ
خاصا يف جمال التعليم حيث أهلمت املعلمني واملتعلمني استكشاف
أتثريا ً
آفاقًا واسعة حنو االرتقاء املعريف ،كما أن لنظرية غاردنر ً
طرق جديدة للتعليم ،فالطريقة ا لوحيدة لالستعداد ملا سيأيت بعد ذلك هي إنشاء البنية التحتية العقلية؛ لتزدهر يف أي بيئة ،ففي
عصر الرقمنة تسهم املؤسسات التعليمية عرب اإلنرتنت يف تطوير مهارات التفكري والتعلم املستقل.
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
ينبغي االنتقال ملنهجية النظرية اجملذرة ،اليت تسعى لبناء نظرية صادقة ،وقد ُمسيت النظرية اجملذرة ألهنا تنبع من البياانت
موضوع ما ،إذ يتم اكتشافها وتطويرها والتحقق من صحتها عن طريق اجلمع املنظـم لتلك البياانت وحتليلها،
املستخدمة لدراسة
ٍ
ويتم صياغتها ابألسلوب االستقرائي عن طريق جمموعة من اإلجراءات املنظمة هي:
 الرتميز املفتوح ( :)Open Codingويُشري إىل عملية استخراج املفاهيم؛ ابعتماد البياانت األولية من موضوع البحث،وترتيبها يف جمموعات.
الرتميز

الرتميز املغلق

اجملال

املفتوح
التعليم
الرقمي

مهارت املتعلم

أدبيات الرقمنة

دور املعلم
اسرتاتيجيات التعلم
اختيارات
املنهاج التعليمي
البيئة التعليمية

والنظرايت املفسرة للرقمنة

الوسائل التعليمية
األنشطة الالمنهجية
 الرتميز احملوري ( :)Axial Codingيُشري إىل ترتيب البياانت بعضها مع بعض مرة أخرى؛ ليتم وضعها يف جمموعاتتُسمى فئات ،حبيث تكون هناك فئات رئيسة ،وفئات فرعية ،ويتم الربط بني الفئات ،عن طريق ربط الفئات الفرعية ابلفئات

الرئيسة.
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نظرا لدوررهم
اآلخرين ،فلم يعد املتعلمني مستهلكني لإلنرتنت؛ عن طريق اكتساب املعلومات ،بل أصبحوا مشاركني فاعلني فيها؛ ً
الفاعل يف إفادة اآلخرين.

Sumaiah Eid ALZABOOT
الترميز المحوري
الرقمنة  ....مقاربة
تعليمية

الفئة الرئيسة
المتعلم

المعلم

المنهاج
بيئة تعليمية ،صف
دراسي
وسائل تعليمية
استراتيجيات التدريس

الفئات الفرعية
العنصر األساس لعملية التعلم ،يمتلك
المقدرة على المشاركة لبناء المعرفة،
يمتلك المقدرة على التحليل والتركيب،
يمتلك المقدرة على تبادل المعرفة،
يمتلك المقدرة على الحوار والمناقشة
تحويل دور المعلم من ملقن للمعارف
إلى ُمعد ومنظم لخبرات المتعلم ،يقوم
بدور الميسر ،والمنظم ،يقوم بدور
المرشد
مقررات إلكترونية ،كتاب إلكتروني
(رقمي) ،مكتبة رقمية ،نظام البالك
بورد
صفوف افتراضية ،دورات تدريبية
عبر اإلنترت ،غرف دردشة،
مدونات ،منصات تعليمية رقمية،
منتديات حوار
ألواح ذكية ،فيديو تعليمي ،صفحة
الويب،
استراتيجية الفصول
المقلوبة،واستراتيجية المناقشة
المتزامنة ،واستراتيجية المناقشة غير
المتزامنة ،واستراتيجية الرحالت
المعرفية ،واستراتيجية الفصول
االفتراضية ،واستراتيجية التعلم
التشاركي اإللكتروني ،واستراتيجية
األلعاب اإللكترونية،
واستراتيجية المشاريع اإللكترونية

 الرتميز االنتقائي ( :)Selective Codingيُشري إىل ربط الفئات كافة ،وتكوين فئة رئيسة ؛ حبيث حتوي الفئات كافة ،مثتصورا حول موضوع البحث .
يتم صياغة احملتوى ؛ ليُعطي ً
الترميز االنتقائي
تتمثل عملية المقاربة بين الرقمنة والعملية التعليمية
المتمثلة في األدبيات والنظريات المفسرة للرقمنة ،في
دور المعلم والمتعلم ،وفي البيئة التعليمية ،وفي
المنهاج ،وفي الوسائل التعليمية المستخدمة ،وفي
استراتيجيات التدريس ،إذ تُشير عملية المقاربة إلى
دخول النظام الرقمي بمتطلباته كافة ،إلى العملية
التعليمية ،هذا النظام الذي ما زال يحتاج إلى إلى
االهتمام البحثي والتقييمي من قبل المهتمين والمعنيين
بالعملية التعليمية؛ من أجل الكشف عن دوره في
المعالجة المعرفية والتعليمية واإلرشادية للعملية
التعليمية ،ومن أجل رصد مستوى تأثيره في المنظومة
التعليمية.
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المكونات
المعلم والمتعلم

البيئة التعليمية

المنهاج

الوسائل التعليمية،
واستراتيجيات التدريس
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وتتمثل أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية يف الشكل اآليت:
المعلم
والمتعلم
البيئة
التعليمية

المنهاج

الرقمنة

الوسائل
التعليمية

االستراتيجيات
التعليمية

املصدر :الباحثة

مؤشرات النتائج :متثلت أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية يف احملاور اآلتية:
حمور املعلم واملتعلم :أظهرت مؤشرات النتائج مقدرة األجهزة الرقمية على تغيري دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية ،فقد
مصدرا ملعلومات املتعلم؛ ما يعين أن املتعلم يتلقى معلوماته من املعلم مباشرة يف البيئة التقليدية للعملية التعليمية ،ويف
كان املعلم
ً
ومرشدا للعملية التعليمية ،وأصبح املتعلم ُُيثل احملور األساس للمنظومة
ومنظما،
ميسرا،
ً
ً
ظل الرقمنة ،والتعليم الرقمي ،أصبح املعلم ً
التعليمية ،إذ أسهمت الرقمنة يف متكينه من التعليم يف أي مكان ،وأي وقت ،إضافة إىل متكينه من التعامل مع التطبيقات الرقمية،
والتعلم عربها.
حمور املنهاج :أظهرت مؤشرات النتائج مقدرة الرقمنة والتعلم الرقمي على استبدال الكتاب (املنهاج) ،واملساقات التدريسية،
والتدريبية ،إىل الكتاب (املنهاج) اإللكرتوين ،وإىل مقررات إلكرتونية ،ومكتبة رقمية ،وأبشكال عدة ،مثل :امللفات اإللكرتونية،
والفيديوهات ،واليوتيوب ،واألقراص املدجمة ،وما إىل ذلك ،اليت ُُيكن قراءهتا ،ومناقشتها مع آخرين عرب التطبيقات الرقمية.
حمور الوسائل التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال الوسائل
التعليمية التقليدية ،مثل :السبورة ،والقلم ،والطباشري ،وما شابه ذلك من الوسائل التعليمية التقليدية ،إىل وسائل تعليمية رقمية ؛
مثل :نظام البالك بورد ،واأللواح الذكية ،واحلاسب اآليل ،وبراجمة املتنوعة ،وتطبيقات الشبكة اإللكرتونية.
حمور البيئة التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال البيئة التعليمية
التقليدية ،املتمثلة ابملدرسة أو اجلامعة ،إىل بيئة التعليم الرقمي املتمثلة ابملنصات الرقمية ،وغرف الدردشة ،والصفوف االفرتاضية،
وتطبيقات الشبكة اإللكرتونية املتنوعة.
حمور االسرتاتيجيات التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال
االسرتاتيجيات التعليمية التقليدية ،إىل اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ،واسرتاتيجية املناقشة املتزامنة ،واسرتاتيجية املناقشة غري املتزامنة،
واسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب تطبيقات الشبكة ،واسرتاتيجية الفصول االفرتاضية ،واسرتاتيجية التعلم التشاركي اإللكرتوين،
واسرتاتيجية األلعاب اإللكرتونية ،واسرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية ،وما إىل ذلك من اسرتاتيجيات رقمية.
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التوصياتُُ :يكن أن يُوصى ابآليت:

نظرا لدخول
 .1أن يتفهم املسؤولون أمهية التخطيط الستخدامات تقنية الرقمنة ،مع إشراك اجلهات الفاعلة يف جمال التعليمً ،
الرقمنة يف جماالت احلياة كافة ،منها اجملال التعليمي.
 .2أن يتفهم املسؤولون أمهية تطوير الربامج التعليمية؛ لتحسني استجابتها للتغيريات اليت ُحتدثها الرقمنة يف العملية التعليمية؛
وذلك ابالستفادة من توافر التطبيقات الرقمية التعليمية ،والربجميات الرقمية التعليمية ،سواء أكانت االستفادة عرب احلاسب اآليل،
أم عرب الشبكة اإللكرتونية.
 .3أن يتفهم املعلمون أمهية التحاقهم ابلربامج التدريبية اخلاصة ابلرقمنة والعملية التعليمية؛ إذ يُسهم ذلك يف احلد من املمارسات
السلبية جراء استخدام األجهزة الرقمية ؛ األمر الذي يدعم الدور احلقيقي للرقمنة يف جناح املسرية التعليمية.
نظرا
 .4أن يتفهم املسؤولون أمهية التعاون ،واملشاركة ،للقطاعات كافة ،يف جتهيز البنية التأسيسية (التحتية) للتعليم الرقمي؛ ً
النتشاره عرب التطبيقات الرقمية كافة ،واعتماده لدى الدول املتقدمة .
 .5أن يهتم اخلرباء والباحثون يف إجراء مز ٍ
يد من البحوث حول الرقمنة والعملية التعليمية ،وُُيكن اقرتاح بعض املسميات للبحوث
املقرتحة كاآليت:
 دور الرقمنة يف تعزير العملية التعليمية من وجهة نظر املعلمني. الرقمنة وأثرها يف العملية التعليمية من وجهة نظر اخلرباء. اآلاثر اإلُابية والسلبية النامجة عن استخدام تقنية الرقمنة يف العملية التعليمية من وجهة نظر الطلبة.االستنتاج:
ُُيكن صياغة النظرية اجملذرة لنهج هذا البحث ،ابلتأكيد على وجود عالقة ترابطية وثيقة بني الرقمنة والعملية التعليمية ،إذ
أظهرت املنصات الرقمية التعليمية أن العملية التعليمية ُمتثل جماالً غري متجانس ،فهو يتكون من بيئات خمتلفة املمارسات،
مستمرا يف استقراء األشكال التعليمية الناشئة ،املنبثقة من تقنية الرقمنة،
اهتماما
والتوجهات؛ لذا ينبغي أن يشمل البحث الرتبوي
ً
ً
وما يتصل بذلك حول الكشف عن اإلمكانيات التعليمية ،ورصدها.
ويف ذات السياقُُ ،يكن القول أن التقنية الرقمية ،وما حتمله من مسات مستجدات العصر ومتطلباته ،قد جتد مسريهتا
عائ ًقا لدى بعض اجملتمعات اليت ترفض التغيري ،وتُثقله ابلسلبيات ،ومن منظور األدبيات والنظرايت املفسرة للرقمنة يف التعليم؛ فإنه
ال ُُيكن حصر الوسائل الرتبوية احلاضرة إبطار املاضي ،وأبساليبه ،فاألساليب الرتبوية البد أن ختتلف من زمان آلخر ،فلكل زمان
نفعا استخدام أدوات املاضي يف الزمن احلاضر ،أو تطويع جيل الواقع املعاش لغري زمانه ،بل ُُدي النفع ابلتوجه
أدواته ،ولن ُُدي ً
إىل االستثمار يف العقول البشرية ،عن طريق استخدام ما يناسب زماهنم من أساليب وأدوات؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
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