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  التعليم الرقمى يف مواجهة الدروس اخلصوصيةاألسرة وحتديات 

 دادـإع

 هالة مرسى أحمد عارف
 جامعة دمنهور -كلية اآلداب  -طالب دكتوراه 

 8181/ 88 / 4تم الموافقة على النشر في             8181/ 88 /81تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :لخصم

لكترونياال ا أو افتراضيا   مجتمعا   ساعد انتشار استخدام شبكة االنترنت على خلق     

مجتمع ، قرب المسافات بين الشعوب وألغى الحدود ومزج بين الثقافات يمكن تجاهله،

على المؤسسات التربوية  االنتشار فرضتتالشى فيه الحواجز الزمانية والمكانية، وهذا 

وتوظياها في العملية التربوية بما يتماشى  من تلك المجتمعات لالستااد     ال  أن تقدم حلو

 .مع أهدافها

التعذذذذذذرأ علذذذذذذى أهميذذذذذذة  إلذذذذذذىتحذذذذذذاوح الباحثذذذذذذة مذذذذذذن خذذذذذذالح البحذذذذذذ  ولهذذذذذذذا        

التعلذذذذذذذيي الرقمذذذذذذذي ، و نشذذذذذذذر ،قافذذذذذذذة التعلذذذذذذذيي الرقمذذذذذذذى ،ومذذذذذذذد  اسذذذذذذذهامها فذذذذذذذى 

تسذذذذذذذترزأ امسذذذذذذذر  الم ذذذذذذذرية  إلذذذذذذذىمشذذذذذذذكلة الذذذذذذذدرو  الخ و ذذذذذذذية مواجهذذذذذذذة 

مجموعذذذذذة مذذذذذذن التعرياذذذذذذات، وتحليذذذذذ  للذذذذذذر   الر ريذذذذذذة  كمذذذذذا اسذذذذذذتعرض البحذذذذذذ 

لها لذذذذذذد  المتخ  ذذذذذذين التذذذذذذي يذذذذذذتي تذذذذذذداوولتذذذذذذي اتذذذذذذيط للباحثذذذذذذة اال ذذذذذذال  عليهذذذذذذا ا

 االستخال ذذذذذات والرتذذذذذا  جملذذذذذة مذذذذذن  إلذذذذذىون ذذذذذ  بعذذذذذد  لذذذذذك  فذذذذذي هذذذذذذا المجذذذذذاح ،

وعذذذذذذذن مذذذذذذذداخ   التعلذذذذذذذيي الرقمذذذذذذي   المطروحذذذذذذذة عذذذذذذن هويذذذذذذذة لمجموعذذذذذذة الذذذذذذذر

 .وتوظياه  فهمه

التعلذذذذذذذذذيي الرقمذذذذذذذذذي ، المجتمذذذذذذذذذع االفتراضذذذذذذذذذى ، امسذذذذذذذذذر ، : كلماااااااااة  م تة  اااااااااة

 .الدرو  الخ و ية 

Abstract : 

    The widespread use of the Internet has helped to create a virtual 

society or an e-mail that can be ignored, close to the distance 

between peoples, erasing borders and mixing cultures, a society in 

which temporal and spatial barriers disappear. This spread has 

forced educational institutions to provide solutions to benefit from 

these communities and employ them in the educational process, In 

line with its objectives. 
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   Therefore, the researcher tries to identify the importance of 

digital education, spreading the culture of digital education, the 

extent to which the family accepts the new system of education, 

and the extent to which it contributes to the problem of private 

lessons to drain the Egyptian family ،and an analysis of the 

theoretical views that the researcher was given access to and which 

are being circulated among specialists in this field.We then reach a 

number of conclusions and findings for the set of visions on the 

identity of digital education and on the entrances to its 

understanding and employment. 

Keywords: Digital education, virtual community, family, private 

lessons. 

 :  مقدمة

من الجهود لإلرتقاء بالعملية التعليمية م رالكثير فيتبذح وزار  التربية والتعليي      

، عن  ريق توظيف تكرولوجيا المعلومات  خا ة في الاتر  امخير تحسين جودتهالو

تطوير  إلىالمشروعات التي تهدأ العديد من ، وتبرى لمواكبة الع ر واالت االت 

تلك الجهود  لمر ومة يكشف عن وجود ضعف وق ور فيالتعليي ، إال أن الواقع الاعلى ل

، أيضا  االسر  والطالب وفي بعض امحيان المؤسسة التعليمية  إلىهذا الق ور يرجع و ،

ا الق ور من وجهة ن رها والذ  أد  هذبدي  لعالج  اليجادامسر   سعى إلىمما أد  

تؤرق امسر مشكلة أ بحت  حتىتاشى ظاهر  الدرو  الخ و ية  إلىبدوره 

 . الدخ  ومحدود  الم رية خا ة متوسطى 

تكرولوجيا دم   البح  عن ح  لتلك امزمة عن  ريق أ بط من الضرور و          

ت ترفا ب  أ بح تكرووجيا المعلومات عدوالتعلي ، حي  لي ت في عملية التعليي المعلومات

على  استخدام شبكة االنترنتار ساعد انتشكما، التربوية  الهياك مطلبا  حيويا  لتطوير 

قرب المسافات بين الشعوب وألغى  ال يمكن تجاهله،إلكترونيا أو افتراضيا   مجتمعا   خلق

وهذا التغيير  الحواجز الزمانية والمكانية، مجتمع تتالشى فيه، الحدود ومزج بين الثقافات

 لعمليةوتوظياها في الالستااد  مرها  حلوال   يارض على المؤسسات التربوية أن تقدم 

بما يتماشى مع أهدافها، كما يارض عليها أن تقدم المبادر  لالستااد  من التقرية  ةالتربوي

 .في رفع مخرجات العملية التعليمية
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  موضو  البح  وأهميته : أوال  

تتمث  أهمية موضو  البح  في أنه يعد محاولة لرشر ،قافة التعليي الرقمي ومد  تقب    

من خالح ( الرقمى ) امسر  للمر ومة الجديد  ، والتعرأ على أهمية التعلّي اإللكتروني 

 إلىمشكلة الدرو  الخ و ية لمواجهة  و لك سعيا  وسا   االت اح االجتماعي، 

 . تسترزأ امسر  الم رية 

 : عد  تسا الت ووفقا  لهذا يرطلق البح  من

 ما المق ود بالتعليي الرقمى ؟ -1

 ماهى انطباعات امسر  الم رية عن تطبيق المر ومة الجديد  ؟ -2

 ما هو الدور الذي يلعبه التعليي الرقمى فى مواجهة الدرو  الخ و ية ؟  -3

 التعليمية؟في رفع مخرجات العمليةه  يمكن توظيف المجتمعات االفتراضية  -4

 : أهم ة البحث

تكمن أهمية هذا البح  في أنّه من البحوث التي تعرى بموضوعات الع ر وترامي  .1

 .دور شبكة االنترنت

يتراوح البح  وسيلة هامة من وسا   التااع  والمشاركة بين امفراد فيما يسمى  .2

 . بالتعليي الرقمى داخ  المجتمع االفتراضى 

ويقدم ر ية لتوظياه كى يسهي في  اهمية المجتمع االفتراضى إلىيوجه البح  الر ر  .3

 .رفع مخرجات العملية التعليمية

يتراوح البح  ظاهر  الدرو  الخ و ية ،والتى تؤرق دخ  امسر الاقير   .4

  . رق الت دي لها عن  ريق التعليي الرقمى  إلىوالمتوسطة ويشير البح  

 :ثةن ةً أهداف البحث 

 .الرقمى التعريف بالتعليي  -1

 الوقوأ على رأ  امسر  الم رية في التعليي الرقمى -2

 توظيف المجتمع االفتراضى لخدمة وتطوير العملية التعليمية -3

 .دور التعليي الرقمى في مواجهة الدرو  الخ و ية  -4

 Digital Education: التعليي الرقمى ماهوم ،الثا  

االت اح الحديثة من  تقريات باستخدامهو  ريقة للتعليي يق د بالتعليي الرقمى ،     

متعدد  من  وت و ور ، ورسومات ، وآليات وشبكة االنترنت و وسا ط  إلى حاسب

وأق  جهد وأق   إي اح المعلومة للمتعلي بأق ر وقتبهدأ إلكترونية،  بح  ، ومكتبات

 .تكلاة وأكبر فا د 

المتعلي يتلقى المعلومات من ،فالدراسة عن بعد جزء من الدراسة اإللكترونية تعد و    

، وعردما نتحدث عن الدراسة اإللكترونية ( م در المعلومات )مكان بعيد عن المعلي 

، ب  قد (online learning) فليس بالضرور  أن نتحدث عن التعليي الاوري المتزامن 

ن مواقع هو أن نتعلي المايد م: فالتعليي االفتراضي . يكون التعليي اإللكتروني غير متزامن
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  -2111 –خالد البحير  ) .بعيد  ال يحدها مكان وال زمان بواسطة اإلنترنت والتقريات

 (58ص 

 virtual community: االفتراضى  مجتمعال -

تشكلت  تجمعات اجتماعية ت هر عبر شبكة االنترنت ،"  ويق د بالمجتمع االفتراضى   

فى ضوء ،ور  االت االت الحديثة تجمع بين  و  االهتمامات المشتركة ، بحي  

" يتوا لون فيما بيرهي ويشعرون كأنهي فى مجتمع حقيقى 
ليلى )

  . (33ص-2112جرار 

خلق مجتمعا  جديدا  بك  المقاييس ، وهو مجتمع  إلىف هور االنترنت كوسيط ات      

أته وتأسيسه ولكره واقعى من حي  أبعاده وآ،اره على تخيلى أو افتراضى من حي  نش

ام راأ المشاركة فيه ، ومن الشباب هي اكثر فئات المجتمع استخداما  لالنترنت 

، فإن هذا المجتمع بالرسبة لهي حيا  واقعية اليستطيعون االستغراء عرها  إلىكوسيط ات 

إناعاالت وآراء ومواقف وهو جزء من نمط حياتهي اليومى وهو قادرعلى أن يمدهي ب

ووجهات ن ر لك  شىء حولهي 
علياء عبد الاتاح )

 (32ص- 2112

 Family : ماهوم وخ ا ص امسر رابعا  

أحمد الزيات )هي أه  الرج  وعشيرته وجمعها أسر   :  أنهاامسر  في اللغةتعرأ 

 (15ص-2111وآخرون 

: نوا  المجتمع وهى المؤسسة االجتماعية التي تقوم على دعامتين  هيكما تعرأ بأنها

امولى بيولوجية وتتمث  في عالقات الزواج والدم وبين الوالدين وامبراء وساللة امجياح 

، أما الثانية فهى اجتماعية ،قافية ، حي  ترشأ عالقات الم اهر  من خالح الزواج وفقا  

 (18ص -2118حجاز  م طاى ).  للقوانين حي  يتي االعتراأ بها

جماعة اجتماعية أساسية ودا مة وهى م در "وير  علماء االجتما  ان امسر  هي    

سان امخالق وأسا  وجود المجتمع ودعامة ضبط السلوك واال ار الذ  يتلقى فيه االن

 ( 2ص -2118محمد خلف ، خلوق ضيف هللا ).أوح درو  الحيا االجتماعية 

الخليّة امولى المكّونة للمجتمع، وهي أكثر ظاهر   فهى: د  خ ا صولألسر  ع   

مرتشر  في المجتمع وأسا  استقرارهّ، كما تعتبر أسا  ظهور الوعي االجتماعّي 

والقومّي والحضارّي، وأهّي م ادر العادات والتقاليد والسلوكيّات، فهي أسا  عمليّة 

عيّة كما تتأ،ّر بها، فاي حاح تؤ،ّر بشك  مباشر في امن مة االجتما. الترشئة االجتماعيّة

اممرّي والسياسّي  فساد الر ام إلىفساد امسر  وانحاللها أخالقيّا  فإن  لك سيؤدي 

والعكس  حيط، كما يؤ،ر فساد الر ام االقت ادي والسياسي واالقت ادّي،والتربو  

  (mawdoo3.com).سر ، ويتسبّب  في فساد أفرادهاسلبا  على اموالتربو  

 Private lessons: وأسبابها الخ و يةسا الدرو  خام

 هى ك  جهد تعليمى مكرر يح   علية الطالب مرارد او فى مجموعة ن ير مقاب  ماد 

 .يدفع للقا ي بة
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 لما ا الدرو  الخ و ية؟

جاءت من غير دوافع  ظاهر  الدرو  الخ و ية ليست ظاهر  ترفيهية أوأنها   

حقيقية لتاشيها؛ ب  إنها كغيرها من ال واهر االجتماعية الراشئة في ظ  ظروأ 

  .وأوضا  جديد  ترتاب المرطقة بأكملها

على تحقيق امهداأ امساسية  دوير  معارضى الدرو  الخ و ية انها ال تساع      

للعملية التعليمية التربوية ، أال وهى دفع الطالب للتاكير واالبتكار ، فهو يح   من 

الدرو  على ن وص جاهز  ومخت ر  ومعد  بطريقة تساعده على إجابة أسئلة 

االمتحانات ، لذا يلجأ الطالب للحاظ والتكرار ، وهو مايتعارض مع هدأ العملية 

كما ير  البعض أن الدرو  ، ة من ترمية العقوح والقدرات والمهارات التعليمي

الخ و ية تتطلب م اريف كثير  تعجز أمامها امسر  محدود  الدخ  ، مما يؤ،ر 

بالسلب على مبدأ الديمقرا ية في التعليي ، ويميز  الب عن اخر على أسا  ماد  ، مما 

 .الترافس الغير عادح بين الطالب  إلىيؤد  

للمشذذاك   ال  رو  الخ و ذذية تذذوفر حلذذولذذى الجانذذب االخذذر يذذر  الذذبعض أن الذذدوع    

التعليمية ، والتي تسببت في تذدنى مسذتويات الطذالب ، مثذ  العجذز فذي أعذداد المعلمذين ، 

أن الذذدرو   إلذذىوازدحذذام الا ذذوح بذذالطالب وازدحذذام المرذذاه  بذذالمقرارات ، باإلضذذافة 

اتذه امساسذية ، وتذوفر لذه العذير الكذريي الذذ  الخ و ية تساعد المدر  علذى سذد حاج

راتبذذذذذذذذذه الياذذذذذذذذذى بحاجاتذذذذذذذذذه  يجعلذذذذذذذذذه اليتذذذذذذذذذرك مهرذذذذذذذذذة التذذذذذذذذذدريس بسذذذذذذذذذبب أن

  (14ص -1228محمدالبشير.)الضرورية

إن : أستا  الالساة اإلسالمية وعلي امخالق بجامعة القاهر (حامد  اهر)يقوح الدكتورو   

اموح؛ هو المدر  الذي لي : ظاهر  الدرو  الخ و ية هي مسؤولية ،ال،ة عرا ر

يستطع تو ي  المعلومة ب ور  واضحة وسهلة للتالميذ، والثاني؛ هو التلميذ الذي لي 

ياهي جيدا ، ويطالب ولي أمره بمساعدته بدر  خ و ي، أما العر ر الثال ؛ فهو ولي 

اممر الذي يستجيب لرغبة االبن أو االبرة ويتحم  ناقات الدرو  

المشكلة امكثر خطور  أن الدر  الخاص يخلق من الطالب شخ ا  و ،الخ و ية

اتكاليا  ال يهتي بما يدور داخ  الا   المدرسي، وليس مهتما  بما يشرحه المعلي؛ من لديه 

  .بديال  آخر خارج المدرسة

تق ير المدر  فضال  عن أن الكتاب  إلىوعلى  لك؛ فإن تاشي تلك ال اهر  يرجع     

،ور  شاملة من حي  التقسيي، والتاسير والاهرسة، وشرح  إلىه بحاجة المدرسي  ات

الم طلحات ال عبة، والبد أن ت احب الماد  رسوم توضيحية وبيانات و ور 

وخرا ط وإخراج جيد كي تخلق حالة من االرتبا  بين الطالب والكتاب المدرسي، فال 

جانب  إلىبدء العام الدراسي،  الكتب المساعد  التي يقب  عليها الطالب بمجرد إلىيلجأ 

 ( www.islamtoday.net.)  إعاد  الر ر في ن ام امسئلة إلى لك نحن بحاجة 
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 :التعليي الرقمىمداخ  ن رية لاهي خ ا ص سادسا  

أن نضعها في الر ريات التي وفرت سردا  ن ريا   التعليي الرقمىيتطلب فهي أهمية       

وسرحاوح فيما يلى أن نعرض لبعض المداخ  الر رية التى  وفكريا  لهويتها وممارستها،

 . في مجاح التعليي يةاالفتراض اتيمكن من خاللها أن ناهي دوافع استخدام المجتمع

 :ن رية االعتماد المتبادح  -1

ترطلق ن رية االعتماد المتبادح من مقولة أساسية مرتبطة بتحليالت الشبكات 

فإ ا  باختالأ أدبيات العلوم اإلنسانية ،االجتماعية، مع مالح ة أن هذه المقولة تختلف 

كان االهتمام في أدبيات علي الراس الر رية تركز على المحور السلوكي في تاسير 

أدبيات العلوم السياسية ترتكز على فكر  نق  المعلومات مرجعية االعتماد المتبادح، فإن 

باعتبار أن لها دور في تحلي  الشبكات االجتماعية من ناحية، ولها مؤ،راتها السياسية من 

ناحية أخري، بيرما تركز أدبيات علي االجتما  على تاسير االعتماد المتبادح في سياقاته 

االجتماعية
 
 (21ص -2118في   محمد عبد الغاار  )

يلعب االعتماد " والارضية امساسية للر رية يمكن بلورتها في الجملة اآلتية          

أساسيا في تبادح المعلومات بما يؤ،ر على المعتقدات والقرارات الشخ ية  المتبادح دورا  

وهذا االعتماد المتبادح يكون " والجماعية والمرافع وحتى االحتجاجات واالضطرابات 

لروابط بين امفراد والجماعات ، وتتااوت قو  الروابط بالداوفع المختلاة حسب قو  ا

الترفيهية تختلف التعليمية تختلف عن الدوافع الستخدام الشبكات االجتماعية ، فالدوافع 

عن الدوافع االجتماعية التى تختلف عن الدوافع السياسية ، مع مالح ة ديرامية العالقات 

، إ  أنها من الممكن أن تضعف منها مرتبطة بإهتمامات عبر الشبكات االجتماعية 

االفراد التى ربما تضعف قوتها بما يؤ،ر على فاعلية االعتماد المتبادح
(
حمد  بشير،  

 (23ص - 2114

 :ن رية الشبكة االجتماعية  -2

ترطلق هذه الر رية من حقيقة مؤداها أن الشبكات االجتماعية تعبر عن مرحلة من 

مراح  الوعي اإلنساني، ومن مرطلق أنها باتت تشك  واقع اجتماعي له مردوده على 

الكيانات السياسية واالجتماعية، فإن الوقوأ على إ ار ن ري تحليلي أ بط أمر مهي 

مع امخذ في االعتبار أن التر ير المرتبط بالشبكات لتاسير واقع الشبكات االجتماعية ، 

مرونة تاسيرية كونها ارتبطت باكر ما بعد الحدا،ة و لك على حد  إلىاالجتماعية يحتاج 

 (15ص -2118في   محمد عبد الغاار  )". Mc.Switeتعبير 

وتهتي ن رية الشبكة االجتماعية بدراسة شبكات التوا   االجتماعى على أسا  أنها 

رية اجتماعية مكونة من افراد أو مر مات ، ترتبط بعالقة او أكثر مث  القيي وامفكار ب

وال داقة والقرابة والدور االجتماعى وكذلك العالقات العا اية فى ابسط أشكالها ، 

بين امفراد أو ( أنما  التااعالت )وتهتي ن رية الشبكة االجتماعية بقيا  العالقات 
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واالستااد  من امدوات والمااهيي الرياضية التى غالبا  ماتكون  الجماعات أو المر مات

معقد  جدا  
 (
 . (28ص - 2114حمد  بشير،  

 :   ن رية اإلعتماد على وسا   اإلت اح  -3

تعتمد فكر  هذه الر رية على أن استخدامرا لوسا   اإلت اح ال يتي بمعزح من تأ،يرات 

الر ام اإلجتماعى الذ  نعير بداخله نحن ووسا   اإلت اح ، والطريقة التى نستخدم بها 

وسا   اإلت اح ونتااع  بها مع تلك الوسا   تتأ،ر بما نتعلمه من المجتمع ، ويشم  هذا 

من وسا   اإلت اح ، كما أنرا نتأ،ر كذلك بما سيحدث فى اللح ة التى أيضا ما تعلمراه 

 نتعام  فيها مع وسا   اإلت اح ، لذلك فإن أ  رسالة نتلقاها من وسا   اإلت اح قد

عن الموضو  ، وكذلك تأ،يرات  يكون لها نتا   مختلاة، اعتمادا  على خبراتيا السابقة

أن قدر  وسا    خيص تلك الر رية فىال روأ اإلجتماعية المحيطة ، ويمكن تل

  ).اإلت اح على تحقيق قدر أكبر من التأ،ير المعرفی و العا ای و السلوکی 

 ( 232، 232،ص ص  2113محمودحسن اسماعي  

 :ن رية االستخدامات واالشباعات  -4

تعد هذه الر رية بمثابة نقله فكرية فى مجاح دراسات تأ،ير وسا   االت اح ،           

راد  من خاللها يحدد أ  الوسا   مر رون لهذه الر رية أن للجمهور إحي  يزعي ال

أد  الرمو الها   في استخدام االنترنت، أن يزيد الباحثين في كما   ،والمضامين يختار

امفراد  من اهتماماتهي، والتحوح من كيف يستخدماالستخدامات واإلشباعات  مجاح

) أكد  وقد –دراسة امسباب والدوافع التي تدفعهي الستخدام هذا الوسيط  إلىاالنترنت 

Rosengren & Windahl ) يركز على الارد  ن رية االستخدامات واإلشباعات أن

باشر، فضال  عن سلوكه االت الي على أهدافه بشك  م المستخدم لوسا   االت اح ويبري

عبد العزيز خالد ) ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته أنه يختار من بين البدا   الوظياية

 . 162(ص  - 2114الشريف 

 الح )وتتحدد المرطلقات الر رية الر يسية لر رية االستخدامات واالشباعات كاالتى 

  (66: 63ص ص  - 2111عبد الحميد 

يتوافق مع الالساات التربوية الحديثة ون ريات وهو ما  افتراض الجمهور الرشط -1

 .التعلي الجاد 

 التوا   االجتماعى ام وح االجتماعية والراسية إلستخدام وسا    -2

 وسا   التوا   االجتماعىدوافع الجمهور وحاجاته  -3

 وسا   التوا   االجتماعىالتوقعات من  -4

 وسا   التوا   االجتماعىاشباعات  -8

داخ  الشديد الذ  ي عب معه الا   بيرهما فى الواقع العملى وتتسي هذه العرا ر بالت
 
. 
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،  124ص ص -2112ليلى أحمد جرار ، )أهداأ ن رية االستخدامات واالشباعات 

128) 

 وسا   التوا   االجتماعىالكشف عن كياية استخدام امفراد  .1

 .الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معيرة  .2

 .من خالح الرتا   التى يتي التو   اليها الاهي العميق لعملية االت اح  .3

الكشف عن االشباعات المطلوبة من خالح وسا   االت اح واالشباعات المختلاة من  .4

 .وراء هذا االستخدام 

الكشف عن العالقات المتبادلة بين دوافع االستخدام وأنما  التعرض للوسا    .8

 .واالشباعات الراتجة عن  لك 

يطة من حي  مد  تأ،يرها فى ك  استخدامات الوسا   معرفة دور المتغيرات الوس .6

 .واشباعها

دوافع تعرض الجمهور للمجتمع االفتراضى بر رية االستخدامات واالشباعات  -
 

 (243ص-2112حسن عماد مكاو ،ليلى حسين السيد)

وتستهدأ التعرأ على الذات واكتساب المعرفة والمعلومات : دوافع مراعية .1

 . والتعليي والخبرات

 . وتستهدأ تمضية الوقت واالسترخاء وال داقة واملاة مع الوسيلة:دوافع  قوسية  .2

ن رية االستخدامات واالشباعات من المداخ  المهمة  و امساسية لمعرفة  وتعتبر      

من أج  التااع   إلىالدوافع واالشباعات الخا ة بإستخدام االنترنت كوسيط ات 

االجتماعى مقارنة باالت اح الشخ ى
 
 121ص ص - 2112علياء سامى عبد الاتاح )

  ،121) . 

لموضو  البح  علميا  مراسبا  مدخال  االستخدامات واالشباعات ن رية تمث  كما        

فهى من أفض  الر ريات التى يمكن من خاللها تاسير الدوافع وتلبية ، الراهن 

ت ، وهى أكثر الر ريات اختيارا  وتطبيقا  على المجتمعات الشرقية من قب  االحتياجا

الباحثين، وتركز هذه الر رية على ماهوم الجمهور الرشط الذ  يبح  عن الوسيلة 

والمضمون الذ  يريد ، فهو يعرأ مايريد قب  التوجه إليه ،لذا يمكن القوح أن توجه 

الر رية غير مبرر ، ب  انه يمكن تاسير  نترنت لي يكن على افتراض هذهالطلبة لإل

 ،االشبا   إلىدوافعه من قب  المستخدم ناسه وأن الدافع لذلك التعرض هو الحاجة 

فالحاجة لها تأ،ير فى توجيه السلوك 
(

 .( 52ص-2111 الح عبد الحميد 

 : الرقمي أهمية التعليسابعا     

على الرغي من حدا،ة ظهور التعليي اإللكتروني إال أن هذا الرو  من التعليي بدأ يرتشر     

أما بالرسبة للعالي العربي، ، انتشارا واسعا في العالي وخا ة في المجتمعات الغربية 

فر را لتزايد االهتمام بقطا  التعليي اإللكتروني من قب  مؤسسات حكومية وخا ة في 
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ية، فإن حجي اإلنااق في هذا القطا  بدأ يزيد خالح امعوام القليلة عدد من الدوح العرب

مليون دوالر ومن المتوقع أن (  18) ـالماضية حي  قدر حجي اإلنااق العربي فيه ب

مليون خالح العامين القادمين، كما أن الرمو السروي لإلنااق في ( 81-61 )إلىيرتاع 

وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحد  في . سرويا( 28%) إلىالتعليي اإللكتروني ي   

مقدمة الدوح العربية من حي  اإلنااق واالستثمار في مجاح التعليي اإللكتروني، حي  

(  6 )أن حجي سوق التعليي اإللكتروني في االمارات بلغ نحو إلىتشير اإلح ا يات 

الح السروات الخمس ومن المتوقع أن يزيد خ (2113 )ماليين دوالر أمريكي خالح عام

ن ير ، قورير،جميلة ) .( 2115)مليون دوالر برهاية عام ( 24) إلىالقادمة لي   

 (11ص-2113مديوني

لها  أن استخدام المجتمعات االفتراضية في التعليلرا يتضط استرادا  على ماسبق و        

 :أهمهاعد  فوا د 

الايديو، المدونات ، ال ور، تعلي المختلاة مث  يسرت استخدام م ادر عديد  لل -1

 .الكتب االلكترونية

زياد  مشاركة الطلبة في المراقشات والحوار مما عم  على تقريب وجهات الر ر   -2

 .بيرهي وزياد  الاهي المشترك

، فهو عملية ال التعليي االفتراضي، إ  ال يرتهي التعليي برهاية المحاضر   نشر ،قافة -3

 .أيام في امسبو  3ساعة في اليوم، و 24ر رتبط بالمكان والزمان فهو متوفت

 .ساعدت الطالب على البح  واالبتكار  -4

 :التعليي الرقمى  لتطويرر ية  ،امرا  

،  التعليي الرقمىهراك عالقة قوية بين تحقيق انجازات كبير  في التكرولوجيا وتقدم     

" تقرية كما أن  ،من شأنها أن تساعد الرا  على التوا   وتبادح المعلومات  فالتكرولوجيا

vr  " مث   -تمكين المزيد من أنوا  االت اح  سوأ تساعد علىأو الحقيقة االفتراضية

الذين يعيشون في أجزاء مختلاة من العالي أو الطالب القدر  على تجميع ام دقاء 

للقضاء على  حقا هراك مع بعضهي البعض لقضاء بعض الوقت معا، ويشعرون أنهي

 .في التعليي الرقمى وتوفير التااع  إحسا  الشعور باالنعزالية 

أن التوا    " Deins Mequailديرس ماكوي "ويؤكد عالي اجتما  االت اح      

وأن ال اهر  االت الية عبار   عملية اجتماعية اليمكن فهمها إال فى سياق اجتماعى ،

عن عملية اجتماعية وشكال  من أشكاح الممارسة االجتماعية فى المجتمع
 
على محمد ). 

 (51ص  -2115رحومة ،

وال يزاح العم  في الواقع االفتراضي مبكرا، وهراك الكثير من التحديات امجهز        

لموا لة براء تكرولوجيا الواقع ولكن بالتشجيع . والبرام  التي ما زلرا بحاجة اليها

االفتراضي يتحقق االستثمار اممث  لتلك المجتمعات الذي يعطي الرا   رق جديد  

لالت اح والمشاركة
(

newsroom.fb.com) 
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 حديات التي تواجه التعليي الرقميالت -1

أنه موفر للوقت والجهد والماح  إلىباإلضافة  ،اتاقرا على أن التعليي الرقمي ضرور   

الذ  يراق على الطريقة التقليدية في التعليي، وكان البد من معرفة انطبا  امسر  

فهي المعريين بالدرجة عن هذا الر ام الجديد ومد  تقبلهي للتعليي الرقمى (الوالدين)

ات فقر( 6)ون من ، فقامت الباحثة بعم  استطال  رأ  مكامولى في تلك المر ومة

ماهى ،ووه  هي ضرور  الخ و يةالدرو  لمعرفة رأ  الوالدين عن 

وه  لد   ،الجديد  فى التعلييتطبيق المر ومةه  يوافق الوالدين على أسبابها،و

الوالدين الكااء  للتعام  مع تكرولوجيا االت االت لمتابعة مستو  االبراء فى ظ  

على القضاء على الدرو  وه  تساعد المر ومة الجديد   ، المر ومة الجديد 

 في التعليي الرقمى متابعة مستو  الطالبه  سيكون من السه  و،الخ و ية

فرد من امباء ( 111)على عيرة عشوا ية قوامها وتي توزيع االستطال  التح يلى ،

 :فجاءت الرتا   كامتى  لمختلاةالتعليميةاوالمعلمين ممن لهي أبراء في مراح  

من العيرة أن الدرو  الخ و ية أ بحت ضرور  اليمكن (66،3%)أكد -

 .وقالوا أنها يمكن االستغراء عرهانها يا  %( 33،3)االستغراء عرها ، بيرمارفض

أسباب الدرو  الخ و ية في المقام اموح هو كثافة أهي ن من أكد الوالدين على أ -

براء، والمقام الثال  المدار  المرتاعة، وفى المقام الثانى انشغاح امسر  عن ام

 .وفى المركز امخير تق ير المعلي  عوبة المراه 

وعن انطبا  امسر  عن المر ومة الجديد  ومد  موافقتهي جاءت الرتيجة متساوية  -

بين الرفض والقبوح ممايدح على غياب الوعى بأهمية وأهداأ التعلي الرقمي 

 .وفوا ده 

يااالت االت في متابعة مستو  امبراء، وعن مد  الكااء  في التعام  مع تكرولوج -

من الوالدين تتوفر لديهي الكااء  للقيام %( 51)وجد من خالح االستطال  أن نسبة 

 %(. 21)بذلك ، ومن اليملكون تلك المهار  كانت نسبتهي

أما عن رأ  العيرة في ان المر ومة الجديد  تساعد في القضاء على الدرو   -

 . لك (% 51)قترا  بذلك ، بيرما رفض اإلفقط ب(21%)الخ و ية، أجاب 

ضعف مستو   إلىمن أفراد العيرة أن المر ومة الجديد  ستؤد  (% 33،3)ورأ   -

 .من العيرة%(26،3)الطالب ، بيرما رفض  لك 

 :يواجه مجموعة من التحديات مرها امتى وبراء  على  لك نجد أن التعليي الرقمي 

 .غياب الوعى بأهمية وأهداأ التعليي الرقمي خا ة عرد امباء وبعض المعلمين -

أّن التكرولوجيات الرقمية يمكرها أن تحّ  محّ  التعليي  الاكر  عرد البعض -

أّن التكرولوجيات الرقمية بوسعها تعزيز التعليي فالبد من فهي  بيعة اممر والسّيء،

 .الجيّد
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تستطيع التكرولوجيات الرقمية أن تساعد في المعلي له دور كبير في المر ومة حي    -

. ”التعليي العميق“جع  تجارب التعلّي لد  الطالب أكثر جا بية، كما تستطيع تقوية 

 .هذه الرتيجة إلىمع  لك، يبقى دورالمعلِّي ضروريا  في الو وح 

ر أيحتاجون الفكر  أّن الطالب  إلى الرقمىيشير التعليي   - ن يتعلموا مجاالت المقرَّ

على حاالٍت أخر  في حياتهي المقررات نما كيف يطبقون هذه وا،فقط  الدراسيّ 

 .تاكير الرقدّي، ومهارات التوا   االجتماعى حّ  المشاك ، وال أيضا  من خالح

 تزويدالبرام  ،ٍ وعلى  رق استخدام لكافة أفراد المر ومة التعليمية التمرين الجيد  -

من خاللها التمّرن على تطبيق معارفهي الجديد   المتعلِّمين ببرام  محاكاٍ  يستطيعون

 (  ( www.randeurope.org .أو مهاراتهي

 الرقميالتااع  في عملية التعليي  -2

في التعليي التقليدي بعضهي البعض ويعرأ بعضهي بعضا معرفة جيد  ير  الطالب     

  يحدث ولكن السؤاح كيف نجع  ك  هذا التعارأ والتااعمن خالح العملية التعليمية، 

 .فقط ؟ لىاإل على الرص أو ال وت عبر شاشة الحاسب عردما يكون االت اح مقت را  

حقيقة ال يمكن أن يحدث  لك على الاور، لكن يمكن تسهي   لك بطريقة واحد  يمكن       

كياية المشاركة بين تطويرها وهي الرقاش المتبادح لإلرشادات بغض الر ر عن 

، المجموعات مع بعضها البعض، وتكون بداية المره  بإرساح رسا   ترحيبية وتعرياية 

وهذا الشيء يعد مايدا للبدء في التعارأ االفتراضي ، فامستا  في هذا الرو  من التعليي 

يجب أن يكون مرنا بطرح جدوح أعماله وبرامجه لكي يتمكن من سير العملية التعليمية 

 . ،ي السماح للطالب بتأدية برامجهي الخا ة ك  وفق احتياجاته الخا ة

وهذا يعري أن الرقاش قد يتي ب ور  ال يشعر فيها امستا  بارتياح كام  بسبب الحرية     

الرقاش ، ولكن الذ  يستطيع عمله الكاملة والمطلقة للطالب و عوبة التحكي في غرأ 

خالد البحير  ). م العملية التعليمية بطريقة سليمة هو توجيه الرقاش في اتجاه آخر يخد

 (55ص-2111

يبح  التربويون باستمرار عن أفض  الطرق والوسا   لتوفير بيئة تعليمية تااعلية و    

وتعد تقرية المعلومات ممثلة في ،لجذب اهتمام الطلبة وحثهي على تبادح اآلراء والخبرات

ا من وسا ط متعدد  من أنجط الوسا   لتوفير هذه الحاسب اآللي واإلنترنت وما يلحق بهم

ختلاة، ويمكن البيئة التعليمية الثرية، حي  يمكن العم  في مشاريع تعاونية بين مدار  م

معرفتهي بمواضيع تهمهي من خالح االت اح بزمالء وخبراء لهي للطلبة أن يطوروا 

البح  عن المعلومات  يتاقون معهي في االهتمامات ناسها، وتقع على الطلبة مسؤولية

و ياغتها مما يرمي مهارات التاكير لديهي، كما أن االت اح عبر اإلنترنت يرمي 

مهارات الكتابة ومهارات اللغة اإلنجليزية حي  تزود شبكة اإلنترنت الطلبة والمعلمين 

على حد سواء بالر وص المكتوبة باللغة اإلنجليزية في شتى المواضيع ومختلف 

 .المستويات
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 إلىأما بالرسبة للمعلمين فإن االت اح بالشبكة العالمية تمكن المعلي من الو وح     

وتكمن قو  اإلنترنت في . خبرات وتجارب تعليمية ي عب الو وح إليها بطرق أخر 

قدرتها على الربط بين امشخاص عبر مسافات ها لة وبين م ادر معلوماتية متبايرة، 

مد  أبعد من نطاق  إلىمن فرص التعليي وتمتد بها  فاستخدام هذه التكرولوجيا تزيد

المدار ، وهذا ما عرأ بمسمى التعليي اإللكتروني الذي يعد من أهي مميزات مدرسة 

 .(54ص -المرجع السابق).المستقب 

 : خةتمة البحث

 :االستخال ات امتية  إلىتو لت الباحثة من خالح ماسبق عرضه 

المجتمع االفتراضي بدي  وظياى للمجتمع الحقيقي من خالح التااع  وامنشطة  .1

 .المشتركة بين امفراد

 .مستو  الوعي لد  الشعوباسهمت المجتمعات االفتراضية في رفع  .2

 . هراك تشابك بين المجتمعات الحقيقية والمجتمعات االفتراضية .3

استثمار التكرولوجيا المتقدمة التى يتمتع بها هذا الرو  من المجتمعات من الممكن  .4

 . تعليمية واجتماعيةلتقديي خدمات 

التعليي في إن  موحات نشر التعليي اإللكتروني يجب أن يكون هدفها دفع عملية  .8

الو ن العربي بغرض الحد من مشكلة اممية والرهوض بالكوادر العربية عن  ريق 

التدريب والتأهي  من خالح توظيف التطورات في مجاالت االت االت وتقرية 

 .المعلومات لبلوغ هذا الهدأ

إال من خالح تبري سياسات واستراتيجيات ال يكون الرقمي  الرهوض بمستو  التعليي  .6

ومات سواء قب  الجهات المسئولة عن التعليي والتدريب واالت االت وتقرية المعلمن 

واتخا  هذه الجهات مسألة نشر التعليي اإللكتروني كانت حكومية أو خا ة، 

 .كمسئولية اجتماعية 

 توفير المعلمين المخت ين والمؤهلين اكاديميا وتربويا فى المدار   .3

لتي من شأنها تقييي وضع التعليي اإللكتروني في البحوث والدراسات االبد من اجراء  .5

انتشار التعليي  إلىالدوح العربية، واقتراح اآلليات المراسبة والسب  المؤدية 

 . اإللكتروني

او مايسمى العم  على نشر الوعي بالتعليي اإللكتروني وأهميته و رق تطبيقه  .2

 .بأهميته بالتسويق االجتماعى للتعليي الرقمي إلقرا  أفراد المجتمع

نضمن للجميع محو  من اشراك امباء في المر ومة عن  ريق برام  تدريبيةالبد  .11

 .اممية الرقمية الذي هو ضروري لالندماج االجتماعي
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ضمان أن يترافق التعليي الرقمّي مع الدعي المراسب للمعلِّمين فغير معقوح تطوير  .11

غير اموضا  االقت ادية المر ومة مع اإلبقاء على دخ  المعلي كماهو خا ة مع ت

 .وغالء امسعار

 .تطوير ن ام الحافز خا ة االكااء مرهي لتشجعهي لبذح الجهد .12

 .محاسبة شديد  فعلية لك  من يشجع الدرو  الخ و ية داخ  المدرسة وخارجها  .13

الطالب عن كياية  وعقد ندوات بالمدار  الرشاداالهتمام باالنشطة داخ  المدار   .14

االعتماد على الراس و رق المذاكر  ال حيحة وكياية تر يي الوقت وتعلمهي حب 

العلي والمذاكر  والتاوق واال ال  المستمر من اج  العلي وليس من اج  االمتحان 

 .فقط 

 

 

 

 

 

 : المراجع 

 :المعاجي والقواميس 

المعجي الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق (2111)أحمد الزيات وآخرون  .1

 الدولية ، م ر

 :الكتب العربية 

االت اح ون رياته المعا ر  ،الدار  (2112)حسن عماد مكاو ،ليلى حسين السيد  -1

 الم رية اللبرانية ، القاهر  

ظاهر  االعالم االجتماعى وأبعادها االقت ادية والسياسية ( 2114)حمد  بشير -2

 واممرية في العالي العربى ، أمواج للرشر والتوزيع ،عمان ، امردن

مرشور بمجلة  التعليي الرقمى في امقطار العربية ، مقاح(2111)خالد البحير   -3

 ، سلطرة عمان 32رسالة التربية ، العدد 

االعالم الجديد ، مؤسسة  يبة للرشر والتوزيع ، ( 2111) الح عبد الحميد  -4

 القاهر  

االعالم االلكترونى ، دار يافا للرشر والتوزيع ، ( 2114)عبد العزيز خالد الشريف  -8

 االردن 

،المجلس الو رى للثقافة والارون  لىعلي االجتما  اإل( 2115)على محمد رحومة  -6

 واالداب ، عالي المعرفة ، الكويت

،االنترنت والشباب العربى ، دار العالي العربى ، ( 2112)علياء سامى عبد الاتاح -3

 القاهر 
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شبكات التوا   االجتماعى ،الجرادرية للرشر ( 2118)في   محمد عبد الغاار  -5

 والتوزيع ، عمان ،امردن 

الايسبوك والشباب العربى ،مكتبة الاالح للرشر والتوزيع ( 2112)ليلى أحمد جرار  -2

 ،الكويت  

ن ام امسر  والمجتمع في اإلسالم ، ( 2118)محمد خلف ، خلوق ضيف هللا  -11

 دار الاكر، عمان ، امردن 

مباد ء علي االت اح ون ريات التأ،ير ، الدار ( 2113)محمود حسن اسماعي   -11

 القاهر العالمية للرشر والتوزيع ، 

امسر  و حتها الراسية ، المركز الثقافي العربى ، ( 2118)م طاى حجاز   -12

 الدار البيضاء ، المغرب 

 :والمؤتمرا  البحوث  

، سلبيا وايجابيات ظاهر  الدرو  الخ و ية من وجهة (1228)محمد البشير  -1

  2الر ر التربوية ،بح  مرشور بمجلة كلية التربية ، السودان ، العدد 

: التعليي االلكتروني في الو ن العربي ( 2113)ن ير ، قورير ، جميلة مديوني  -2

المعرفة في ظ  )الواقع واآلفاق ، ورقة عم  مقدمة لمؤتمر الملتقى الدولي الثاني 

كلية )( المزايا الترافسية للبلدان العربية  االقت اد الرقمي و مساهمتها في تكوين

ر ومخبر العولمة القت اديات شماح إفريقيا ، العلوم االقت ادية وعلوم التسيي

 https://search.mandumah.com/Record/570283. الجزا ر

 :مواقع ال كترون ة 

1- http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-46-2895.htm تاريخ  

  2115-2-18الدخوح  

2-  https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A

6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1

%D8%A9   2115-11-1تاريخ الدخوح  

3- https://newsroom.fb.com/news/2016/02/new-steps-toward-the-

future-of-virtual-reality 2115-2-1  تاريخ الدخوح  / 

4- https://www.rand.org/randeurope.html   2115-2-21تاريخ الدخوح   

https://search.mandumah.com/Record/570283
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-46-2895.htm
https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://newsroom.fb.com/news/2016/02/new-steps-toward-the-future-of-virtual-reality/
https://newsroom.fb.com/news/2016/02/new-steps-toward-the-future-of-virtual-reality/
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https://www.rand.org/randeurope.html

