
 

 

Copyright © Published by IJHER Journal,  www.ijherjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 

 

 

  

This article has been scanned by iThenticat No plagiarism detected 

Volume 3, Issue 5, October 2021 
p.318-333 

 

 THE VIRTUAL WORLD IS AN INEVITABLE SPACE FOR LEARNING AND 

ACCULTURATION 

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.5-3.28 

 

 Omar KREA 1 & Ouahiba ELDJOUZI2 

 

Abstract: 

 Nowadays, societies strive to preserve their type, survival and 

continuity through the socialization of successive generations, raising 

their members to promote them from a "biological being" to a "social 

being", inheriting the various desired cultural features, modifying their 

behaviors and training them in various skills to create their future and 

achieve their independence, it depends on their learning in various 

methods available according to their circumstances and possibilities. 

However, achieving social units to self-esteem within the social 

hierarchy is a need to be saturated in the context of "social capital" 

according to Kar Marx, or "cultural capital", according to Pierre 

Bordeaux, which makes societies compete in the creation of the best 

learning methods, discovering the best pedagogical tools and means 

that save effort and time in achieving the purposes and objectives of 

education, and investing qualified human resources in order to make 

their strategic project successful in the field of education. 

In light of the tremendous development of information technology and 

communication, and the amazing progress in the field of digitals, and 

the profound transformations they have generated in the pattern of 

social interaction and the field of exchanges, and the building of 

different relationships and communication between individuals and 

groups within virtual spaces, education has to enter the virtual world 

according to the "principle of inevitability" and look for its existence, so 

that it finds itself a place in this vast, open and infinite world, where it 

penetrates geographical boundaries, and barriers. Physical, provides 

limitless freedom. 

Hence the importance of our topic about virtual spaces and the various 

media and techniques that have a direct link, and a definite impact on 
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the contexts through which socialization and educational methods are 

carried out, where the social environment is no longer closed can 

control its inputs, and check its outputs, but became open to all 

external influences before the interior, which plays its role with great 

strength and effectiveness in the manufacture of human behavior 

remotely, and directed to the values of society, and contradict their 

characteristics. More seriously, the virtual world has become an 

available space for the practice of "culture" in order to change the 

nature of cultural patterns by "introspecting" individuals to invasive 

cultural features and absorbing them in multiple and renewed ways, 

carrying a lot of pleasure and suspense, where individuals are easily 

drawn during their "immersion" in the virtual world, and soon find 

themselves adopting and cherishing external cultural patterns. 

In this research, we discussed the "determinants" through which 

"cohanching" is carried out during the practice of "rational action" with 

the aim of education and socialization, by analyzing the "bonds" of the 

learning teaching verb, and identifying indicators that have 

connotations and meanings that reveal the "contexts" and intellectual 

background of the "drill" process. Based on the "semiotic analysis" 

approach. Users of the Content Analysis tool that suits our analytical 

study. This is by analyzing the "contents" of classes offered to students 

on "digital platforms" via youtube and facebook by teachers. In this 

research, we focused on the "ideological determinant" and its 

association with the "rational determinant" during the activation of the 

educational act in the world of modernity. 

Key words: Virtual World; Cultural Marketing; Digital Education; 

Culture; Cultural Convergence. 

 

 المثاقفةو العالم االفتراضي فضاء حتمي لممارسة التّعلّم
 

 3 عمر قريعة
 4 الجوزي وهيبة

 
 الملخص

استمراريتها و بقاء وجودهاو تسعى المجتمعات جاهدة للحفاظ على نوعها، في زمننا الّراهن

تربية أفرادها لترقيتهم من "كائن و ،من خالل التّنشئة االجتماعية لألجيال المتوالية

تعديل و ،توريثهم مختلف الّسمات الثّقافية المرغوب فيهاو ،بيولوجي" إلى "كائن اجتماعي"

فهي ، تحقيق استقالليتهمو تدريبهم على مختلف المهارات لصناعة مستقبلهمو سلوكاتهم

  .إمكانياتهاو تعتمد على تعلّمهم بشتّى األساليب الُمتاحة حسب ظروفها

بَيد أّن تحقيق الوحدات االجتماعية لتقدير ذاتها ضمن التّراتبية االجتماعية هي حاجة تُشبعها 

أو "رأس المال الثّقافي" حسب ، تماعي" حسب "كار ماركس "في سياق "رأس المال االج

 ،مّما يجعل المجتمعات تتنافس في ابتكار أحسن األساليب التّعليمية التّعلّمية، "بيير بورديو"

الّزمن في تحقيق و الوسائل البيداغوجية التي تقتصد الجهدو اكتشاف أفضل األدواتو

ارد البشرية الُمؤّهلة من أجل إنجاح مشروعها استثمار الموو ،غاياتهاو مقاصد التّربية

  .االستراتيجي في الحقل التّعليمي
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التّقّدم المذهل في ميدان و ،االتّصاالتو و في ظّل التّطّور الهائل لتكنولوجيا المعلومات

 ،مجال التّبادالتو ما تولّد عنهما من تحّوالت عميقة في نمط التّفاعل االجتماعيو ،الّرقميات

، الجماعات ضمن الفضاءات االفتراضيةالتّواصل بين األفراد وو عالقاتمختلف البناء و

، تبحث عن وجودهاو صار لزاماً على التّربية أن تَلج العالم االفتراضي وفق "مبدأ الحتمية"

حيث يخترق الحدود ، الالّ ُمتناهيو المفتوحها مكانا في هذا العالم الفسيح وعلّها تجد لنفس

 .يوفّر حّرية ال حدود لهاو ،لحواجز الفيزيقيةاو ،الجغرافية

 ما توفّره من مختلف الوسائطو من هنا تظهر أهّمية موضوعنا حول الفضاءات االفتراضية 

تأثير أكيد على الّسياقات التي تتّم عبرها التّنشئة و ،التي لها ارتباط مباشرو التّقنياتو

يئة االجتماعية ُمغلقة يمكن التّحّكم في حيث لم تعد الب، األساليب التّربويةو االجتماعية

بل صارت مفتوحة على كل المؤثّرات الخارجية ، االطمئنان على مخرجاتهاو ،مدخالتها

فعّالية عالية في صناعة الّسلوك اإلنساني عن و التي تؤّدي دورها بكل قّوةو قبل الّداخلية

تتنافى تماماً و مافَتِئَت تتعارض، توجيهه لتحقيق أهداف خارجية غير مرغوب فيهاو ،بُعد

أّن العالم ، األخطر من هذاو تتناقض مع خصائصها المميّزة له.و ،مع قيم المجتمع

ً لممارسة عملية "المثاقفة " من أجل إحداث التّغيير في  االفتراضي أصبح فضاء ُمتاحا

امتصاصها و غازيةطبيعة األنماط الثّقافية من خالل "استبطان" األفراد للّسمات الثّقافية ال

حيث ينساق األفراد بسهولة ، التّشويقو تحمل الكثير من المتعة، متجّددةو بأساليب متعّددة

وما يلبثون حتى يجدوا أنفسهم يتبّنون األنماط ، أثناء "انغماسهم" في العالم االفتراضي

 .يعتّزون بهاو الثّقافية الخارجية

" التي يتّم من خاللها "التّثاقف" أثناء ممارسة قد تطّرقنا في هذا البحث إلى "الُمحّدداتو 

"سندات" الفعل التّعليمي  عبر تحليل، التّنشئة االجتماعيةو "الفعل العقالني" بهدف التّربية

الخلفية الفكرية و معاني تكشف "الّسياقات"و وتحديد المؤّشرات التي تحمل دالالت، التّعلّمي

مستعملين أداة "تحليل  التّحليل الّسيميولوجي".لعملية "المثاقفة". معتمدين على منهج "

ذلك بتحليل "مضامين" الحصص التّعليمية و محتوى" التي تناسب دراستنا التّحليلية.

من طرف  "facebook"و "youtubeالمعروضة للّطلبة في "المنّصات الّرقمية" عبر "

تباطه "بالمحّدد ارو األساتذة. حيث رّكزنا في هذا البحث على "المحّدد اإلديولوجي"

 .العقالني" أثناء تفعيل الفعل التّربوي في عالم الحداثة

العالم االفتراضي؛ التّسويق الثّقافي؛ التعليم الرقمي؛ المثاقفة؛ التاّلقح  :المفتاحية الكلمات

 .الثّقافي

 

 المقدمة:

 متنّوعة، راوحت بين االنغالقو متعّددة يجد المتتّبع للعالقات بين الثّقافات، منذ القدم حتى اآلن، أنّها تجلّت في صور

إن و التّدمير المتبادل.و الحربو الّصراعو بين التّنافسو التّفاهم،و التّبادلو التّعاونو بين االنفتاحو الالمباالة،و العزلةو

 ا في ظل العولمةكانت هذه العالقات محدودة في الماضي، فإنّها قد غدت مكّونًا رئيًسا يتشّكل منه واقعنا المعاصر، ال سيم

تشير الدراسات الحديثة أنه ال يوجد مجتمع في الوقت الحالي ذو  زوال الحدود الجغرافية التي كانت تفصل المجتمعات.و

المجتمعات الحديثة،  ثقافة واحدة، وديانة واحدة، ولغة واحدة، وقومية واحدة، فلقد أصبحت التعّددية الثّقافية من أهّم سمات

خصوصياتها من أجل و التعّددية على الصعيد الفردي واالجتماعي والّسياسي وفق أهدافها في إدارة هذهمّما جعلها تسعى 

 التّحّكم في اآلخر.و التّأثيرات الهادفة إلى الّسيطرةو إحداث التّوازن في ظل الّصراعاتو المحافطة على االنسجام

 

 بدون حدود "وطن"ال إلى التاّريخ، هو و تمي ال إلى الجغرافياجديد ال ين "وطن"إّن الفضاء " الّسيبراني " هو  اإلشكالية:

التي أصبح لها تأثير متزايد  ،بدون تراث، إنّه الوطن الذي تبنيه شبكات االتّصال المعلوماتية االلكترونيةو بدون ذاكرةو

 كذا على بنية الحركات اإلجتماعية.و المجتمعاتو على األفراد
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بنية مصادر الثّروة بأكثر مّما غيّرتها الثّورة الّصناعية ذاتها. فلم يعد مصّب الثّروة ماّدياً بل لقد غيّرت ثورة المعلومات في 

قد التحمت تكنولوجيا نظم و أصبح معلومة أو معرفة يتّم تطبيقها في العمل من أجل خدمة ناتج ذي قيمة اقتصادية.

االتّجاه نحو و اتّجاهات عاّمة منها: امتزاج تقنيات االتّصالشّكلت و االتّصاالت مع تكنولوجيا الحاسباتو المعلومات

االتّجاه نحو خلق شبكة كونية لالتّصاالت، ثّم االنتشار المتزايد للحاسب و التّحالفات اإلستراتيجية في مجال المعلومات،

يدة المدى، تميّزت بعو أحدثت ثورة المعلومات تغيّرات جذرية، عميقة، والّشخصي المرتبط بشبكة االتّصال عن بعد

 أساليب جديدة.و بطرقو تحديث معرفتنا باستمرارو معالجة المعلوماتو باالنفجار المعلوماتي الذي يتطلّب منّا التّعّلم

ساعد على و إّن التّطّور التّكنولوجي الحاصل أدخل قفزة نوعية إيجابية كبيرة في بيئة العملية التعليمية بمختلف أنواعها،

ذلك من و الذي أّدى بدوره إلى تحقيق األهداف،و حتى الّسلوكية للمتعلّم،و العلمية، التربوية :البياناتو تإيصال المعلوما

خالل اعتماد أسلوب التّعلّم الّرقمي أو اإللكتروني الذي يعتبر من بين نتائج هذا التّطّور التكنولوجي، حيث يعتبر التّعلّم 

التّطّور التكنولوجي الحاصل و دة في عملية التّعلّم خاّصة في ظّل االنفجار المعرفيالّرقمي من أهّم األساليب الحيوية المعتم

 .في مختلف المجتمعات

أن تفتّحًا و حكامًاإلمستقبلية ت اساأكثر الّدراعلى الّصعب  نمو كبيرة،لعالمية ت المجتمعااجه توالتي ت اياكما أّن التّحدّ 

ء اإلنسان بناالى بحاجة تحدث، لتي العالمية مواكبة التّطّورات او ،مةم المتقدّ مألق بركب اللّحاتأثيرها، فاو قّع حجمهاتتو

 ريالتّطوو رالبتكااعلى در لقان المبدع المتجّدد انساذلك اإللى إسبيل ، فال حالمهاأو نهاشجوو مّتهأبقضايا م زلملتاو عيالوا

 .امات إال بمواكبة الّركب الحضاريزاللتء بتلك افاولابالتالي على و

 ً أكثر و لقد أحدث العصر الّرقمي ثورة في التّعليم حيث مّكنت تقانات هذا العصر الّطالب من أن يصبحوا أكثر نشاطا

للبالغين في أنحاء و بإقامة تجّمعات ذات بُنى معـرفية جـديدة يمكن فيها لألطفال فاإلنترنت سمحت، استقاللية في تعلّمهم

 التّعبيرو سمحت لهم بتحّمل مسؤولية التّعلّم عن طريق االستكشافو واحد من اآلخر،أن يتعلّموا الو العالم من أن يتعاونوا

دور المعلّم من "خبير" إلى "متعاون أو موجه"، في ظّل و دور الّطالب من كونه "متلقّن" إلى "متعلّم" انتقلو التّجربة.و

 ،أو في حصوله على الّشهادات العليا ،فةالمعرو من خالل العلم ،سعي اإلنسان إلى تطوير ذاته حسب منظوره الّشخصي

 أو حصوله على وظيفة أو ترقية أو مكانة اجتماعية مرموقة.

تصديرها معتمدة على آليات فعّالة و تتنافس في تسويق ثقافتهاو و من خالل هذه المساقات الحديثة، تتسابق المجتمعات

وسائطه المتنّوعة، و عالم االفتراضي" عبر فضاءاته المختلفةالجاذبية، مستثمرة الفرص التي يوفّرها "الو أساسها التّشويق

هذا ما تسعى إليه عبر و توجيهه،و تعديلهو التّحّكم من خالل مبدأ "التّأثير" في صناعة الّسلوك االنسانيو بهدف الّسيطرة

التّفاعل عبر المنّصات الرقمية التي الفعل التّعليمي التّعلّمي في أسلوبه الجديد الذي يعتمد على التّكنولوجيا الّرقمية في 

الجامعية، مّما يشكل فضاءات خصبة "للتاّلقح الثّقافي" بين مختلف و تنتشر في جميع المستويات التّعليمية، القاعدية منها

ت الوحدات االجتماعية المتفاعلة عبر العالم االفتراضي في مساق ممارسة الفعل التّعليمي التّعلّمي عبر مختلف المنّصا

 الّرقمية الّرسمية منها أو الخاّصة التي تتنافس في عرض خدماتها لمختلف الفئات االجتماعية.

 و مّما سبق، يمكننا أن نطرح التّساؤالت التّالية:

هل يمكن للفعل العقالني عبر العالم االفتراضي أن يكون "بيئة مثالية" لظاهرة "المثاقفة" بين مختلف الوحدات  .1

 المتفاعلة في ظّل "القابلية" التي تميّز المجتمعات العربية؟االجتماعية 

 آليات التّعليم الّرقمي؟و الفعل التّعلّمي عبر أساليبو هل هناك ارتباط بين المحّدد "اإلديولوجي" .2

 

 أهمية الّدراسة:

المتزايد من فئات المجتمع على التّعليم تلبية الّطلب  تتجلّى أهّمية الّدراسة من خالل أهّمية التّعليم عن بُعد الذي يهدف إلى

ضرورة التّوافق مع و الّرغبة في تعّدد أشكال دراستهمو مايرتبط بها من زيادة أعداد المتعلّمينو الّزيادة السّكانية مع

تكنولوجيا مالحقة االكتشافات الجديدة في ، والتّغيّر المستمر، والتّقنيات الجديدةو التّطّور الهائل في تكنولوجيا المعرفة

ما يرافق هذه العملية من تالقح ثقافي بين مختلف الوحدات المتفاعلة عبر الفضاءات االفتراضية في و استثمارها،و التّعليم

 سياق الفعل العقالني الذي تمارسه جهات رسمية أو غير رسمية.

 

 أهداف الّدراسة:

أثناء ممارسة الفعل التّعليمي التعلّمي من خالل تسويق  تهدف الّدراسة إلى لفت االنتباه إلى ظاهرة المثاقفة التي تحدث

عالقات عبر و ما يحدث بينهم من تبادالتو متعّلمينو من معلّمين األنماط الثّقافية للمتفاعلين،و مجموعة من الّسمات
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 االجتماعية الّسائدة،تكييفها حسب المعايير و التّحّكم في مخرجات الّظاهرةو الفضاءات االفتراضية، من أجل الّسيطرة

  التّحذير من محّددات االنصهار الثّقافي الذي يقود المجتمع إلى المجهول.و

 

 مصطلحات الّدراسة:

" في كتابه "العوالم االفتراضية" أّن هذا النّوع من  Howard Rheingoldيفّسر " هووارد رينغولد  العالم االفتراضي:

قد يبدو من باب تحصيل الحاصل القول أّن ، ومتعّددة الوسائطو متشابكةو معقّدة الفضاءات أو البيئات تستخدم تكنولوجيات

فلم يبق هناك فضاء حياتي إاّل "و َغَوته"،  ،تكنولوجيات الواقع أو العالم االفتراضي قد تّسربت إلى جميع مفاصل الحياة

األفراد في عالقات تفاعلية مع اآلخرين ابتداء من الّدوائر األكثر حميمية إلى الّدوائر األكثر جماعية حيث ينغمس 

ال غرابة أن يستسلم األفراد لهذه "الغواية"، بل أنّى لهم أن و .شبكات التّواصل االجتماعي، وخصوصا عبر ألعاب الفيديو

ينفلت تمّنيهم بالفردوس األرضي، في ظّل واقع يشعرون أنّه و هي تعدهمو قد أقبلت عليهم بآلياتها التّسويقيةو يقاوموها

فولّدت من رحم هذا الوضع جبريات جديدة ترى أن ال خالص  .أنّهم عاجزون عن تمثّل تحّوالته المتالحقةو منهم بتعقّداته،

هي رؤى قد تشيّعت لها الكثير من الثّقافات إن لم تكن و االحتفاء بها،و للبشرية إاّل باألخذ بتكنولوجيا الواقعية االفتراضية

فالعالم االفتراضي بكل أبعاده يوّظف  ،إذن أنا موجود" ،يولوجيا خالصية، شعارها "أنا أستهلككلّها، بعد أن غدت إيد

تثقيفية لكنّه في نفس الوقت يحمل ، وتعليمية، وتجارية ربحية ثّم ألغراض ترفيهية، وصناعية، وأساسا ألغراض تسويقية

  (345، صفحة 2018)حمودي،  لوجية.الّدعاية اإليديوو اإلدمانو االغترابو في طياته نوع من الهروبية

التعليم الذي يستهدف بتقنياته المعتمدة على تقنيات الحاسب اآللـي واإلنترنـت إيجاد بيئة تفاعلية غنية " هو التّعلّم الّرقمي:

عبد  )العويد و أحمد بن التّطبيقات تسمح للّطالب من الوصول إلى مصادر التّعلّم في أي وقت ومن أي مكان"و بألنشطة

  (2002هللا، 

إّن التّعليم االلكتروني يقوم على استخدام تقنيات الوسائط المتعّددة الحديثة مع األنترنت لتعزيز جودة التّعليم عن طريق 

 (95-94، صفحة 8 200)عزمي،تيسير التّعامل مع مصادر المعرفة. 

لمحتوي تعليمي بطريقة إلكترونية حيث يعتمد على مجموعة ولقد ُعّرف التّعليم اإللكتروني على أنّه عبارة عن تقديم المعلّم 

بين المحتوي الذي يوجد لدي المعلّم، و الّشبكات التي توجد لديه،و التي تربط بين المتعلّمو من الوسائط التكنولوجية المتعّددة

المتعلّم، أي ال يكون دور و المعلّمالذي يهدف إلى التّفاعل بين و حيث نجد أّن هذا النّوع من التّعليم يحقّق التّعلّم النّشط

ال بوقت معيّن، و المتعلّم سلبياً في العملية التّعليمية، كما نجد أنّه نظر إلى هذا النّوع من التّعليم بأنّه ال يرتبط بمكان معيّن

  (20، صفحة 2013)علي و شاهيناز ، بمبدأ الفروق الفردية.  إنّما نجد أنّه يراعي ما يُعرف

"التّغيير الثّقافي في الّظواهر التي تنشأ، حيث تدخل جماعات من األفراد الذين ينتمون :تُعّرف المثاقفة على أنّها :المثاقفة

إلى ثقافات مختلفة في اتّصال مباشر، مّما يترتّب عليه حدوث تغييّرات في األنماط الثّقافية األصلية الّسائدة في إحدى 

 (32فحة )عرقوب، ص  الجماعتين أو فيهما معاً"

 مغزّوةو قاهرة على ثقافة ضعيفة أو مستضعفةو غازيةو و في تعريف آخر، فالمثاقفة هي: " تأثير ثقافة قوية أو مستقوية

الوطنية المحلّية في بلدان و و هي حالة الثّقافة الغربية االستعمارية في بلدان الّشمال على الثّقافات القومية،مقهورةو

 )هيف( الجنوب".

فهي  :يبدو أّن االستخدام الفنّي لمصطلح "اإليديولوجيا" يميل إلى اعتبار اإليديولوجية محّصلة عّدة عناصرو :اإلديولوجيا

إنّما تتضّمن كل هذه ، والمعاييرو ال تدّل فقط على المعتقدات التي توجد لدى النّاس أو نسق القيم أو محّصلة األهداف

هى في نفس ، والتّصّور الذي يطّوره عن العالمو هذا باإلضافة إلى نظرة االنسان لألشياء المحيطة به، ،الجوانب مجتمعة

، 1979)غيث، اآلراء التي يستند عليها في تقييمه للّظواهر المحيطة به. و األفكارو الوقت تشير إلى مجموعة الخبرات

 (235صفحة 

 هـــي في نفـــس الوقت تقـــوم بـــدور المعـــّززو مكّونـــات النّســـق الثّقـــافي،تمثّل الّرموز أحد  المعاني:و الّرموز

تشــــّكل عــــامال في ، و( عالمــة مشــــبّعة بمعلومــــات ذات طــــابع ثقــــافي Signeالّرمــــز )، والمـــدّعم للقـــيمو

ثقافية كمـا أشـار إلى هـذا "بيـر بـورديو"، فهـي تمثـل بـذلك أداة و تتضـّمن شـحنة ،تحديــــد األفــــرادو توجيــــه

ذلــك عــن طريــق اللّغـة التي و تــتّم عمليــة التّوجيــه هــذه مــن خــالل التّفاعــل االجتمــاعي بــين األفــرادو توجيهية،

 (83، صفحة 2012)عيسى، . تعّد قلب هذه العملية
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 منهج الدراسة:

الذي يهتّم أساسا بالكشف عن العالقات و طبيعة هذه الّدراسة تقتضي اإلعتماد على منهج " التّحليل السيميولوجي"،إّن 

بإعادة تشكيل نظام الّداللة بأسلوب يتيح فهًما أفضل و الخطاب اإلعالميو –التفاعل  –أدوات التواصل و الداّخلية لعناصر

 .دالالت من خالل تلك الّرموز المختلفةو ما تحتويه من معانيو لوظيفة هذه الّرسائل

استكشاف و يعّرفها" بنكراد": " الّسيميائية دراسة حياة العالمات داخل الحياة االجتماعية، كما أنّها في حقيقتها كشف

 (2005)سعيد،  لعالقات داللية غير مرئية من خالل التّجلّي المباشر للواقعة".

الّشفرات، أي األنظمة التي تمّكن الكائنات البشرية من فهم األحداث و دراسة اإلشاراتأّما" شولز" فيعّرفها: " بأنّها 

 (14-13، الصفحات 1994)روبرت،  .بوصفها عالمات تحمل معنى"

" شكال من أشكال البحث الّدقيق في المستويات RolandBarthesروالن بارت "الّسيمولوجي يمثّل بالنّسبة إلى"فالتّحليل 

يسعى فيه من و األلسنية على حّد سواء، يلتزم فيه الباحث بالحياد إتّجاه هذه الّرسائل من جهة،و ّرسائل األيقونيةالعميقة لل

التي يمكن أن ) يكولوجية، اإلجتماعية، الثّقافيةالسّ (جهة ثانية إلى تحقيق التّكامل من خالل التّطّرق إلى الجوانب األخرى 

 (Barthes, 1964, p. 133)تدعم التّحليل بشكل أو بآخر. 

 

 اإلطار النظري:

 تمهيد

، القيود المعتمدة في عملية التّعلّمو أّدى التّحّول الرقمي في العملية التّعليمية إلى التّخلّص من األساليب التّقليدية القديمة

مّما يفتح آفاقًا  ،كنولوجيااألساليب التي ظهرت مع تطّور التّ و استبدالها بأسلوب جديد قائم على استخدام أحدث الّصورو

بل يعتمد على  ،فهو يبتعد عن أسلوب تلقين المعلّم لمتعلّميه ،المضي قُدًما في التّعلّم عن بعد، وجديدة للمتعلّمين في التّفكير

 االبتكار وفق استراتيجية محّددة.و الخبرةو البحثو الفهم

التّكنولوجية إلى ظهور هذا النّمط التّعليمي ليحفّز عملية توطيد العملية لقد ساهمت التّطّورات التّقنية في عصر الثّورة و

التّعلّم، باإلضافة و قدرة على االستيعابو التّعليمية لدى الفرد؛ إذ يمكن للمتعلّم أن يواصل تعليمه وفقاً لما يمتلكه من طاقة

يمكن اعتبار التّعليم اإللكتروني أنّه بمثابة أحد و تّعلّم،المهارات الّسابقة تساهم في تعزيز هذا النّوع من الو إلى أّن الخبرات

شبكات اإلنترنت جزٌء ال يتجّزأ من عملية التّعليم اإللكتروني و تجدر اإلشارة إلى أّن الحاسوبو أشكال التّعلّم عن بعد،

 المهارات.و لتحفيز عملية نقل المعارف

 إيصال المهاراتو اً من أساليب التّعليم يعتمد في تقديم المحتوى التّعليمياليوم يمكن اعتبار التّعليم اإللكتروني أسلوباً جديد

 للّطالب التّفاعل النّشيط مع المحتوى وسائطهما المتعّددة بشكل يتيحو االتّصاالتو المفاهيم للمتعلّم على تقنيات المعلوماتو

 قدرته،و الّسرعة التي تناسب ظروف المتعلّمو المكانو الّزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقتو مع األستاذو

 .متطّلباتها بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية المخّصصة لذلكو إدارة كافّة الفعّاليات العلمية التعليميةو

 التّعليم عن بُعد:

ضعف و الّراغبين في التّعلّم لضآلة حجمبسبب االنفجار الّسّكاني الذي يشهده العالم، لم يستطع التّعليم التّقليدي استيعاب كل 

كما أّن اإلقبال الكبير من الّطالب على التّعليم، إلى جانب ما قد يكون من … غيرهماو المعنويةو إمكانات الجامعات الماّدية

يم االلكتروني بُعد في المسافة بين الّراغبين في التّعلم والمؤّسسات التّعليمية التي يرغبون في االلتحاق بها، فكان التّعل

ً من أساليب التّعليم، تُوّظف فيه آليات االتّصال الحديثة من حاسب،  وسائطه المتعّددة من صوتو شبكاته،و أسلوباً حديثا

كذلك بوابات اإلنترنت سواء أكان عن بُعد أم في الفصل و مكتبات إلكترونية،و آليات بحث،و رسوماتو صورة،و

بأقل جهد لتحقيق أكبر و لتّقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلّم بأقصر وقت،ذلك من خالل استخدام او الّدراسي،

 .فائدة

كبير على مصادر التّعليم  بشكلو لذا تّم وصف المجتمع الّراهن بمجتمع التّعليم الّرقمي الذي أسهم بفاعلية في اعتماد التّعليم

غيّرت هذه المصادر الّرقمية بصورة  مواقع التّواصل االجتماعي، حيثو الحاسبات اإللكترونيةو هي األنترنتو الّرقمي أال

أّن التّعليم الّرقمي يُعّد من أهّم الوسائل التي تعتمد  من هنا اتّضح لناو العملية التّعليمية ككل،و جذرية في النّظام التّعليمي

المتعلّمين على حّد سواء، في أي و تّدريبية للمعلّمينالو التّعليمية عليها المنظومة التّعليمية، حيث تقّدم مجموعة من البرامج

 .األسلوب على تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في أي زمان، حيث يعتمد هذاو مكان
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 مبّرراته:

(139، صفحة 2010)أحمد س.، هناك مبررات عّدة جعلت من التّعليم االلكتروني ضرورة يستلزمها الواقع منها:   

الحاجة إلى الوصول إلى تلك و مناحيها المختلفةو دخول المعرفة في مختلف مجاالت الحياةو الهائلاالنفجار المعرفي  -

 المعرفة بسرعة.

 المستلزمات الالزمة للتّعليم وفق األسلوب التّقليدي. و الّصعوبة في توفير المبانيو زيادة أعداد المتعلّمين -

 متعّددة.و معلومات متنّوعةو للتّعليم االعتيادي لما يوفّره من مصادراستعمال هذا النّوع من التّعلّم تعليما داعماً  -

حاجة من فاتهم التّعليم االعتيادي إلى التّعليم االلكتروني جعلت هذا النّوع من التّعلّم معوضاً لهم عّما فاتهم، إذ أصبحوا  -

 سة التّعليمية. االلتحاق المباشر في المؤسّ و بموجبه قادرين على التّعليم من دون قيد الّدوام

 مفهومه:

ً مرادفا للتّعليم األساسي التّقليدي، ال زال التّعليم اإللكتروني المعتمد على الكمبيوتر  يمكن اعتماده بصورة ُمكّملة و أسلوبا

على تدريب شاملة تعتمد و أساليب عديدة ضمن خّطة تعليمو بصورة عاّمة يمكننا تبنّي تقنياتو ألساليب التّعليم المعهودة،

 التّقنيات.و مجموعة من األساليب

 هو " تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر، :(Digital Learning)التّعليم الّرقمي 

مع أقرانه، سواء كان ذلك و مع المعلّم،و شبكاته، إلى المتعلّم بشكل يتيح له إمكانية التّفاعل النّشط مع هذا المحتوى،و

 بالسرعة التي تناسب ظروفهو المكانو كذلك إمكانية إتمام هذا التّعلم في الوقتو ورة متزامنة أم غير متزامنة،بص

 (2005)زيتون،  .قدراته، فضالً عن إمكانية إدارة هذا التّعلّم أيضاً من خالل تلك الوسائط"و

قد عّرفته األكادمية العربية و ل التّكنولوجيا،التعلم اإللكتروني مصطلح مرن، يُستخدم لوصف وسيلة للتّدريس من خال 

المدّرسين إلكترونيا من خالل شبكة أو شبكات و للتّعليم االلكتوني بأنّه "التّعليم الذي يحقّق فورية االتّصال بين الّطالب

 (2011)العربية،  .إلكترونية حيث تصبح المدرسة أو الكلّية مؤّسسة شبكية"

ً تعليمية يعّرف "أحمد محمد سالم"و  تدريبية إلى و التّعليم عن بُعد بأنّه: "ذلك النّوع أو النّظام من التّعليم الذي يقّدم فرصا

مكان محّدد لمن لم يستطع استكمال الّدراسة أو يعيقه العمل عن و دون التزام بوقتو المتعلّم دون إشراف مباشر من المعلم

يتّم تحت إشراف مؤّسسة تعليمية مسؤولة عن ، ولتّعليم التّقليدي أو مكّمالً لهيعتبر بديالً لو االنتظام في التّعليم النّظامي،

 ،الفاكس ،الّراديو ،األدوات الالزمة للتّعلّم الفردي اعتماداً على وسائط تكنولوجية عديدة مثل الهاتفو إعداد المواّد التّعليمية

 التي يمكن أن تساعد في االتّصال ذو االتّجاهين بين المتعلّمالفيديو التّفاعلي  ،اإلنترنت ،الكمبيوتر ،التّلفزيون ،التلكس

 (381، صفحة 2010)أحمد س.،  ." عضو هيئة التّدريسو

 أنواعه:و أنماطه

الوسائل التّقنية التّكنولوجية الحديثة التي و هو الذي يتّضح من خالله مجموعة من األساليبو التّعليم الّرقمي المباشر: -

 اإللكترونية في تحقيق هدف التّعليم كما نجد أنّه يسعي إلى االعتماد على الّشبكة العالمية لألنترنتتعتمد على الوسائط 

التي يحقّق من خاللها و التعليمية التفاعلية التي تحقّق العديد من األهداف التي يريد أن يصل المتعلّم إليها في البيئةو

  (43، صفحة 2011)صادق، أكبر استفادة ممكنه. 

هو ذلك النّوع من التّعليم الذي يرتبط بتحقيق مجموعة أكبر من الّدوارت التّدريبية إلى التعليم الّرقمي غير المباشر:  -

جانب وجود أنماط الحصص التّفاعلية التي تضمن نوعاً من المشاركة اإليجابية للّطالب، كما نجد أنّها تحقّق مصطلح 

األنشطة الفعّالة التي تساعده على اكتساب و من الوسائل التّعليمية الحصص النّموذجية التي تحتوي على مجموعة

لكن نجد أّن هذا النّوع من التّعليم يكون له مجموعة من الّظروف التي ال و أسرع،و أسهلو المعلومات بصورة أيسر

 (65، صفحة 2015)مايكل، يمكن من خاللها المتعلم الحضور الفعلي في بيئته التّعليمية. 

 ك من يرى أّن أنماط التّعليم الّرقمي تكمن في:و هنا

التّقنيات التّعليمية المعتمدة على الّشبكة العالمية للمعلومات و الذي يتمثّل في تلك األساليبو التعليم الرقمي المباشر: -1

 .الممارس للتعليم أو التدريبو بقصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلّم في الوقت الفعلي

الحصص و غير المباشر: وهو الذي يتمثل في عملية التّعلّم من خالل مجموعة الّدورات الّتدريبية التّعليم الّرقمي -2

 .يعتمد هذا النّوع من التعلم الرقمي بالنسبة لحالة وجود ظروف متعّددة ال تسمح بالحضور الفعلي للمتعلّمو المنّظمة،
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الّسابقين؛ حيث يمكن للجميع التّواجد في الوقت نفسه أمام يجمع هذا النّوع ما بين النّوعين و التعليم الرقمي المختلط: -3

في حال التّغيّب عن ذلك يمكن الّرجوع للماّدة العلمية أو المقّرر في و المشاركة فعلياً فيها،و جهاز الحاسوبو الّشبكة

 .أي وقت

 خصائصه:

عملت العديد من و بير الفترة األخيرة،يمتلك التّعلم عن بُعد مجموعة كبيرة من المميّزات التي جعلته يتصّدر بشكل ك 

من أهّم مميزاته وخصائصه نجد و الدراسات على دراسة جدوى معرفة مدى فائدة تطبيقه في التّعليم كأحد النّظم الحديثة،

 :ما يلي

  .التّغذية الّراجعة الفوريةو مراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين -

 .متعلّم المكان المالئم لظروف كلو مراعاة الوقت -

 .سهولة الوصول إليهاو إمكانية إتاحة المقّررات التّعليمية في أي وقت على الّشبكة -

 .البساطةو المرونة في التّعاملو سهولة التّحديث -

 .استخدام الواجهات التّفاعلية الرسومية التي تساعد المتعلّم على اإلبحار في المحتوى -

  .غير المتزامنةو امنيةتوفّر مجموعة كبيرة من وسائل اإلتّصال التّز -

  .تنمية بعض المهارات التّكنولوجية األساسية -

 .خدمة متطلّبات العصر الحديثو الواقعو الّربط بين المعرفة -

 (2017)أحمد ع.،  :و حسب االتّحاد األمريكي للتعليم عن بُعد نجد من خصائص التعليم الرقمي ما يلي

 .التّفاعل المتبادلو توفير االتّصالو تدعيم عملية تكوين الفرد -

 .االنتقال من نموذج نقل المعرفة إلى نموذج التّعليم الموّجه -

 .الحيوية للمتعلّمو تشجيع المشاركة الديناميكية -

 .بالخصوص مهارات التّفكير العلياو االعتماد على المهارات -

 .تشجيع التّعليم النّشطو توفير مستويات متعّددة من التّفاعل -

 .دراسة مشكالت من الواقع المعاش للمتعلّمينو التّعليم على مناقشةالتّركيز في عملية  -

 :كما أّن التّعليم الّرقمّي يحظى بالعديد من المميزات، منها

 .مميّزةو يوفّر الكثير من مصادر المعلومات للمتعلّم بصورة سهلة -

حيث يختار المعلّم هذه الّروابط بشكل يسّهل طريقة االتّصال بواسطة الّشبكات اإللكترونية أو الّروابط الخاّصة بها؛  -

 .بسيطو سلس

 .التّعليم عن بُعدو يزيد من فرص التّعليم الذّاتي -

 .المجتمعو تطوير المنظومة التّعليمية لكّل من الفردو يعمل على بناء -

 .يكسبهم مهارات شخصيةو التعلّم الذّاتيو ينّمي مهارات الطالب في التّعلّم المستقل -

 .مع جميع المعنيين بالعملية التّعليمية التّواصليسّهل عملية و اصلينمي مهارات التّو -

 .متطّورة تتماشى مع التّقّدم المتسارع في العالميخلق منظومة تعليمية  -

 .يزيد من اهتمام المتعلّم عند استخدام تقنيات جديدة في التّعليم -

 خصائ التّعليم عن بُعد إلى ما يلي: و يمكن تلخيص أهّم مميّزات

 .الّشروط التي يفرضها النّظام التّقليديو التّحّرر الكامل من العقبات -1

 .المتعّلم أو المتعلّمينو جماعي االتّجاه بين المعلّمو ثنائيتوفير تعاون  -2

 .اعتماد أسلوب خاّص في إعداد الماّدة التّعليمية المناسبة لهذا النّوع من التّعليم -3

 .توفير وسائط نقل المعلومات لنقل المحتوى التّعليمي للمتعلّمين عن بُعد -4

 

 

https://mhtwyat.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86/
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 فوائده

تكنولوجيا التّعليم إلى أّن استخدام التّعليم الّرقمي يزيد من كفاءة الموقف التّعليمي؛ البحوث في مجال و أشارت الّدراسات

أّن استخدام و مراحل تعلّمهم،و العمريةو ألنّه يوفّر ظروفا بيئية أكثر مالئمة للمتعلّمين على اختالف مستوياتهم العقلية

تعزيز جوانب التّفاعل و يرة في زيادة مستوى تحصيل المتعلّمين،تقنيات التّعلّم الّرقمي في العملية التّعليمية له أهّمية كب

 جعل التّعليم عملية مستمّرة.و قبوال للتّطبيق،و جعل الخبرة التّعليمية أكثر واقعيةو الّصفّي،

 (2017)أحمد ع.،  :يمكن توضيح فوائد التّعليم الّرقمي كالتّاليو 

 التّسرب الّدراسيو سبة غياب الطالبيساعد على مواجهة تحّديات المدارس في زيادة ن. 

 يوفّر نظام متابعة دقيقة لمستوى تقّدم الطلبةو يسهم في تقليل الهدر من الموارد. 

 يكسبهم مهارات شخصيةو التّعلّم الذّاتيو ينّمي مهارات الطالب في التّعلّم للمستقل. 

 لّم الطالبيسّهل عملية التّواصل مع جميع المعنيين بتعو ينّمي مهارات التّواصل. 

 يخلق منظومة تعليمية متطّورة تتماشى مع التّقّدم المتسارع في العالم. 

 يستشرف المستقبل في حقبة العصر الّرقمي من أجل التّصّدي لألزمات بالذّكاء الّرقمي. 

 سهلة االستيعابو سريعةو ممتعةو يعطي الفائدة للطالب في صورة مفيدة. 

  الّرقمية للطالب في مرحلة الّطفولة المبّكرةيساعد على اكتشاف البراعة. 

 أكبر فائدةو أقل جهدو يضمن إيصال المعلومة للمتعلّم بأقصر وقت. 

 .يجعل الطالب أكثر اهتماماً عند استخدام تقنيات جديدة في التّعليم 

و يقلّص تكلفة التّدريب ،جهةيرفع من فعّالية التّعليم بشكل كبير من ) الرقمي(هناك من يرى أّن هذا النّوع من التّعليم و

لعـّل ما يسمح من استخدام المعلومات المتوفّرة مع احتياجات هذا األسلوب، ، وخاّصة في جانبها الّزمني من جهة أخرى

 (Karam ،2001) طلبات المتعلّمين خاّصة في البيئة المهنية التي يعملون فيها. هو

 معاييره

التّّطور التّكنولـوجي و األساليب الحيوية المعتمدة في عمليـة الـتّعلّم بسبب االنفجار المعرفييعتبر التّعلّم الّرقمي من أهّم 

نجد أن التّعلم الّرقمي يعمـل علـى ارتفاع  ،باإلضافة إلى هذا ،بشكل عام خاّصة في ظل اختالف المجتمعات الحاصـل

تحسين و تأهيلهمو تعلـيم العّمالو ّطلبة لما يقّدم من تـدريباإلقدام عليه من طرف الو معّدالت القبول في التّعلّم بشكل عام

 أدائهم في البيئة المهنية.

كثافة التّفاعل بـين  :فاّن معايير تقويم التّعلّم الّرقمي أو االلكترونـي تفوق العشرين معيارا منها (2005)محمد،  حسبو

مـدى شـمولية البرنامج  ،توفّر عدد المهارات التي يستهدفها البرنامج ،تنّوعهاو كثافـة التّدريبات ،البرنـامجو المسـتخدم

 مواقف تعليميةو قدرة البرنامج على توفير ظروف ،النّصوص لألهداف المرجّوةو لمختلف المستويات، مطابقة التّدريبات

 .)البيئة المهنية ،متعلّم في البيئة المدرسية(تدريبية تساعد المستخدم على التّعلم و

 معّوقاتهو وباتهصع

 (312، صفحة 2010)سالم، تعيق التّعليم عن بُعد في: و يمكن تلخيص أهّم الّصعوبات التي تواجه التّعليم الّرقمي

 الحاجة إلى اعتماد بنية أساسية من حيث توفّر األجهزة ذات الفعّالية العالية. -

 االلكتروني.و التّعلّم الّرقميالحاجة إلى ضرورة اعتماد أخّصائيين في مجال إدارة أنظمة  -

  )..الخ.تصميم البـرامج ،االشتراك(ارتفاع التّكلفة الخاّصة بهذا النّوع من التّعلم  -

الّسـهل لمختلف األجهزة العلمية المعتمدة في ، والنـاجحو المتدربين على االستعمال الّجيدو ضعف بعض المتعلّمين -

 عملية التعلّم الّرقمي.

 االمتدربينو على هذا النّوع مـن الـتّعلّم لـدى المتعلّمـين اإلقدامو جابةتدنّي مستوى االست -

 

 خالصة

آلفناه، فعندما تتغيّر و إّن العالم اآلن ينتقل بصورة متسارعة نحو عصر جديد يختلف في سماته وخصائصه عّما عشناه

 تعلّمك،و تعليمكو تغيير أنماط حياتك عندما يتغيّر العالم من حولك فإّن من الّضرورىو الّظروف المحيطة بك كلّيا،
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الوصول إلى المعرفة، ثّم و التّكيّف مع الّظروف الجديدة هي القدرة علي التّعلّمو المهارة األساسية للتّغيير الجذري تصبحو

 .إعادة التّعلّم حتى ال تصبح عاداتك القديمة سببا في تأّخرك، من خالل تطبيق مبدا التّعلم مدى الحياة

فقد بات التّعليم الّرقمي جزًء ال يتجّزأ من النّظام التّعليمي، كما أنّه غيّر كثيراً من الّطريقة التي ننظر فيها إلى  و عليه،

للطالب االستفادة منها في و المجتمعاتو اإليجابيات التي يمكن للّدولو التّعليم في عالم اليوم؛ لما له من العديد من الفوائد

المجتمعات إلى اعتماد هذا النّوع من التّعلّم لتواكب التّطّور الحاصل على و لق تسعى األمممن هذا المنطو المستقبل،

 .اهتمامات األفراد وفق متطلّبات جودة الحياة التي يسعون إلى تحقيقهاو مستوى حاجات

 

 الجانب الميداني:

الجاذبية، مستثمرة و فعّالة أساسها التّشويقتصديرها معتمدة على آليات و تتنافس في تسويق ثقافتهاو تتسابق المجتمعات

التّحّكم من خالل مبدأ و وسائطه المتنّوعة، بهدف الّسيطرةو الفرص التي يوفّرها العالم االفتراضي عبر فضاءاته المختلفة

في أسلوبه الجديد هذا ما تسعى إليه عبر الفعل التّعليمي التّعلّمي و توجيه،و تعديلهو "التّأثير" في صناعة الّسلوك االنساني

الذي يعتمد على التّكنولوجيا الّرقمية في التّفاعل عبر المنّصات الّرقمية التي تنتشر في جميع المستويات التّعليمية، القاعدية 

 الجامعية.و منها

من خالل ذلك و من خالل هذه الّدراسة التّحليلية نحاول الكشف عن عملية التّثاقف التي تتّم في سياق الفعل العقالني،و

المعاني الذي تشير إلى تسويق اإلديولوجيا و تحليل الّسندات المستعملة في الوضعيات التّعليمية التّعلّمية الستخراج الّدالالت

معايير اجتماعية، أو المجال و ما يحتويه من قيمو أو اعتمادها في تحقيق األهداف التّعلمية سواء في المجال الوجداني

 رات مختلفة تشبع حاجات المتعلّم.مهاو من فنّيات ما يشملهو الحّس حركي

 مجاالت الّدراسة

األمم، حيث و الّسيادية للّدولو زالت الحدود السياسيةو بعد ما أزال العالم االفتراضي الحواجز الفيزيقية بين المجتمعات،

يتبادلون و صاروا يتفاعلونو ثقافاتهم،و لغاتهمو ألوانهمو أصبحت األرض وطناً مشتركاً لحياة البشر رغم اختالف أجناسهم

في أّي و االجتماعية عبر العالم االفتراضي في أّي زمانو المعرفة من أجل إشباع حاجاتهم النّفسيةو الخدماتو الّسلع

 مكان. 

، حيث شهدت هذه الفترة 2021ه الموافق لشهر ماي  1442أيّام العيد لعام و تّمت الّدراسة في نهاية شهر رمضانو

 و اعتداءات صهيونية على الفلسطينيين حول المسجد األقصى،ذّات "الحرب" اإلسرائيلية على "قطاع غّزة" المحاصربال

 المدافعين عن أولى القبلتينو القدس الّشريف، مّما جعل الكثير من شعوب العالم "تتضامن" مع اإلخوة المرابطين هناكو

 عبر فضاءات العالم االفتراضي المختلفة. -سلّمو عليهصلّى هللا  –مسرى النّبي محّمد و ثالث الحرمينو

 

 عيّنة الدراسة

كذلك خصوصية مجتمع البحث الخاّص لموضوع ، ونظراً لمنهج "التّحليل الّسيمولوجي" الذي اعتمدناه في هذا البحث 

ركة بين وحداته، مّما غير محّدد العناصر، بالّرغم من الخصائص المشتو غير متجانسو الّدراسة، حيث يتميّز بأنّه مفتوح

يجعل من تمثيلية العيّنة للمجتمع أمراً صعباً، بحيث ال يمكننا معرفة العناصر التي يمكن أن تكون في العيّنة مسبقاً، مّما 

 يعني أن اختيار عناصرها يخضع "للّصدفة غير المتوقّعة"، لذا نستعمل المعاينة غير االحتمالية. 

 ة فقد اعتمدنا على "المعاينة النّمطية"،و تسّمى أيضا "النّموذجية"، كما تسّمى "العمدية"،بناء على المميّزات الّسابقو  

هي أن يقصد و لعناصر التّعريف الذي يتضّمنها مفهوم هذه الّطريقة، هذه االختالفات في التّسمية تعودو كذلك "المثالية"،و

ها في تمثيلها للّظاهرة موضوع البحث، فهي تمثل الباحث اختيار عناصر محّددة من مجتمع البحث بالنّظر لخصوصيت

 "نموذجا" أو "مثاال" أو "نمطا" لمجتمع البحث المقصود بالّدراسة.

كذلك عبر و YouTubeاقتصر بحثنا في هذه الّدراسة على عيّنة من الّدروس المنشورة في المنّصات الّرقمية عبر و

سواء كانت من جهات و سواء في التّعليم القاعدي أو الجامعي، الموّجهة إلى المتعلّمينو Facebookالفضاء األزرق 

 رسمية أو مبادرات شخصية من بعض األساتذة.

 منصة رقمية من التعليم الجامعي. 15و من التّعليم القاعدي منّصة رقمية 35و تمثّلت العّينة الخاضعة للّدراسة في 
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 تقنية الّدراسة:

الذي يُعّرف أنّه" أحد أساليب البحث و ""تحليل المضمون " أو "تحليل محتوى  تقنيةتّم االعتماد في هذه الّدراسة على  

الكّمي للمحتوى أو المضمون الّظاهر من مواد االتّصال المكتوبة أو و العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي المنّظم

 (76، صفحة 2004).فالي،  .المسموعة أو المرئية"

الغرض األساسي وراء و تحليل المحتوى فقد جاء انطالقا من كونه األكثر مالئمة لموضوع الّدراسة،أّما إستخدامنا تقنية  

الّصور أو الماّدة اإلعالمية المنشورة عبر صفحات و إستخدام هذه األداة يكمن في إخراج عملية قراءة النّصوص

ستنا، إخراجها من نطاق الحدس " في درا Facebook"و "YouTubeو نقصد هنا صفحات "،الفضاءات االفتراضية

تجنّب ، وتدّخل ذاتية الباحث قدر المستطاع في هذه العملية محاولة إبعاد أي ،اإلنطباع الّشخصي في فهمهاو الذّاتي

بالتّالي فقد كان الهدف الّرئيسي من هذا االستخدام هو الحرص على أن يكون ، واإلعتماد على التّأويل الفردي في إنجازها

علمية مضبوطة تسمح بالوصول إلى النّتائج نفسها رغم اختالف القائم و موضوعياً من خالل إتّباع خطوات عمليةالتّحليل 

شامال يضمن للباحث ، وو اإلبتعاد عن التّعامل مع هذه المنشورات بما يمليه الميول أو اإلنطباعات الّشخصية،بالتّحليل

ً بإتّباع قواعدو حليل منهجياإمكانية إقامة مسح كامل لكل ما احتوته ماّدة التّ  خطوات مضبوطة تسمح بالتّحليل و منّظما

التّعبير عن و تفسير الّظاهرةو استغاللها في فهمو كّميا إْذ أّن تحليل المحتوى يمّكن من رصد المعطيات الميدانية، والمنّظم

ً العالقات تعبيرا كّميا دقيقا يمّكن من تحديد عالقة الّظاهرة موضوع و النّتائج )أحمد   واضحا.و الّدراسة بعللها تحديدا بيّنا

 (137-136، الصفحات 2006ع.، 

 جمع البيانات:

من أجل الكشف عن وجود "المحّدد اإلديولوجي" من خالل نصوص الّسندات الخاّصة بالوضعية التّعليمية التّعلّمية 

منصة موّجهة للتّعليم  15، وللتّعليم الفاعديمنّصة رقمية موّجهة  35التي شملت و المعروضة عبر المنّصات الّرقمية،

 يث اعتمدنا على الخّطة التّالية:الجامعي، ح

 المحّددات المنشورات المؤّشرات

 النّصوص القرآن الحديث اسم الجاللة الدعاء األنبياء
 اإلديولوجي

 الّصور المصحف الكعبة المساجد االشعائر رجال الدين

 (: خّطة الدراسة 01جدول رقم )

 عرض مجموعة األفكارو حيث من خالل هذه المؤّشرات التي لها داللة واضحة عن القناعات اإلديولوجية أثناء تحضير

المعارف الُمراد تحقيقها لدى المتعلّم من جهة، أو التي يتّم تسويقها في سياق ممارسة الفعل التّعليمي من جهة أخرى، بُغية و

 الجاذبية لديه.و التّأثير في المتعلّم بتوفير عنصر التّشويق

التّأّكد من وجود المؤّشرات الّسابقة من عدمه، سواء في و قمنا بتحليل محتوى سندات هذه المنّصات الرقمية بتحديد

ع ما هو إال نّص النّصوص أو الّصور أو خطاب األستاذ المنّشط الممارس للفعل التّعليمي، باعتبار أّن الخطاب المسمو

 كانت البيانات كما يلي:و ،Video أو Audeoمنطوق عبر 

 عرض البيانات:

 بالنّسبة للمنّصات الرقمية الموّجهة للتّعليم القاعدي:

المنشورات د
ّ

المحد

األنبياء عاء
ّ

الد اسم الجاللة الحديث القرآن صوص
ّ
الن اإلديولوجيا

17 33 33 4 11 كرارات
ّ
الت

50% 95% 95% 10% 30% سبة المئوية
ّ
الن

الشعائر رجال الدين الكعبة المساجد المصحف الّصور مجموع المنصات

17 4 11 31 21 كرارات
ّ
الت 35

50% 10% 30% 90% 60% سبة المئوية
ّ
الن

ات
ّ

المؤّش

 
 (: بيانات الّدراسة الخاصة بالمحّدد اإلديولوجي02جدول رقم )
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% من مجموع المؤّشرات الّدالة على المحّدد اإلديولوجي تتمثّل 95أعاله نجد أّن من خالل البيانات الواردة في الجدول 

% فقط التي 10في مقابل ،في األدعية الواردة في النّصوص المنشورة مع لفظ اسم الجاللة أو اسم من أسماء هللا الحسنى

% من مجموع المؤّشرات 50ينما نجد الواردة في تلك النّصوص التي خضعت للتّحليل، ب تتمثّل في أحاديث نبوية شريفة

التي و % فقط تتضّمن آيات القرآن الكريم30سلّم، في مقابل و صلّى هللا عليه –خاّصة محّمد و تتمثل في أسماء األنبياء

و أحيانا تتفّرق ،تدّل بكل وضوح على المحّدد الثّقافي اإلديولوجي. هذه المؤّشرات أحيانا كثيرة تجتمع في الّسند الواحد

 التّحليل.و هذا ضمن المفردات التي خضعت للّدراسةو يث يغيب بعضها في النّّص الواحدح

% من مجموع المؤّشرات الّدالّة على المحّدد اإلديولوجي تتمثّل في صور المساجد خاّصة 90أّما بالنّسبة للّصور فنجد أّن 

اردة في تلك الّصور التي خضعت للتّحليل، بينما % فقط التي تتمثّل في رجاالت الّدين الو10في مقابل،األقصى المبارك،

% فقط 10في مقابل ،% من مجموع المؤّشرات تتمثّل في المصحف الّشريف التي تضّمنتها الّصور المنشورة60نجد 

التي تدّل و % من الّصور المنشورة تتضّمن الّشعائر الّدينية خاّصة الّصالة50كما نجد  ،تمثّلت في صور الكعبة الّشريفة

 بكل وضوح على المحّدد الثّقافي اإلديولوجي.

 أّما بالنّسبة للتمثيل البياني فكانت بالنّسبة للنصوص المكتوبة أو المنطوقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحث الخاصة بالنصوص01رسم بياني )

 

ً التّباين في  حيث يتعامل  ،توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحث من خالل الّرسم البياني يظهر جليا

انتصار و زوال الّشرّ و التي تتضّمن اسم الجاللة من أجل انتشار الخيرو المستخدمين في تفاعلهم بكثرة مع األدعية

بدرجة كبيرة، في  -سلّمو صلّى هللا عليه –ذكر النّبي محمد  الفلسطنيين على العدّو الصهيوني في المرتبة األولى، يليها

 .مقابل ذلك نجد استعمال األحاديث الّشريفة أقّل بكثير من سابقيه، بينما كان توظيف آيات القرآن الكريم أكثر

هذا الفضاء االفتراضي،  تمايز المستوى الثّقافي لتلك الوحدات االجتماعية المتفاعلة عبرو هذا التّباين يكشف عن اختالف

 االتّجاهات الفكرية ضمن المحّدد اإلديولوجي.و د القناعاتكما يدّل على تعدّ 

 :أّما بالنّسبة للصور المعروضة فكان التمثيل البياني

 
 (: توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحث الخاصة بالصور02رسم بياني )
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ً التّباين في توزيع مؤّشرات المحّدد  حيث يتعامل  ،اإلديولوجي على عيّنة البحثمن خالل الّرسم البياني يظهر جليا

صور المصحف الشريف بدرجة كبيرة، في مقابل ذلك  يليها ،المستخدمين في تفاعلهم بكثرة مع صور المسجد األقصى

ا كانت صور بقليل، بينم نجد صور رجال الدين أقّل بكثير من سابقيه،في حين نجد صور الكعبة الشريفة بدرجة أكبر

 .ة أكثرالشعائر الديني

هذا الفضاء االفتراضي،  تمايز المستوى الثّقافي لتلك الوحدات االجتماعية المتفاعلة عبرو هذا التّباين يكشف عن اختالف

 الفكرية ضمن المحّدد اإلديولوجي.االتّجاهات و كما يدّل على تعّدد القناعات

 لى البيانات التّالية:أّما بالنّسبة للمنّصات الرقمية الموّجهة للتّعليم العالي، حصلنا ع

المنشورات د
ّ

المحد

األنبياء عاء
ّ

الد اسم الجاللة الحديث القرآن صوص
ّ
الن اإلديولوجيا

7 9 9 0 2 كرارات
ّ
الت

47% 55% 55% 0% 14% سبة المئوية
ّ
الن

الشعائر رجال الدين الكعبة المساجد المصحف الّصور مجموع المنصات

1 0 1 5 1 كرارات
ّ
الت 15

7% 0% 7% 34% 7% سبة المئوية
ّ
الن

ات
ّ

المؤّش

 
 (: بيانات الّدراسة الخاصة بالمحّدد اإلديولوجي03جدول رقم )

 

% من مجموع المؤّشرات الّدالة على المحّدد اإلديولوجي تتمثّل 55من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله نجد أّن 

في مقابل غياب تام ،مع لفظ اسم الجاللة أو اسم من أسماء هللا الحسنى في األدعية الواردة في النّصوص المنشورة

% من مجموع المؤّشرات تتمثل 47الواردة في تلك النّصوص التي خضعت للتّحليل، بينما نجد  لألحاديث النبوية الشريفة

التي تدّل بكل و القرآن الكريم % فقط تتضّمن آيات14سلّم، في مقابل و صلّى هللا عليه –خاّصة محّمد و في أسماء األنبياء

و أحيانا تتفّرق حيث يغيب ،وضوح على المحّدد الثّقافي اإلديولوجي. هذه المؤّشرات أحيانا كثيرة تجتمع في الّسند الواحد

 التّحليل.و هذا ضمن المفردات التي خضعت للّدراسةو بعضها في النّّص الواحد

المؤّشرات الّدالّة على المحّدد اإلديولوجي تتمثّل في صور المساجد خاّصة  % من مجموع34أّما بالنّسبة للّصور فنجد أّن 

% 7في مقابل غياب تام لصور رجال الّدين الواردة في تلك الّصور التي خضعت للتّحليل، بينما نجد ،األقصى المبارك،

التي تضّمنتها الّصور و ةكذلك الّشعائر الّدينية خاّصة الّصالو من مجموع المؤّشرات تتمثّل في المصحف الّشريف

لى التي تدّل بكل وضوح عو من الّصور المنشورة، فقط تمثّلت في صور الكعبة الّشريفة %7و هي نفسها ،المنشورة

 المحّدد الثّقافي اإلديولوجي.

 بالنّسبة للنصوص المكتوبة أو المنطوقة من حيث الرسم البياني:

 
 اإلديولوجي على عيّنة البحث الخاّصة بالنّصوص(: توزيع مؤّشرات المحّدد 03رسم بياني )
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ً التّباين في توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحث حيث يتعامل  ،من خالل الّرسم البياني يظهر جليا

انتصار و زوال الّشرّ و التي تتضّمن لفظ الجاللة من أجل انتشار الخيرو المستخدمين في تفاعلهم بكثرة مع األدعية

بدرجة كبيرة، في  -سلّمو صلّى هللا عليه –ذكر النّبي محمد  الفلسطنيين على العدّو الصهيوني في المرتبة األولى، يليها

 .مقابل ذلك نجد استعمال األحاديث الّشريفة منعدماً تماما، بينما كان توظيف آيات القرآن الكريم أكثر

هذا الفضاء االفتراضي،  قافي لتلك الوحدات االجتماعية المتفاعلة عبرتمايز المستوى الثّ و هذا التّباين يكشف عن اختالف  

 الفكرية ضمن المحّدد اإلديولوجي.االتّجاهات و كما يدّل على تعّدد القناعات

 أّما بالنّسبة للّصور المعروضة:

 
 (: توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحث الخاصة بالّصور04رسم بياني )

 

ً التّباين في توزيع مؤّشرات المحّدد اإلديولوجي على عيّنة البحثمن   حيث يتعامل  ،خالل الّرسم البياني يظهر جليا

صور المصحف الشريف بدرجة كبيرة مع الشعائر  يليها ،المستخدمين في تفاعلهم بكثرة مع صور المسجد األقصى

في حين نجد صور الكعبة الشريفة بدرجة متساوية مع صور  الدينية، في مقابل ذلك نجد صور رجال الدين منعدمة تماماً،

 المصحف الّشريف.

هذا الفضاء االفتراضي،  تمايز المستوى الثّقافي لتلك الوحدات االجتماعية المتفاعلة عبرو هذا التّباين يكشف عن اختالف

 االتّجاهات الفكرية ضمن المحّدد اإلديولوجي.و كما يدّل على تعّدد القناعات

 

 ئج الدراسةنتا

ما نتج عنها من فضاءات افتراضية التي أتاحت كامل الفرص و االتّصالو بعد التطّور المذهل في تكنولوجيا المعلومات

كّل األماكن، حيث لم يعد للحدود الجغرافية أّي و في كّل األوقاتو التّفاعل في كّل المجاالتو التّنظيمات للتّواصلو لألفراد

الماّدية بين المجتمعات و كما زالت كّل الحواجز الفيزيقية،بين مستخدمي هذه المواقع االفتراضية أهّمية لتبادل العالقات

التّنظيمات بالولوج إلى و نمط العيش بينها على حّد سواء، مّما سمح لألفرادو الحضاريةو رغم تمايز خصائصها الثّقافية

يحاول تحقيق و لمساهمة في الحياة اإلنسانية بأسلوبه الخاّص،راح كل "فاعل" يحاول او العالم االفتراضي من بابه الواسع،

مهاراته في "التّأثير" في اآلخر، أو إقناعه "باالنسجام" أو و مشاريعه الخاّصة، مستعمال تقنياته الّشخصيةو أهدافه

 "اإلندماج" معه فكريا أو حضاريا في الحياة اليومية.

المنطلقات الفكرية التي تقوم عليها ، وتفسير معالم الثّقافة التّنظيمية الّسائدةو قد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة فهمو

عن  ،التّنظيمات عبر هذه المواقع االفتراضية أثناء ممارسة الفعل التّعليميو مختلف العالقات االجتماعية بين األفراد

ما تتضّمنه من و اإلشاراتو الالت الّرموزطريق تحديد بعض المؤّشرات الّدالّة على "المحّدد اإلديولوجي" للكشف عن د

التّنظيمات المتفاعلة و معاني ذات داللة عن المنطلقات الفكرية التي تندرج ضمن مرّكبات الثّقافة التّنظيمية لدى األفراد

 قد خلصت الّدراسة إلى ما يلي: و عبر مختلف وسائط العالم االفتراضي، من خالل المنّصات الرقمية،
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ضمن سندات الوضعيات التّعليمية التّعلّمية المعروضة عبر  "المحّدد اإلديولوجي " الّدراسة على وجود مؤّشراتأّكدت  .1

الّسمات و تسويق مجموعة من القيم" المنصات الّرقمية خاّصة على مستوى التّعليم القاعدي، حيث من خاللها يتمّ 

 "الجاذبية و التّشويق" بطريقة تحمل الكثير من "لفضاء االفتراضي انغماسه في ا" توجيهها إلى المتعلّم أثناءو "الثقافية 

 التّعليم عن بُعد.و اعتماد التّعليم الّرقميو من خالل ممارسة الفعل العقالني

هذا يدّل على أّن عمليات التّواصل و مؤّكدة صدق كل منها،و جاءت نتائج الّدراسة الميدانية موافقة لفرضيات الّدراسة .2

 عالقات بين مختلف األفرادو تبادالتو و ما يتّم خاللها من تفاعالت،لتي تتّخذ العالم االفتراضي فضاء لهااالجتماعي ا

تنّوعت و مرّكباتها مهما تعّددت مجاالتها،و التّنظيمات ال يمكنها أن تكون خارج الثّقافة التّنظيمية بكل محّدداتهاو

و تمثّل المرجعيات التي من خاللها تكون ،ئمة على أساسهافهي قا،ممارسات الحياة االجتماعيةو نشاطاتو مظاهر

 األحداث القائمة.و االتّجاهات لدى مختلف الوحدات في هذا العالم االفتراضي نحو مختلف الوضعياتو المواقف

 يوفّر هوامش حّرية غير محدودة لألفرادو التّعاضد"،و إّن العالم االفتراضي هو فضاء خصب " لإلنغماس .3

التي تتضّمن ، والتّعامالت في مختلف مجاالت الحياة االجتماعيةو و أكثر جاذبية إلقامة مختلف العالقات،التّنظيماتو

 االتّجاهات.و على أساسها تكون المواقفو ضمن سياقاتها يقع التّواصل االجتماعي،و من منطلقها،، والمحّددات الثّقافية

االنفجار الّرقمي في و ل الحياة االجتماعية التي أنتجتها الثّورة التّكنولوجيةاالجتماعية الكبرى في مجا إّن التّحّوالت .4

مختلفة تماما في ممارسة هذه و أنماط جديدةو ما تفرضه من أساليبو خاّصة في الجانب التّربوي،العصر الحالي

ل هي "حتمية اجتماعية" التّنظيمات أمام االندماج في العالم االفتراضي ؛ بو لألفراد ال تعطي االختيار،األنشطة

 و ال يمكن للبيئة الّداخلية أن تكون في منأى عن تأثيرات العوامل الخارجية الحقيقية،فرضتها المتغيّرات العالمية

 الجغرافية.و الّسياديةو حيث صار العالم قرية صغيرة زالت فيها كل الحدود الّسياسية،الّسريعةو

 

 التوصيات:

عملية المثاقفة و أوليائهم حول ظاهرة التاّلقح الثّقافيو اإلرشاد لدى المتعلّمينو نشر الوعيدعوة الجهات الّرسمية إلى  -

 أكثر عقالنية.و أثناء ممارسة الفعل التّعلّمي من أجل التّعامل مع الّظاهرة بإيجابية

ارسة الفعل التّعلّمي عبر دعوتهم إلى استثمار العالم االفتراضي في نشر القيم النّبيلة أثناء ممو لفت انتباه األساتذة -

 المنفّرة.و استراتيجية المثاقفة من خالل سندات الوضعيات التّعليمية، بعيداً عن المواعظ الفلسفية الغامضة
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