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 : الدراسة ملخص
   

الواقع الرق�ي املدجج  أتناول �� هذه الورقة البحثية �عضا من املشكالت ال��بو�ة ال�ي يطرحها الواقع املعاصر، 

ترتب  ال�ي فرض��ا ا�حتمية العلمية والتطور التكنولو�� املذهل. باآلليات ذات الذ�اء �صطنا�� و��ساق املتعددة،

ر ع��  عنه �غ�� سريع �� ال�ون وأعماقه،
ّ
م،أث

ّ
م واملتعل

ّ
تلك ال�ي �عمل ع�� صناعة  �� حقل العوملة املعاصرة. املعل

  بمقياس �ليات التكنولوجية و�عالمية. ��سان �نموذج،

�عّد حتمية  فإذا �انت هذه الرقمنة واقعا ال �ستطيع أن �غفله وال ح�ى �ستطيع أن �عيش �� معزل عنه، هذا، 

 مش�لتنا تنحصر ��: كيفية تخليص  كب��ة أثرت ع�� الفرد وا�جتمع، تجمع الشعوب �� حقل واحد و�سرعة
ّ

فإن

وحسن التعامل مع الرقمنة دون الذو�ان ف��ا؟ كيف �عزز آلياتنا  مدارسنا ومؤسساتنا من التبعية التعليمية،

 سالمية؟التعليمية وال��بو�ة لتستفيد من واقع العالم ا�جديد دون ا�سالخ أو تجّرد من الهوّ�ة العر�ية � 

الدراسة تكشف عن تحص�ن ممكن بال��ك�� ع�� ضبط ا�حدود وإدراك املعا�ي إلدخال الفرد �� عمق ا�جتمع  

�صيل والتمي�� ب�ن ا�جواهر و�عراض بواسطة اللغة الطبيعية ال�ي تقوى ع�� ا�حمولة الثقافية ال�افية 

ثم تفعيل آليات �ستدالل ح�ى ي��يأ ا�جتمع ال��ها�ي الذي يقوى ع�� الطرف �قنا�� الذي تر�ده  والضرور�ة،

 ثّم العمل ع�� تكريس الروح النقدية ا�حقيقية ال�ي تقدر ع�� البدائل النا�عة من الهو�ة و�صول.  العوملة اليوم.

ــــ ��خيص الواقع ال��بوي التعلي�ي �� العالم العر�ي أوال  لهذا اخ��نا أن تدور معا�جتنا ع�� املراحل التالية: 

كر عند و�سالمي ثانيا ــ ـــــ ا�حداثة الرقمية وتناقضا��ا مع املبادئ التعليمية ال��بو�ة ثالثا ــــ دور �ليات املنطقية �� بناء الف

التحرك �� العالم  اس��اتيجية�ة والتعليمية خامسا ـــ الفرد العر�ي املسلم را�عاــــ دور النقد والبدائل �� تنمية املنا�ج ال��بو 

 .نتائج وتوصيات سادسا ــــ  الرق�ي

مولوجية منطقية لتعزيز اِّـناهج التعليمية يستينحو آليات إب
 الواقع العربي اإلسالمي نموذجا: َّـ العصر الرقمي والبوية
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 : تقدمي 
   

 ا�حديث 
ّ

وال نختلف �� القول  عن ت�و�ن ا�جتمع ال ينفصم عن مشروع ت�و�ن الفرد فيه، إن

الذي نجده حاضرا �� �ل املؤسسات مذ  وهذا بأن �ل��ما يحتكمان إ�� مسالك ال��بية والتعليم.

 أدرك ��سان ا�حاجة إ�� التغي�� من ذات الفرد لتغي�� ما حوله. 

 ،املص�ح�نو  ذلك الذي شغل فكر املر��نو  إّن الذي نحن فيه �ن ال يختلف عن ذاك 

�� �� والتفك ،�ستفادةو  من أجل املواكبة ،�ل هذاو  .�مصارو  �� العصور . .العلماءو  الفالسفة

ال يخرج عن هذا  ،اليوم ،تر�و�ةو  الذي نناقشه من مشكالت �عليميةو  .اختيار أساليب التمك�ن

 ،ما �عدها للبشر�ة قاطبةو  وحملته ا�حداثة ،التعليم من جهةو  مقابلة ب�ن ال��بية .ا�جال

ووسائل  نجده �� تكنولوجيا ،أك��ها تمظهرا �� حياتناو  ،أقر��ا إلينا. للمجتمع �سالمي خاصةو 

 ،�� �ل م�ان من �رض ،قل ،بل ،�� �ل مدرسةو إ��ا آالت صارت مبثوثة �� �ل بيت .�عالم

  .�لها �سبح �� حقل الرقمنة العصر�ة ،سلو�ات غر�بةو  ،أصطحبت معها مصط�حات جديدةو 

 ،فإذا �انت هذه الرقمنة واقعا ال �ستطيع أن �غفله وال ح�ى �ستطيع أن �عيش �� معزل عنه 

فإّن مش�لتنا  ،ا�جتمعو  ّد حتمية تجمع الشعوب �� حقل واحد و�سرعة كب��ة أثرت ع�� الفرد�ع

حسن التعامل مع و  ،مؤسساتنا من التبعية التعليميةو  تنحصر ��: كيفية تخليص مدارسنا

ال��بو�ة لتستفيد من واقع العالم ا�جديد و  الرقمنة دون الذو�ان ف��ا؟ كيف �عزز آلياتنا التعليمية

 ون ا�سالخ أو تجّرد من الهوّ�ة العر�ية �سالمية؟د

نا اليوم 
ّ
ال��بية �� و  فكيف �ستطيع التعليم ،تحوالت سريعةو  ،أمام آليات جديدة ،إن

كيف  ،مؤسسات العالم �سالمي تجسيد استجابة ناجحة �� هذا العالم املدجج؟ أو ع�� �قل

مو  نح�ي أبناءنا من أخطار الرقمنة
ّ
 نحسن توج��هم إ�� استغاللها بحكمة؟ ما م��ر توقف املعل

م عن النقدو 
ّ
 تقديم البدائل؟و  املتعل
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 :تشخيص الواقع التربوي التعليمي في العالم العربي واإلسالمي -أوال  
   

و�� محاولة تقيم الواقع ال��بوي  البداية أو�ح �عض النقاط ال�ي تتوارى بي��ا املغالطات،��  

ق �حصاء واستعمال البيانات و�رقام، باالعتماد ع�� �ليات والوسائل التكنولوجية عن طر�

فال��يء ا�حقيقي �� هذه العملية يكمن �� الكم الهائل الذي يقصد املؤسسات التعليمية  ا�حديثة.

عّدة للتعليم، �� العالم �سالمي،
ُ
فقد  ك.و�موال املرصدة لذل و�م�انيات املادية والبشر�ة امل

�� جوهرها ا�حرص  يختلف �مر من دولة إ�� أخرى حسب وضعها املادي تلتقي �� أهدافها العامة،

1Fوتر�ي��م ع�� منا�ج ال��بية املعاصرة" وتنو�ر الناشئة بأنوار العلم ا�حديث، ع�� �شر العلم،

1
تلك  

و�ان ذلك  .العالم �سالميالتعليمية �� غالب أقطار و  �� الصورة ال�ي رسم��ا املنظومات ال��بية

الذي ال �غادر التقييم  .ال �� ا�خطاب ال��بوي للسياسة ،حاضرا �� جملة ا�خطاب السيا��ي لل��بية

 بدال من التقييم التعلي�ي لهذه املؤسسات ( مدارس ،�قتصادي للمؤسسات التعليمية

 أّما ع�� مستوى التعليمية ،فع�� محور املنشآت القاعدية ليس هنالك خطر كب�� .).. . .جامعاتو 

مو 
ّ
مو  املتعل

ّ
 مصار�ف يقابلها إفالس ،فليس لدينا ما نحاسب به، املعل

ّ
  .إال

د 
ّ
��مجو  ،الواقع التعلي�ي �� العالم �سالمي ال يتعدى صناعة املقل

ُ
يركز ع��  ،ت�و�ن الفرد امل

فسر ��جز النظام التعلي�ي هذا يو  .يك�� فيه طا�ع �س��الك ع�� �نتاج ،�ستجابة دون الفعالية

2Fعن �ستجابة ملتطلبات ال��وض ا�حضاري 

2
أ�سط سؤال يمكن للباحث أن يطّل من خالله ع�� و  ،

هل استطاع التعليم و  ساحة التعليمية �� عاملنا اليوم هو عدم وجود إجابة وا�حة عن ماذا نر�د؟

 وذج الذي أرادته؟�� العالم �سالمي باملنا�ج ال�ي اعتمد��ا مؤسساته ت�و�ن النم

ه واقع ال �ستطيع أّي أن يخفيه 
ّ
بمنتوج  ،ألن ال��تيب بات يكشفه �� مراتب ما �عد �لف، إن

�د�� أ��ا كشأن �ل �شياء و  ،صار ــ لألسف ـــ �العملة الرديئة ال�ي تفقد �ل يوم مز�دا من قيم��ا

3F�� املهيمنة �� سوق التعامل" .. .الرديئة

3
نا لسنا  .

ّ
بل، نتحدث  بصدد تقييم هذا الواقع جزافا،إن
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0Fعن الفرد املتعلم �� وسط التكنولوجيا والرقمنة

1
�ارتباطه بالصورة  وا�حال الذي صار إليه، ،

ه  و�لوان و�صوات دون إدراكه للمعا�ي ال�ي تحملها ا�جمل،
ّ
وح�ى لو حصل هذا �دراك فإن

أما �� النشاط التعلي�ي فع�� جميع  .. ّد.لقد حضر الرسم وغاب ا�ح يتعذر ا�جواب والتعب��،

وهذه م��ت خط��ة يصعب معا�ج��ا ��  ت�اد تأفل �فعال وتظهر ردود �فعال. مراحله ومستو�اته،

4F�ندفاع نحو عالم �ليك��ونيك دون تحليل ودون دراسة �عّد مجازفة حقيقية ما �عد،

4
وهذا  ،

وا�خلط  ضآلة امليل إ�� التعامل مع املعا�ي ونقدها، و�فسرون به الذي يجده املعلمون �� امليدان،

الناجح  �ل هذه الفعاليات �� أساس التعلم الناجح،. ب�ن �قناع وال��هان، و قصور روح البدائل.

 حسب أصول الثقافة �سالمية. 

م أو مرّ�ي أي يكتشف 
ّ
مو  ضعف التعب�� ،بإم�ان أي معل

ّ
وميل فيه  ،التأليف ا�حر عند املتعل

أغلبي��م ال يألفون  .�أنه مشروط ال قبل له باألمور �خرى و  ،ال��هانو  رب �س��الك دون النقدعق

وهنا ال نجانب الصواب إذا حصرنا . الثقافيةو  املن�جيةو  تقديم البدائل �عد حلول �زمات املعرفية

 . هذه �زمة الديداكتيكية �� العالم �سالمي �� الفرد ذاته وليس �� الرقمنة

 : ثانيا: احلداثة الرقمية وتناقضاتها مع املبادئ التعليمية التربوية
   

ع�� واجهة عالم الرقمنة اليوم يبدو التقدم التكنولو�� من أبرز �حداث ��سانية خالل  

وال ��يء أدّل عن ذاك التقدم سوى الثورة العلمية العميقة ال�ي و�جت �ل  21و 20 القرن�ن

5Fلقد اجتاحت الس��نتيقا  ميدان ال��بية والتعليم. هو، ا �� هذه الورقة،والذي ��من امليادين،

5
�ل  

                                                      
والتعب�� ا�ج��ي  التكنولوجية لأل�ساق املنطقية، �دائية�ع�ي به التطبيقات  مصط�ح معاصر، :الرقمنة -1

أجهزة ، حاسوب، وا�حسا�ي والهند��ي ع�� الظواهر و�شياء بطر�قة اخ��الية مجردة بما ابتكره ��سان من آالت

جّد  logiciels. م��مجةوفق منظومة منطقية .. . وألياف ذات قدرة التحكم عن �عد ومي�اإليك��ونية،، اليك��ونية

عبد . نظر "واملوجودة ع�� ش�ل رق�ي أو ��" ال�ي �عرف بأ��ا الوسائط التعليمية �ليك��ونية املتنوعة،. دقيقة

ص  ،2009 ،1ط دار العلم و�يمان، التحوالت �قتصادية وقضايا ال��بية املعاصرة، املع�ن سعد الدين هندي،

129 
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ح�ى صارت جزء منه ومن ��سان املعاصر ذاته، ال هو يفارقها وال �� تتحرك  س�� من هذا العالم،

و�لها �عمل وفق منظومة .. . �ا�حاسوب والهاتف النقال وآالت التحكم عن �عد والطا�عة. بدونه.

بأ��ا الوسائط التعليمية �ليك��ونية  �عرف أيضا، جّد دقيقة، logiciels ��مجة.منطقية م

ومن أبرز صور هذا التحول الذي عرفه حقل ال��بية اليوم  واملوجودة ع�� ش�ل رق�ي. املتنوعة،

و�تمظهر �� �ل ما تنتجه مصادر التعلم  هذا التج�� الذي غمر ا�حقل ال��بوي اليوم، هو،

 on-lineاملعروفة بأ��ا وثائق إليك��ونية تخزن �� ش�ل قابل للقراءة آليا . �ليك��و�ي.

Resources، ،مثل الدور�ات وا�جالت �ليك��ونية، واملواد التعليمية وال��امج التعليمية  ..

6Fواملصادر غ�� املباشرة و�عرف بأنه وثائق اليك��ونية تخزن �� ش�ل قابل للقراءة آليا. "

6
إّن عصر  ،

م ،أ�شطة جديدةو  يتمّ�� بفعاليات digitalيجيتال الد
ّ
مو  موزعة باالش��اك ب�ن املعل

ّ
ال  ،املتعل

تتوزع �� ثالثة م��ا:  ،يجهلها واحد �� املؤسسات التعليمية ع�� تفاو��ا من ا�حاجب ا�� امل�ون اليوم

تتم و  .املطلو�ة ثم تقديم املعلومة أو النتيجة ،التحليل النسقيو  املعا�جة ،التثبيتو  �ستقبال

ةو  وفيه السرعة ،العملية �� ثوا�ي معدودة
ّ
 . توف�� �حتمالو  الدق

ح�ى ال تتخطفنا مسالك البحث فتقحمنا مشا�ل التكنولوجيا الرقمية فنتنا��ى و  ،هذا 

التعليمية �� العالم �سالمي و  حقل التعليم ،املناقشةو  �عود إ�� حقلنا املنوط بالدراسة ،املطلوب

 الر�ط ب�ن املعا�يو  ،ال��كيبو  فإذا رجعنا إ�� متعلمنا و�حثنا فيه عن قدرة التحليل .املعاصر

وإذا �ساءلنا عن مدى التقدم ��  .ا�حجاج سواء �� حلقة الدفاع أو �� الهدمو  وال��هنة ،�لفاظو 

ي الت�و�ن الذي أحرزه؟ لوجدنا أّن الظاهر هو الذي ترّوجه �عض ا�خابر بوسائلها ال�و  التحصيل

يا �� مظاهر التعلم و  و�ان ،الولوعو  �عبد طر�ق الشغفو  تحدث �ن��ار
ّ
ما يزال ذلك متجل

باإلضافة إ�� ظهور مصط�حات جديدة �لها تكّرس  ،التواصل �ف��ا��يو  �تصالو  �ليك��و�ي

�� نفس الوقت تأفل وتندثر مصط�حات أخرى بدعوى أّ��ا من و ،التعلم �ليك��و�ي الرق�ي

7Fالتحصيلو  التفك�� التعلممعوقات 

7
لكن إذا عملنا ع�� إحصاء املصط�حات املندثرة  .

ف�ل ما يمّت بصلة للمعا�ي  واملصط�حات ا�جديدة لوجدنا بأن العملية ليست بر�ئة أصال،

ه ا�جديد، ا�خالفة للمشروع العول�ي البد أن يزول،
ّ
ا�جديد الذي يتغذى من تلك  و�حل محل

م �� هذه ا�حالة يز�د قر�ا من إدراك هو�ته وأصالته أم يز�د �عدا  هل �يدولوجية ا�جديدة.
ّ
املتعل
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م ال يتحمس ل�حدود و�قاليم، وجهال؟.
ّ
ه متعل

ّ
�مور ال�ي ال يتغذى عل��ا و�قتات م��ا ال  بل، إن

  ��ّمه.

 تقوم ع�� ا�جهد ،التعليم كما هو وارد ووا�ح �� الثقافة �سالميةو  إذا �انت ال��بية 

بل أصبح  ،و�كتفي باألزرار ،فمن أين يكتسب هذه املهارة إذا عاش ع�� ا�جاهز ،تمحيصالو 

 فهل يقوى ع�� ال��هنة؟  .بامل�ح فقط

�هداف ال�ي و  التعليم �� العالم �سالميو  ب�ن ال��بية ،إّن التناقضات واردة ،�� تقديري  ،لهذا 

مو  �سطرها املنظومة
ّ
هل ال��بية  ،ليست نكتة ،ا�حقيقة هذه ،��ن ا�حال الذي يص�� إليه املتعل

و خرج من مجال التعر�ف  .. ،صار متعلما �ج�ن الفردانية ،الرقمية ساعدته �� صلة الرحم؟ بل

 . لدالة العالم �سالمي

 : دور اآلليات املنطقية في بناء الفكر عند الفرد العربي املسلم -ثالثا 
   

م�ن ،ا�حوار ب�ن �فراد املتعلم�نإّن الذي يلفت �نتباه �� عمليات  
ّ
��  ،املتعلم�نو  أو ب�ن املعل

وقد ينعكس هذا سلبا  ،هو فقر مادة ا�حوار وشروطه ،وألّول وهلة ،العالم العر�ي �سالمي عموما

 ،وأمام فضيلة �ع��اف أمام املتعلم�ن ،وع�� البحث العل�ي نفسه ،ع�� العالقات �جتماعية

 ،أّن هناك فقر �� ال��كيب ،�سالميةو  �� البلدان العر�ية، �نون هذه الرسالةو�ساتذة الذين يم�

 . ال��هانو  و خلط ب�ن �قناع، التصنيف وفو��ى �� �ستداللو  ،وال��تيب

ال�ي تتغذى بأساليب  ،فإذا �انت العملية التعليمية الناجحة تقوم ع�� تلك املهارات، هذا 

فإّن هذا ال  ،وتمّر ع�� بناء املقدمات لتصل إ�� النتيجة ،ومعان��اتبدأ بضبط ا�حدود  ،�ستدالل

دت عل وجود عالقة إيجابية ب�ن  .�تفعيلهو  يتأ�ى إال بتعلم املنطق
ّ

ألّن الدراسات العلمية أك

8F". حل املشكالت ال�ي �ع��ض الفردو  �ستدالل املنطقي
8

والعالقة  فبناء املعرفة يتطّعم با�حدود، 

و�واسط��ا يتم تركيب الشبكة �ستداللية ال�ي تدرك با�حدس  �ي تتضم��ا �لفاظ،ب�ن املعا�ي ال

وح�ن يتدرب عل��ا أثناء عمليات التفك�� سيكتسب مهارة الر�ط والتأقلم مع �ل جديد  العق��،

يطرأ ع�� املنظومة املعرفية ا�جديدة ال�ي بدورها تكشف عن ظهور الفرد �� مجتمع املعرفة. 

 إذ صار من البدي�ي القول: أن املعرفة عنصر فاعل �� �غي�� ا�جتمعات، ا�جديدة، مجتمع السوق 

وشب�ات اتصال، وطرق سوق  فمختلف التصورات التقنية ا�حاصلة �� العالم من ان��نت،



 

      2015شتاء (د�سم��/يناير/ف��اير)  العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 222 ( 

��دف جميعها إ�� تحقيق السرعة �� الوصول إ�� املعلومات والبيانات و�� اتخاذ القرار  املعلومات،

 للصدفة، إ�� السوق، العقال�ياذ والنف الصائب،
ً
 م��و�ا

ً
وإنما ��  فلم �عد املعرفة عفو�ة وال أمرا

و�ناء القرار  و�ساعد ع�� التصرف ا�حكيم، و��دى إ�� الطرق القو�مة، منارة تكشف السبل،

9Fالرشيد �� مرحلة تار�خية أبرز خصائصها التقلب و�ضطراب"

9
إّن التعليم ا�ح�وم بقواعد  ،

�� وقت تك�� فيه ، الفسادو  وال�حة ،الكذبو  يمكن الفرد من التمي�� ب�ن الصدق�ستدالل 

هل من ا�حكمة أن يت�ون الفرد ع�� معالم ا�حكمة  ،�شهارات ال�ي حّولت العالم إ�� سوق كب��

للتعليم  .ألفاظهو  أم �سلمه للسوق  ،ال�ي �ساعده ع�� ا�حلول املنطقية املعقولة �ختلف املشا�ل

كم فيه السوق فتتغ�� فيه ا�حقائق حسب النتائج؟ ر�ما يقع اختيار البعض ع�� هذا الذي يتح

عندما يصطدم مع عالم  ،لكن ملاذا �ست�جن ما تفرزه طر�قته التعليمية فيما �عد ،النموذج

 . الوحشية الذي يطفو �� ساحته الالمعقول 

ما يصو  ،خط��ا �� ذاتهو  إّن التعليم �ليك��و�ي ليس رديئا 
ّ
بح كذلك إذا لم �سبق بخلفيات إن

ح�ى ال يبقى �� وثنية  ،تقوي من العقل الطبي�� ع�� حساب الذهن �صطنا�� املصّمم ،نظر�ة

فح�ى مصمم الرقمية �� التعليمية ا�خب�� ( مارسيل لو�ران) ��  .تحجر ع�� عقله �ص�� ،جديدة

د عل ضرورة " ت�و�ن املعلم �� مجال الرقمنة ألدا
ّ

10Fء مهمته ع�� أحسن وجه " مقال له أك

10
م  

ّ
فاملعل

ز ع�� التحليل وال��كيب وال��تيب  البد له أن ير�ط ب�ن اللغة الطبيعية و��ساق �� التفك��،
ّ

و�رك

م بأن ��سان يمكنه أن �غّ�� ال��مجة �� أي وقت. قبل ��سياق إ�� ا�حاسوب،
ّ
 ح�ى �علم املتعل

قدمات الصادقة من املقدمات ال�اذبة ال�ي ��يؤها ح�ى تنمو فيه القدرة ع�� التمي�� ب�ن امل

أ�سط مثال: �صوات ال�ي يقرأ ��ا القرآن جعلت  �صوات و�لوان للقبول دون �هتمام بمعناها.

ولنا أن  الكث��ين يذهبون مع �صوات و�ميلون معها دون فقه املعا�ي وا�حكم ال�ي تتضّم��ا �يات،

وما أك�� املتناقضات ال�ي أصبح اليوم ممكن ا�جمع  العمليات التعليمية،��حب هذه التجر�ة ع�� 

منا املناطقة هو أك�� �خطاء ال�ي يقع ف��ا العقل. بي��ا.
ّ
أمة  ال تقرأ، اقرأفأّمة  والتناقض كما عل

من طغيان الرقمنة ال�ي  فمن أين جاءت هذه التناقضات؟ �عبارة �سيطة، العر�ية ال تفهم لغ��ا،

ال�ي جعلت من قضايانا نحن املسلم�ن قضايا فارغة من  حسب أهداف الوضعية املنطقية،وظفت 

م. وتأسيس لغة رمز�ة تخ��ل �ل ��يء، املع�ى،
ّ
م واملتعل

ّ
ف�ئ أن أصبح الذي "  فما بما ف��ا املعل

، فهل أصالة املسلم 11F11��م ليس العقل كبنية ميتاف��يائية بل العقل �أداة لإلنتاج النظري"
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أم البد من حضور املع�ى؟ فتلك ��  القضايا �سالمية �� �صول مرتبطة بالبنية فقط، وحقيقة

تناقضات البد من تجاوزها بت�خ�� التكنولوجيا ا�حديثة ذا��ا. وتدر�ب املعلّم�ن ع�� �عليم النا��ئ 

شغيل الطرق ال�ي يفهم ��ا و�دوات اللغو�ة واملنطقية ال�ي �ستعملها بدال من �عليمهم فن الت

ة والسرعة يحجبان التغليط. و ��يئان الفرد ع�� أن يصبح مجرد  وا�حصول ع�� النتائج.
ّ
ألّن الدق

ف، شر�حة،
ّ
يقض وحذق أّوال وقبل �ل ��يء ال يقبل ال��مجة وفصله عن  واملتعلم املسلم م�ل

  املعا�ي ال�ي �� ا�حمولة ال�ي �س��زق م��ا �خصيته.

 :التعليميةو نمية املناهج التربويةالبدائل في تو دور النقد -رابعا
   

حنا لقيمة �ليات املنطقية �� العمليات ال��بو�ة ال�ي �عمل العوملة ع�� �غيي��ا بفعل  ما�عد 
ّ
�

النقد وتنمية القدرة ع�� تقديم  ،بل ،ننتقل إ�� فاعلية النقد ،��ساق املفروضةو  ال��مجة

د أمر�ن: التقليد الذي  فال�جز الذي ن�حظه. البدائل
ّ

�� الساحة التعليمية �� العالم �سالمي يؤك

و �مر الثا�ي: ، لزم عنه غياب �بت�ار وهذا �سهم �� �عطيل حركة ال��ضة بدال من دفع �جل��ا

 . املن�جيةو  غياب القدرة ع�� ابت�ار البدائل املعرفية

م ع� �� تقديرنا، لهذا، 
ّ
ه البد من تدر�ب املتعل

ّ
� التمي�� ب�ن املراحل ال�ي نقطعها للوصول إ�� أن

م  و��ن �كتفاء بالبحث عن برمجة حاضرة نثب��ا و�شغلها، حل املشكالت ال�ي نوضع ف��ا،
ّ
ألّن التعل

ا�خروج عن ابت�ار م��اج تر�وي بدل منا�ج تر�و�ة نا�عة من  ا�حقيقي الذي نطمح إليه هو،

تركز ع�� الرسم والقراءة �� سياق الصورة أك�� من القراءة ا�حاكية  الثقافة �قليمية وأصولها،

واملبحر �� علم �لسن والدالالت �سهل عليه إدراك هذا ا�خطر، و ما  للمع�ى ومضمون الداللة،

توجه �دب املعاصر والفلسفة التأو�لية والبنيو�ة ببعيدة عن هذا التموضع �� جوهر املشكالت 

 وع�� تفك��ه الذي �عّد جزء ذاتيا من ماهيته. تجاه خطورة ع�� حر�ة ��سان،ولهذا � ال��بو�ة.

تقليدي من حاول �ع��ا ونبش  �عم املاهية ال�ي ما انفكت تطرح اليوم كقضية خاو�ة من املع�ى،

  .12F12"أل��م لم يتوقفوا عن خصوم��م لها ولعّل فالسفة التحليل ال ينكرون هذا الهدر، خيوطها،

البد أن �عّزز منا�جه ال��بو�ة باملهارات ��ستمولوجيا ال�ي تن�ي  ،العالم �سالمي املتعلم �� 

وهذه  .ليس ا�حصول ع�� ا�جديد ال�ي �ش��يهو  ،فيه قدرات النقد والس�� إلحداث التجديد

ز عل��ا ال��بو�ون 
ّ

 .خاصة عند بناء املنا�جو  رجال الديداكتيك �� �ل مشاريعهمو  ا�خاصية يرك
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وتن�ي ف��م القدرة  ،أساتذتنا البقاء �� التقليدو  ولوجيا من شأ��ا أن تدفع عن متعلمينافاال�ستم

 . �صيل. يظهر التجديد ،من هذاو  ،ع�� البدائل

 :التحرك في العالم الرقمي استراتيجية -خامسا
   

�ّل له  عن املشكالت الديداكتيكية وال��بو�ة أمر معقد تتداخل فيه أطراف كث��ة،إّن ا�حديث  

و�نعكس ذلك ع�� ت�و�ن الفرد ��سان الذي تر�ده  نصيب �� العملية ال��بو�ة والتعليمية،

بل هو آلية من  �علم أنه ال انفصام ب�ن العالم الرق�ي العصري والعوملة ا�جديد، مبدئيا، املنظومة.

تحت وطأة الّصورنة تآ�ل القيم والتقاليد وتفاقم التناقضات واغتيال العقل وا�حجر عليه  أليا��ا،

و�نفصالية . وما ال�وارث الطبيعية و�ندثار �جتما�� وا�خلل النف��ي. واملكننة املجحفة.

��يء جميل وطر�ق  ا�جوفاء. �دائيةو�غ��اب والفراغ الرو�� إال نتيجة تلك املغامرة الرمز�ة 

فعل �جهزة و�الت ظاهره ج�ّ� ح�ن �عيش مع التكنولوجيا وتطبيقات النظر�ات العلمية ب

لكن هل لك أن �ع��  واملعا�جة الفور�ة و�لوان الدقيقة. بالسرعة الفائقة، و��ساق املتعددة،

 ع�� البعد ��سا�ي ف��ا؟

الذي يتساءل حول  ،الناقد، فكيف لنا أن نب�ي مشروعا تر�و�ا جوهره ��سان املتعلم املفكر 

قوالب تفك�� و  ،أ�ساق م��مجة مسبقاو  بل ،أزرارو  �له أدواتثم نقحمه �� عالم  ،املعقدو  البسيط

 قد تجد سهولة كب��ة ،ع�� أمثلة سابقة؟ ثّم أّن النشاطات ال��بو�ة املوجة لألصناف املس��دفة

التمرن ع�� سرعة و  ،الذاكرةو  �الذ�اء ،متعة فائقة �� استفزاز �عض القدرات العقليةو 

�ن ال �ستث�ي  ،كب��ةهذا ��يء جميل له أهمية و  ،�ستجابة
ّ
لكن ال��بية ال�ي يقصدها ا�حكيم امل�

تلك  ،ا�جمالو  مع الوجدان imaginiringتن�ي ا�خيال  ،أي نقطة �� ��سان املتعلم املت�ّون 

 . �نتاجو  القدرات ال�ي تخ��ق جدار املادةو  �نماط
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 :خامتة
   

 و  إّن �مر ال��بوي  
ّ
بإعادة �عث ا�حوار ب�ن العقول انطالقا من التعلي�ي ال يقوم �� عاملنا إال

 .وهذا ال يمكن أن ي�ون خارج القضايا ال�ي �ستثمر ف��ا العلوم ��سانية ،الطبيعة البشر�ة

املؤسسات الغر�ية و  املدارسو  وا�حمولة �سالمية متمّ��ة عن تلك ال�ي ترّوج �� وسائل �عالم

والدليل ع�� هذا هو ملاذا عاد  .ضايا من معا�ي خصبةال�ي رّ�ما ال يخدمها ما تحمله الق ،ا�جافة

نت مؤسسا��ا من ت�و�ن إ�سان السعادة؟ 
ّ

الغرب إ�� تطو�ر مخت��ات العلوم ��سانية؟ هل تمك

 
ّ
ألن ا�جري وراء  ،فخيوط الفشل وا�حة ،وإن شئت انظر من�لة �سرة �� أورو�ا دون خجل ،كال

 فهل نواصل �� اثر �علهم بالنعل؟  ،سان فعال فعل��ماواستدبار املعا�ي ا�خاصة باإل� ،الصورة

باستفزاز أ�عاد  ،إ�شاء ديداكتيك منطلقه الوضعية املش�لة ال�ي تث�� حسه �ش�ا�� ب ـ 

  .�ستثمار �� �ل جوانبه دون إفراط أو تفر�طو  ��سان

  .الذ�اءو  ن تن�ي ا�خيلةاملادة املعرفية ال�ي من شا��ا او  العودة إ�� القضايا امليتاف��يائية ج ـ 

 �� ضوء املادة املعرفية و  ا�حرص ع�� البعد ا�جما�� د ـ 
ّ
الذو�� الذي ال يمكن ا�حصول عليه إال

العقول �ليك��ونية و  ال�ي تحملها القضايا ذات الصلة مع ��سان ـ �ستعمال العقال�ي لآللة

 تقدماملصطنع ـ ا�حرص ع�� الفكر ا�حر �أساس �ل ابت�ار أو 

ق باإل�سان فالعلوم و  دامت هناك �ستطيع القول أنه ما، أخ��او  ،هذا 
ّ
هنالك مشكالت تتعل

بل تبقى موجودة لك��ا ، ا�جازفة التمّرد ع��او  من العبث ،ضرور�ةو  بل ،��سانية تبقى قائمة

ال يكتفي املصط�ح و  دون �عقيد �� النسق أو غموض �� الداللة ،تنتظر من يبع��ا �� ثو��ا ا�حقيقي

املتغافل عن املهمة ال�ي وجد من اجلها و  ح�ى �ستدرك تقص�� الغافل ،التبليغ فقطو  بالتوفيق

  .جمالهاو  ��سان ا�حب ل�حكمة املتذوق ل�حياة ال�ي �شعر بكيا��ا

تار�خها و  نطعم املعارفو  آلياته �ستدالليةو  باملنطق ،لنعزز منا�جنا وحوارنا باللغة ��سانية 

 . مولوجيا ح�ى ��تدي لبناء ��سان ال��ها�ي ا�جدد عوض ال�ائن التكراري املقلديستيباالب

  



 

      2015شتاء (د�سم��/يناير/ف��اير)  العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 226 ( 

 

                                                      
 

 2010التطور ال��بوي �� الوطن العر�ي تو�س  العر�ية لل��بية، انظر ا�حولية - 1

 .www. kantakjiانظر دراسة علمية حول واقع ال��بية �� العالم �سالمي  -2
com%2Fmedia%2F6524%2F1066 

يا، مخ�� ال��بية و��ستيمولوج امللتقى الدو�� الثالث، الفعل ال��بوي �� �قطار العر�ية، ع�� بن دمحم، - 3

 28ص  ،2013

 187ص تحديات عصر املعلومات، نبيل ع��، - 4

5 -cybernitics وهيا�لها وهو من�ج الستكشاف النظم التنظيمية، علم التحكم ��� هو التخصصات ،

مثل املي�انيكية  ذات الصلة لدراسة النظم، علم التحكم ��� الذي هو وهو و�حتماالت. والقيود،

علم التحكم ��� القابل للتطبيق عندما ي�ون . والنظم �جتماعية، والبيولوجية واملعرفيةوالف��يائية 

  أو �� املكننة املنطقية وعمليا��ا التطبيقية.. �� تحليله �شتمل ع�� إشارات �سقية النظام

 �� الشب�ات،منظومة التعليم ع، مصادر العلم �ليك��ونية واملكتبات الرقمية، إيناس أحمد العفيفي، - 6

 . 31ص ،2005 عالم الكتب، القاهرة،

مداخلة  مخ�� ال��بية و��ستومولوجيا، حول ال��بية والعوملة، انظر أشغال امللتقى الدو�� �ول، - 7

 . 2012الدكتور مو��ى فتاح�ن حول أثر الرقمنة �� التعليم د�سم�� 

 . 2012 ،1العدد ،28ا�جلد مجلة جامعة دمشق، غسان املنصور، - 8

 اتحاد إذاعات الدول العر�ية، )،4العدد ( ،�ذاعات العر�ية مجتمع املعرفة و�عالم،: املصنف وناس - 9

 . 16ص ،2002 جامعة الدول العر�ية،

10 - Marcel Lebrun. Lebrun, M. (2002). Théories et méthodes 
pédagogiques pour enseigner et apprendre: Quelle place pour les TIC 

dans l’éducation? Bruxelles-Paris: De Boeck.  
Lebrun, M. , & Viganò, R. (1995a).  

ص ، 2009 ب��وت،10ط، مركز دراسات الوحدة العر�ية ت�و�ن العقل العر�ي، دمحم عابد ا�جابري، - 11 

29 . 

 .2012فتاح�ن مو��ى  الدكتور  وتـأث��ها ع�� ��سان، الرقمنة ال��بية والعوملة،، أشغال املؤتمر �ول  - 12

 والهوامش المراجع 


	بقلم: أ.د. موسى فتاحين
	ملخص الدراسة:
	تقديم:
	أولا - تشخيص الواقع التربوي التعليمي في العالم العربي والإسلامي:
	ثانيا: الحداثة الرقمية وتناقضاتها مع المبادئ التعليمية التربوية:
	ثالثا - دور الآليات المنطقية في بناء الفكر عند الفرد العربي المسلم :
	رابعا- دور النقد والبدائل في تنمية المناهج التربوية والتعليمية:
	خامسا- استراتيجية التحرك في العالم الرقمي:
	خاتمة:

