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 م االلکتروني ودوره في تعمیق مفهوم التربیة األخالقیة التعلّ 

 المتعلمین في لیبیا  ىلد 
 
 
 

 

 

 الملخص: 

 اهن للمنا�ج املقّد ة قراءة الواقع الرّ راسة ا�حاليّ �س��دف الّد 
ّ
 لبة �� مختلف مراحل التّ مة للط

ّ
�ي  عليم، وال

   –ةاحية الوجدانيّ �� قدر��ا ع�� تحقيق أهدافها من النّ   – عانت غالبا من ال�جز والقصور  
ّ
ذي  �� الوقت ال

 ات  هتوّج   نالحظ
ّ
 كنولوجيا والتّ ة وسائل التّ حديثة نحو توظيف �اف

ّ
لة �� شبكة االن��نت وم�حقا��ا  قنية املتمث

ة األصيلة واستبدالها ��و�ة  ة العر�يّ واصل االجتما�� وغ��ها لتشو�ھ الهو�ّ واقع للتّ وم   ةمن مواقع الك��ونيّ 

   ،ةغر�يّ 
ّ
 الرّ   ع��  ة ة و�صر�ّ رات صوتيّ وذلك بما تضفيھ من مؤث

ّ
�ا طوال الوقت وما تمتلكها تلك  تب�ّ   ي�سائل ال

�الّس املؤثرّ  خصائص  من  التعليميّ ات  منا�جنا  ��جز  الذي  الوقت   �� ؛  واإلثارة  والوضوح  لفت    ع��  ةرعة 

 
ّ
املتعل تقّد انتباه  ملا  إ�سانيّ م�ن  مواضيع  من  واجتماعيّ مھ  أخالقيّ ة  أهمّ مختلفة.    ةة  الباحثة  رأت  ة  يّ وعليھ 

دراس �س��تقديم  التّ   ة  نتاجات     – كنولوجيا  لتوظيف 
ّ
التعل اإللك��و�ينظم  الدراسيّ   -م  املنا�ج  ة  لتقديم 

   لها   لةة املساندة واملكمّ ة وا�خفيّ الرسميّ 
ّ
ة،  ة االجتماعيّ �ي من شأ��ا أن �سهم �� �شر مفاهيم املسؤوليّ وال

العامّ وامللكيّ   ة 
ّ
ات  �� واملشاركة  واملواطنة،  والتّ ة  القرار،  ومفهومخاذ  واملساواةا�حّق   عاون،  والواجب،       ��

 مدارسنا اليوم. 

املفاتيح   ال�لمات 
ّ
التعل االلك��و�ي:  الَتعليميّ   -م  االلك��ونيّ   – ة  املنا�ج  األخالقيّ -ة  املنا�ج  – ة  ال��بية 

 
ّ
 ة قافة الوطنيّ الث
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Abstract : 

The current study aims to read the current reality of the curricula offered to students in the 

various stages of education, which often suffered from deficits and shortcomings - in their 

ability to achieve their goals from an emotional point of view; At the time, we note a recent 

trend towards employing all means of technology and technology represented in the Internet 

and its accessories from websites and social networking sites and others to distort the 

authentic Arab identity and replace it with a Western identity; This is due to the sound and 

visual effects it gives to the messages that it transmits all the time, and the characteristics of 

these effects such as speed, clarity and excitement. At a time when our educational curricula 

are unable to draw the attention of learners to the various human, social and ethical issues it 

presents; Accordingly, the researcher saw the importance of presenting a study that seeks to 

employ technology products - e-learning systems - to provide the official and hidden curricula 

that support and complement them; Which would contribute to spreading the concepts of social 

responsibility, public ownership and citizenship, participation in decision-making, cooperation, 

the concept of right and duty, and equality, in our schools today . 

Keywords - educational curricula - electronic curricula - moral education - national culture 
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  المقدمة:  -1

    
ّ
وصياغ��ا    سلو�ات ومواقف  إعداد  تّم ي  ة هائلة،�اث العر�ي الزاخر بثقافة فكر�ّ من خالل مالحظتنا لل�

للتّ ة علميّ ة كمادّ بأساليب تر�و�ّ  الدراسيّ ة صا�حة  �� منا�جنا   ةقديم 
ّ
وال ل�ي غ ،  ها  البا ما يف��ض أن ي�ون 

 ة و�� الّس نشئة االجتماعيّ ة التّ را�خة �� عمليّ   أ�عاد
ّ
ة، وأن  سات الَتعليميّ لبة داخل املؤّس لوك االجتما�� للط

بمجموعة من   لوك االجتما�� القي�يّ �ن القائم�ن ع�� رعاية أبنائنا و�عليمهم، إيصال هذا الّس ي�ون ع�� املر�ّ 

 
ّ
 ة ا�حببّ �بو�ّ األساليب ال�

ّ
أو من    ،علي�ي نفسھذلك من خالل املوقف التّ   لبة وأذها��م، و�تّم ة إ�� نفوس الط

  ا�خاّص  -دا�جيّ  لوك ال��بوّي للّس  -ة، أو من خالل استخدام أسلوب القدوة ا�حسنة خالل األ�شطة اإلثرائيّ 

 
ّ
  لوكّس نوات املاضية �� �عز�ز الة قد ساهمت خالل الّس منا�جنا ال��بو�ّ   واملالحظ أّن   داخل  املدرسة.م  باملعل

 ا وعلميّ وتوظيفھ تر�و�ّ   ،االجتما�� وتنميتھ
ّ
قة بتنمية القيم  ا وذلك من خالل طرح �عض املوضوعات املتعل

والسلوكيّ األخالقيّ  تتضمّ عند    ةة  مواضيع  املقرّ تدريس  التّ ��ا  واملنا�ج  مساحة  عليميّ رات  ع��  تحتوي  ة 

ال��بو�ّ  والتجارب  ا�خ��ات   ملناقشة 
ّ
ال يمّر ة  ��  �ي  الفرد  امل�وّ   ��ا  ا�جتمع  تحقيقها   �� ويشارك  من  حياتھ  ن 

 مجموع اآلباء واألمّ 
ّ
 هات واملعل

ّ
التعل �� قيم السلوك ا�جيّ م�ن والعلماء والشعراء وغ��هم، و�تبلور هذا  دة  م 

يتّم     ال�ي 
ّ
للمتعل الرّ نقلها  خالصة  وتلك  ال��بو�ّ م،  تب�ّ سائل  ال�ي  �عّد ة  وال�ي  املدرسة  با��    �ا  تأث��ا من  األك�� 

ة  �ستطيع املدرسة القيام بوظائفها ال��بو�ّ   األخرى �� إعداد الفرد للمستقبل. وحّ�ى  ةسات االجتماعيّ املؤّس 

ب�ى عل��ا مات واملهارات  لها من االرت�از ع�� مجموعة من األسس واملقوّ   البّد   ،املناطة ��ا اليوم  ةالوطنيّ 
ُ
ال�ي ت

ھ �ش�ل  مع التوّج   )،258:  2018،مراحل التعليم ا�ختلفة (العز��يمرحلة من   �� �ّل للطالب    املنا�ج املقّدمة

م يقّد فعّ 
ّ
ف��ا دمج مئات املواضيع ��    م �� صيغة إلك��ونية، يتّم ال ومباشر نحو إ�شاء نظام مت�امل للتعل

األ�اديميّ  العديد من األ�شطة  املنوّ ش�ل مساقات، وتنظيم  إة  للطالب  تقديمها  ، مع  عة وتنظيم   
ً
لك��ونيا

�شرط امل�ان والزمان،    دال وسريع ودائم دون التقيّ ة �ش�ل فعّ ة �سليم الواجبات، واملناقشات املن�ليّ فعاليّ 

 و عقد مئات االمتحانات ا�حوسبة �ش�ل متقن،  فضال عن  
ّ

املواد املساندة  كذلك  صات املواد، و عرض م�خ

� ذلك من أش�ال التعليم. و�ذلك  ة، إ�� غ�وضيحيّ ة ومحاضرات مصّورة، وصور ورسوم ت من مواقع إلك��ونيّ 

 لوجھ هو األساس. ا ألّن مساند ا�عليماإللك��و�ي  اعتبار التعليميمكن 
ً
 أسلوب التعليم وجها

 وعند ا�حديث  
ّ
ل��بوي الذي  ور اّد �ش�� إ�� ال��اجع الكب�� لليجب أن    ة،م االلك��ونيّ عن مزايا نظم التعل

؛ �عليميّ   مستوى �ي تواجھ قدر��ا ع�� تقديم  مع تزايد الصعو�ات ال  تلعبھ املدرسة اليوم،
ً
 مناسبا

ً
حادت    إذ  ا

ال��بو�ّ  ال�ي �س�فيھ الرسائل  إل��ا  ة عن أهدافها  نافع-�  يمتل�ون    الذين  من الطلبة  من تر�ية جيل صا�ح 

واالع��از بالدين    ةنيّ ة الوط �عكس الهو�ّ ال�ي  دة  ة ا�جيّ المتالكهم السمات ال�خصيّ   ة إضافة املعرفة العلميّ 

  ىا يجعلنا �عيد التفك�� من جديد �� مدممّ   املتصا�حة السامية.  ة ة الوسطيّ ة اإلسالميّ و�ال�خصية العر�يّ 

كمؤّس  املدرسة  اجتماعيّ قدرة  تر�و�ّ سة  صياغة    ة ة  �عليميّ ع��  التعليم  منا�ج  هد��  تحقيق  ع��  قادرة  ة 

 
ّ
الهو�ّ والتعل تنمية  ع��  أيضا  العمل  مع  الم  أبناء  وطنيّ ة  ب�ن  والتفاعل  اال��جام  وخلق  التالميذ،  لدى  ة 

 
ّ
ة  ة الوطنيّ ا��م وثقاف��م بحيث تجمعهم الهو�ّ وسلو�   جاها��ما�جتمع ع�� اختالف أف�ارهم ومفاهيمهم وات

 
ّ
 نحوهم.  ھة مهما �انت الضغوطات املوّج ة أو عقائديّ هات سياسيّ توّج  هم أّي وال تفرق
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لها  لة  املساندة لها واملكمّ   غ�� الرسمّية،ة و ة الرسميّ ن املنا�ج الدراسيّ ن تتضمّ وعليھ �ان من الّضرورّي أ 

 مثل    دةة محّد ملفاهيم أساسيّ 
ّ
 ة العامّ ة، وامللكيّ االجتماعيّ   مفهوم املسؤولية

ّ
  خاذ ة واملواطنة، واملشاركة �� ات

والتعاون  ا�حّق   القرار  واملساواة  ومفهوم  والواجب  البناء  والنقد  والعدل  وا�حوار  الر وحر�ّ   واإلخاء  أي  ة 

 أ�ان من املهّم و   ).2017  سرور،(اآلخر  والتعب�� واح��ام الرأي  
ً
تخصيص الوقت وا�جهد لتقديم   ن يتّم  أيضا

 ة التوّج دراسة تلفت االنتباه ألهميّ 
ّ
��  املقّدمة  م االلك��و�ي واالستعانة بھ �� تحديث منا�جنا  ھ نحو التعل

ون ��  التأكيد ع�� دورنا نحن ال��بو�ّ   .  باإلضافة إ��ا اليوم والعمل ع�� تحديث الطرق ال�ي تقدم ��امدارسن 

 يات والظواهر السلبيّ متا�عة األبناء واالهتمام ب��بي��م و�عديل سلوكيا��م ملواجهة التحّد 
ّ
ب عل��ا أو  ة والتغل

 التقليل م��ا. 

 مشکلة الدراسة:  -2

 ھ الكث�� من الّد رغم التقّدم الذي أحرزت    
ّ
م اإللك��و�ي، فإ

ّ
استمّرت حول    ن االنتقاداتول �� مجال التعل

ّرس�ن، أو من أولياء أمور  ، وهو أمر طبي��، سواء من قبل �عض املدتھ �� تطو�ر نظم التعليمتھ وفعاليّ يّ أهمّ 

م اإللك��و�ي و�دماجھ  ترسيخ فت جهود  استمرّ   الطلبة. و�� اآلن ذاتھ 
ّ
ة  أ من العمليّ كجزء ال يتجزّ كرة التعل

نا نالحظ  ةالتعليميّ 
ّ
�� ذلك    �ستغّل و حر�ا شرسة ع�� الفرد وا�جتمع    بدأت �شّن   عناصر أخرى   وجود. ع�� أن

فة إّياها ��    لتواصل االجتما�� وغ��هاالتقنية ا�حديثة مثل املواقع االلك��ونية ومواقع ا  سبل  �ّل 
ّ
�ھ  �شو موظ

العديد من األف�ار والقيم وأنماط السلوك    تضّم ة غر�ية  استبدالها ��و�ّ العمل ع��  و ة األصيلة  ة العر�يّ الهو�ّ 

 . ةة اإلسالميّ املرفوضة تماما داخل ثقافتنا العر�يّ 

إ    القول  عن  انطلقت    ّن وغ�يٌّ  اإللك��و�ي  م 
ّ
التعل التطوّ أساسا  فكرة  مواكبة  ضرورة  فكرة  ر  من 

ة �ش�ل  ة التعليميّ وع�� ضرورة تطو�ر العمليّ   نفسھ ع�� حياة الناس �ش�ل عاملذي فرض  التكنولو�� ا

حّ�ى ت�ون   ةع�� ضرورة تطو�ر املنا�ج التعليميّ أساسا  ة وفلسف��ا قائمة  و�انت رؤ�ة الدراسة ا�حاليّ   .خاّص 

ر املعلومات العلميّ   من شأ��ا أن ترفع مستوى التعليم  ات ال�ياإلم�انيّ   تزو�د الطالب ب�ّل   قادرة ع��
ّ
ة  وأن توف

املللطالب من جهة، و  التعامل مع مصادر  للواقع    املتفحّص علومات ومع املدّرس من جهة أخرى. و �سهيل 

�� قدر��ا    –ال�جز والقصور  –ة ا�ختلفة قد يالحظ  ا�حا�� للمنا�ج ال�ي تقدم لطلبة �� املراحل التعليميّ 

 يق أهدافها من الناحية الوجدانية. فقع�� تح
ّ

دة  رسائل متشابكة ومعّق   ما تقوم بھ مواقع التواصل من بث

 إ�� سلوك آخر منحرف ��دف تحطيم  تحر�ف مسار السلوك من السوّي إ��  ي �� كث�� من األحيان  ؤدّ يقد  

إّ��ا  والتار�خ.  وا�حياة  �عدد    القيم  ب��و�ده  عقلھ  �شو�ھ  ع��  اإل�سان  قلب  م�س��دف  املعلومات  كب��  ن 

 والبيانات واألرقام  
ّ
نھ  حتاج إل��ا مطلقا.�ي قد ال يال

ّ
ظھ ھ عام، وهو ما نالحنحوها �ش�ل كب�� و�توّج ينقاد    ولك

و  ذ�ورا  الشباب  فئات  أغلب  و   �ناثا.لدى  احتياجا��م  تلبية  منا�جنا عن  فيھ  ��جز  الذي  الوقت  ��جز  �� 

أ ع��  اختالفها  ع��  منفذا    نمؤسساتنا   آت�ون 
ّ
لتطل ت  عاتمنا  بل  الشباب،  سهلة  هؤالء  فريسة  جعلهم 

 . فة أيضااملتطرّ إلرهابية و ل�حر�ات ا
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ة  وقد أشارت نتائج الدراسة امل�حيّ   .ة اليوممن أك�� املشكالت ال�ي تواجھ مجتمعاتنا العر�يّ لعمري  وتلك   

شل�ي،   أهميّ )،  2014(  بمقرّ حول  منا�جنا  تزو�د  دراسيّ ة  ا رات  تنمية  ع��  �عمل  الوطنيّ لهو�ّ ة  و�عز�ز  ة  ة 

ھ من الهامّ –ا�جامعة    –ة مرحلة  خاصّ و ة �� �افة املراحل  االنتماء بالقوميّ 
َ
   أن يتّم   حيث أوصت الدراسة بأن

بحيث �شتمل    ،ة �� منا�ج املدارس وا�جامعاتيّ رات الدراسضمن املقرّ ى (الثقافة األمنية)  �سّ� ة  إدراج مادّ 

ة واالعتدال  ثقافة الوسطيّ  -ثقافة التسامح مع اآلخر - ها (ثقافة ا�حوارة ومن أهمّ ة األمنيّ ع�� القيم الثقافيّ 

 والسالم  ثقافة ا�حّب   -ثقافة األنظمة والقوان�ن  -ثقافة االنتماء الوط�ي  -ثقافة حقوق اإل�سان  -ين  �� الّد 

املادّ وأ )،واإلخاء  تلك  تقديم  طرق  �شتمل  متعّد ن  وأ�شطة  برامج  ع��  �ّل ة  تناسب  مراحل    دة  من  مرحلة 

أيضاالت وا�جامعات  املدارس   �� ،  (  عليم     ).2014شل�ي 
ّ
العلميّ و�االت واملؤتمرات  امللتقيات  جهود  مع  ة  فاق 

 نادت بضرورة اهتمام املسئول�ن ب  ، ال�ية بليبيا �� السنوات األخ��ةة ا�حليّ وال��بو�ّ 
ّ
رق  إعادة النظر �� الط

   من خاللها املنا�ج وتطو�رها  م�ي تقّد ال
ّ

   ة.�ل الذي يجعلها قادرة ع�� مواكبة معاي�� ا�جودة العامليّ بالش
ّ

  إال

ن مازال  "حيث  االعتبار  �ع�ن  التوصيات  تلك  تؤخذ  لم  ھ 
َ
الليبيةأن ا�جامعات   �� التعليم  ضعيفظام   ،  

(التار��كّ� جات  ا�خر  املدخالت"   �� الراغب�ن    .)66:  2015  ،ي  الطلبة  أعداد   �� ال��ايد    استكمال��  ومع 

د لتحقيق التقدم العل�ي والتق�ي. إذ  ا�جا  التخطيطإعادة  املاّسة إ��  حاجة  دراس��م عاما �عد عام، بدت ا�

، ومن تدعيم الثقافة  ةالز�ادة املضطردة �� املعرفة العلميّ   ةواكبا�ج الدراسية الليبية من مللمن ال مناص  

ھ ينا ارتأواستنادا ل�ّل ما سبق  .من خالل العمل ع�� ر�ط املنا�ج بالتقنية ا�حديثة ة،اإللك��وني
َ
من املهّم    أن

إعادة النظر �� الوسائل  فضال عن    .�اة الرسائل ال�ي تقوم بب�ّ إعادة النظر �� ش�ل املنا�ج و�� نوعيّ   ن يتّم أ

ا لهؤالء  الوطنية  ال��بو�ة  الرسائل  إيصالنا   �� �ستخدمها  اال�ي  األجهزة  لطلبة  ع��  إدما��م  صار  لذين 

وعليھ �انت هذه الدراسة �� محاولة لإلجابة    .بيت ومدرسة ومؤسسة  �� �ّل   ھلك��ونية خطرا كب��ا نواجهاإل

 :�نالتالي ّي�نالرئيس  �نع�� السؤال

•  
ّ
 ة الوطنيّ م االلك��و�ي �� غرس الهو�ّ ما دور التعل

ّ
 م�ن �� ليبيا؟ة عند املتعل

يمكن   • حّب كيف  تنمية  ع��  قادرة  تجعلها  بحيث  الك��ونية  بطر�قة  املنا�ج  عند    تقديم  الوطن 

 
ّ
 م�ن �� ليبيا؟املتعل

 أهمیة الدراسة:  -3

العمليّ    ال�ي تقع ع�� عاتق  الكث�� من األمور  التعليمهناك  ال��بو�ّ يّ ة  ة من تطو�ٍر لألسلوب الذي من  ة 

ھ أن يقّد 
َ
 إ�� ا  م شأن

ً
 للطالب وصوال

ّ
��ا �� الوصول إ�� الطالب ع�� نحو  ال�ي أثبتت فاعليّ   الطرق ا�حديثة  باعت

تّم   .دجيّ  ا�حالّية    النظر  وعليھ  الّدراسة  العمليّ ��  عليھ  تقوم  الذي  األساس  حجر  باعتبارها  املنا�ج    ة إ�� 

 بأكملها. و�� ��تّم بما ي��:  

در��ا   •
ُ
ق ع��  وا�حكم  املنا�ج  إ��  سليم  ��النظر  فكٍر  الطلبة    تأسيس  عقول  املراحل -�ستطيع   ��

 ق طموحات األفراد و�خدم ا�جتمع. البناء عليھ بما ُيحّق  -الُعمر�ة الالحقة
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ما يحتاجون إليھ    األمر ب��و�د الطلبة ب�ّل   بتعلقعندما    -ة  خاصّ  -تحديث الدور ال��بوي والتعلي�ي   •

ف  لومات تجعلهم قادر�ن ع�� مواجهة ا�خطر ا�حدق ��م خاصة فيما يتعلق بقضايا التطرّ من مع

 . واالستقطاب

التقليديّ  • الطرق  عن  تقّد االبتعاد  ال�ي  التعليميّ ة  املنا�ج  ��ا  مةم 
ّ
�عظ و��  حساب    ،  ع��  ا�حفظ 

ف البالفهم، 
ّ
الط �ِح ُمجرّ   تجعل من  املعلوماتد وعاء  �  فظ  كما  ال�ي  االمتحان،  �� ورقة  س��جعها 

    ، ومن ثّم ھ لعقلھدون إعمالمهما �ان نوعها ومأتاها    إ�� األف�ار  هانقياد�سّهل  
ً
ُيصبح صيًدا سهال

 . امةلألف�ار السلبية الهّد 

 أهداف الدراسة:  -4

مساعدة الطلبة  جامعات إ��  سات ع�� اختالفها من مدراس ومعاهد أو  ھ عام من جانب املؤّس هنالك توّج 

وعليھ  � ووط��م،  مجتمعهم  �خدمة  والصا�حة  املفيدة  بأدوارهم  والقيام  ا�حياة،   �� طر�قهم  اختيار   �

 ق من اآل�ي:اس��دفت الدراسة التحّق 

   ة بأكملها حيث ُ�عّد يّ ة التعليمإعادة النظر �� العمليّ  •
ّ
أ من املنظومة  م اإللك��و�ي جزء ال يتجزّ التعل

 ة ا�حديثة.التعليميّ 

 وطرق تقديمها لأل�شطة املدرسيّ ا�حاليّ �س��دف الدراسة   •
ً
 ونوعا

ً
ة، ة لفت االنتباه إ�� املنا�ج شكال

  وقدر��ا ع�� تنمية املواهب، ومعا�جة حاالت الفصل الصعبة للمنا�ج والقضايا املعاصرة ال�ي تمّر 

 ��ا ا�جتمعات اليوم.

 طرح فكرة التوّج املهّم    وعليھ �ان من   .ر�ط املنا�ج بوسائل التقنية ا�حديثة  ن يتّم أ •
ّ
م  ھ نحو التعل

 طلبة املراحل عامة.   لدى  ةة الوطنيّ االلك��و�ي واإلفادة منھ �� تنمية الهو�ّ 

 مصطلحات الدراسة:  -5

�ُ ةاملنا�ج التعليميّ  للتالميذ داخلها أو خارجها    جموع ا�خ��ات ال��بوّ�ة ال�ي ��ّي��ا �ا مفها الوكيل بأ�ّ عرّ : 

النمّو  ع��  مساعد��م  (العقليّ   الشامل  بقصد  ا�جوانب  جميع  الثقافيّ ��  النفسيّ ة،  االجتماعيّ ة،  ة،  ة، 

النفسيّ ا�جسميّ  والفنيّ ة،  نموّ ة،  يؤدّ ة)   
ً
سلوكيّ ا �عديل  إ��  املنشودة ي  األهداف  تحقيق  ع��  ويعمل    ا��م 

 .)25 :2013(الوكيل ،

 
ّ
ھ إحدى   فھ: ُ�عرّ م اإللك��و�يالتعل

َ
   حسن حمود بأن

ّ
من خاللها استخدام    يتّم م ا�حديثة ال�ي  طرق التعل

 وسائل التكنولوجيا ع�� اختالف أنواعها من الوسائط املتعّد 
ّ
صال واالن��نت  دة وا�حواسيب وشب�ات االت

 
ّ
 إليصال املعلومات إ�� املتعل

ّ
ة عائقا أمام تفاعلهم  ل حاجز الزمان وامل�ان واإلم�انات املاديّ م�ن دون أن �ش�

 ).488: 2004حمود ، معها (حسن،
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 عرّ ويُ 
ً
أيضا  ف 

ّ
بأن  : 

ّ
توظ التعليم،  أساليب  من  حديث  أسلوب  آليّ ھ  فيھ   ف 

ّ
االت من  ات  ا�حديثة  صال 

املتعّد   ، وشب�اتھبو حاس إلك��ونيّ   من صوت وصورة ورسومات ونماذج وأش�ال  دةووسائطھ  ة،  ومكتبات 

 ابات اإلن��نت سواء أ�ان عن �عد أو داخل الفصل الدرا��ي.وكذلك بوّ 

  
ّ
�ل  ھ �و�مكن ت�خيص ذلك 

ّ
أن  � 

ّ
للمتعل �� إيصال املعلومة  أنواعها  التقنية بجميع  م بأقصر  ھ استخدام 

 .محقًقا فائدة أك��   جهدوقت، و�أقّل 

اإللك��و�ي: �عر�فھ املن�ج   ب  يمكن 
ّ
يقّد أن �علي�ي  تفاعليّ ھ محتوى  بيئة  �� ش�ل صفحات من خالل  ة  م 

 .ددةة ومجموعة من الوسائط املتع�عتمد ع�� تقنيات الشبكة العنكبوتيّ 

   ا: ف إجرائيّ وُيعرّ  
ّ
�افة    ة تضّم ة �� ش�ل مساقات إلك��ونيّ م بھ املنا�ج التعليميّ ھ األسلوب الذي تقّد بأن

 ة، والعلميّ ا�خ��ات ال��بو�ّ 
ّ
 ة ال�ي توف

ّ
مها تقنية املعلومات  الكب��ة ال�ي تقّد   اتم عن طر�ق اإلم�انيّ رها للمتعل

 
ّ
 واالت

ّ
 من  صاالت، وهو يمث

ً
 جديدا

ً
 ل شكال

ّ
وذلك ��دف تنمية    ،واملتعلم  ب�ن معرفة ا�خب��   صالأش�ال االت

 ة.  وتنمية الشعور باالستقاللية واالع��از والقوميّ  ودرجتھ التعليم والعمل ع�� رفع كفاءة   ةالروح الوطنيّ 

   :ةاملنا�ج التنمو�ّ 
ّ
   م التنموّي م ف��ا إ�� تحقيق التقّد �� املنا�ج ال�ي �ستند ن�ج التعل

ّ
قا من  ب انطالللطال

 
ّ
ومدى قدرتھ    مها يتمحور حول الطالبا�جال اإلدرا�ي إ�� ا�جال السلو�ي وا�� ا�جال الوجدا�ي، وأسلوب �عل

 والعمل بمحتواها.  واستقبالها تلك الرسائلع�� فهم 

 منهج الدراسة:  -6

�عض    اعتمدنا نتائج  مع  مقارن��ا  مع  والتحليل  الوصف  ع��  املستند  الوصفي  املن�ج  الدراسة  هذه   ��

 وكذلك االطالع ع�� الندوات واملؤتمرات والتقار�ر ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة.  ،الدراسات السابقة

 : الخلفیة النظریة  -7

ل�ي تنطلق من تفس�� النظم االجتماعية  ة اة الوظيفيّ ة البنائيّ ة بالنظر�ّ يرتبط موضوع الدراسة ا�حاليّ   

ة �� امليدان ال��بوي التعلي�ي ع�� وتقوم املقار�ة الوظيفيّ للبناء االجتما��.    ��امن خالل الوظائف ال�ي تؤدّ 

أّن  للمجتمّع   قاعدة  السليمة  البنية  يخدمان  والتعليم  م،  ال��بية  الكث��  تقو�م  خالل  السلوكيات  من  ن 

تفاد��ا.   أو  أّن كماملنحرفة  املهمّ   ا  الوظائف  من  العديد  ا�جتمعللتعليم   �� فهو  ة  ويعدهم  ي�ّ ،  األفراد  ئ 

 ثم تلقي��م املبادئ الدينيّ   ال،لالندماج �� ا�جتمع عن طر�ق املعرفة أوّ 
ّ
ة  يّ ة واألعراف والعادات والتقاليد ا�حل

 
ً
  ثلثأي  ،  ة تقر�باسنة دراسيّ   12ع�� مدار  يق��ي الفرد  ، حيث  )14:  2013،  (عثمان  والقيم األخالقية ثانيا

ملا    و��ا تق��ن العملية ال��بوّ�ة   �عد من�لھ،   الفرد  أك�� م�ان يتواجد بھاملدرسة  و�ذلك ت�ون    يومھ �� املدرسة. 

النا��ئ.  من دور مهم  لها ال��بية وتأسيس ا�جيل  ال��بو�ّ   ��  ال�ي تقّد فإذا �انت املنا�ج    ة 
ً
مها املدرسة منبعا

م،  � معا�� قادر ع�� التطور والتقّد ينشأ �ش�ل صّ� ا�جتمع    واألخالق ا�حميدة والفكر السليم، فإّن للعلم  

 ما يحدث �� العالم اليوم ة حديثة ل�ّل ا إذا �انت تلك املنا�ج ضعيفة وعاجزة عن تقديم رؤ�ة تطو�ر�ّ أمّ 

، سمتھ األساسية ال جيل فاشل نتاجست�ون مسؤولة عن إ  �ا�ّ فإ
ً
 ال أخالقيا

ّ
 .وا�جهل  فتخل
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الكث�� من    وحث وتطو�رها  تحديث املنا�ج  ، ع�� ضرورة دعم  �نفق الكث�� من الباحث�ن ال��بو�ّ و�تّ هذا    

ضون لها  فة ال�ي يتعرّ امة واملتطرّ ذل املز�د من ا�جهود �حماية ا�جيل النا��ئ من األف�ار الهّد ال��بو��ن ع�� ب

وتوج��ها نحو   و�عديلها املنا�ج �عد يوم والعمل ع�� ضبط  ما من خالل وسائل التقنية ال�ي تزايد خطرها يو 

ات  واملالحظ أن هناك سلوكيّ   خر، ويساهم �� تحقيق أمن ا�جتمع وسالمتھ.بناء يقبل اآل   تقديم فكر وسطّي 

 سلبيّ 
ّ
ط لها �ش�ل �حيح وسليم،  ة يكتس��ا الطلبة داخل املدرسة قد ت�ون ناتجة عن املنا�ج ال�ي ال يخط

   نھ املن�ج الرس�يّ الصراع ب�ن ما يتضمّ أو من خالل  
ّ
  وعليھ �ان من املهّم   ةمھ الطالب �� ا�حياة اليوميّ وما يتعل

 العمل ع�� تقديم نموذج بديل حديث قد يل�ّ 
ّ
،ي متطل

ً
التا��    طرح ا�حاور وعليھ تّم  بات التعليم والتقنية معا

 :للنقاش

 : اإللکترونیة التقلیدیة ومقارنتها بالمناهج    نظرة عامة نحو المناهج  -8

ة ��  نات األخالقيّ امل�وّ   واملواضيع ال�ي �عا�جها من أهّم   الثقافة.مصادر    ة من أهّم �عت�� املنا�ج التعليميّ 

مصدر آخر من مصادر الثقافة والتعليم    ة الفرد الطالب، ولن �ستطيع أن يزاحمها �� دورها أّي �شكيل عقليّ 

(م ك����ا  التواع��  وسائل  إ��  اإلعالم  وسائل  وا�جتمع).ن  والبيئة  األسرة  إ��     صل 
ّ
�ل املصادر  ع��  فهذه  ها 

 ة �� غرس القيم األخالقيّ ة والتعليميّ لن �ستطيع منافسة املنا�ج العلميّ   أهمي��ا
ّ
ف  عرّ . ويُ م�نة �� نفوس املتعل

 
ّ
 ھ منظومة تحوي مجموعة عناصر م��ابطة تبادليّ املن�ج التعلي�ي بأن

ً
 ، ومت�املة وظيفيّ ا

ّ
، و�س�� وفق خط

ً
ة  ا

خاللها  يتّم   شاملة  ة عامّ     من 
ّ
املتعل �عليميّ تزو�د  فرص  بمجموعة  والتنفيذ    ةم�ن  التخطيط  ع��  قائمة 

  للقيم األخالقية  نةمستقبل تلك الرسائل املتضمّ ف  .الشامل املت�امل للمتعلم ��دف تحقيق النمّو  والتقو�م

بة �خروج السلوك البشري  للعوامل املسبّ   الدافعة  ةبناء املناعة الذاتيّ �ي من شأ��ا أن تجعلھ قادرا ع��  وال

 ة.عن جادة الصواب، من خالل �عز�ز ثقافة السالم والتسامح �� املنا�ج املدرسيّ 

 :العناصر المكونة للعملیة التربویة -8-1
 ة أر�عة و��: ة ال��بو�ّ نة للعمليّ العناصر امل�وّ 

ّ
ولن تؤ�ي  ة.  م والبيئة املدرسيّ الطالب ومنا�ج التعليم واملعل

 العمليّ 
ّ

ها  أهمّ   أّن   وال شّك   ر األر�عة. بال��وض ��ذه العناصة ثمارها �� ترسيخ مع�ى التسامح ونبذ العنف إال

التّ  منا�ج     عليم، ذلك ألّن هو 
ّ
املنا�ج  ماملعل لهذه  غ 

ّ
املبل    هو 

ّ
املتلّق والط لها، والبيئة  الب هو  ة ��  املدرسيّ ي 

ا� التعليماألرض  منا�ج  ع��  فاملدار  املنا�ج.  هذه  ف��ا  تنمو  ال�ي  املنا�ج    خصبة  هذه  تطو�ر  هو  والهدف 

ثمار  لتؤ�ي  وتأليفها  صياغ��ا  وسطي.وحسن  متسامح  جيل  ت�و�ن   �� ��مة    ها  املنا�ج  هذه  �شبع  لم  و�ذا 

جزة عن حمايتھ  و�ذا �انت عا  طموحھ و�شباع ميولھ،  ولم تكن قادرة ع�� تحقيق  ،ةوالثقافيّ   ةالطالب الفكر�ّ 

ا يرفد عقلھ باملعرفة وفكره  سيذهب إ�� هنا وهناك يبحث عمّ   -  ال شّك   - الطالب    فإّن   من بواعث االنحراف

 
ّ
 ھ سلوكھ. قافة و�وّج بالث



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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 :المناھج وعاء المعلومات  -8-2
التعل�ستقي الطالب   الوعاء  بّد   ي�ي.معلوماتھ من هذا  املنا�ج    لذلك ال   من مسايرة 

ّ
العصر،    باتملتطل

ة منبثقة من حاجات ا�جتمع  و�قصد بذلك أن ت�ون األهداف ال��بو�ّ .  هاتھ املتسارعة ونموّ ومواكب��ا لتطورّ 

يجب أن    ،ة ومخرج لهاة التعليميّ مواصفات الطالب �� الوقت ا�حاضر �� نتاج للعمليّ   �ة، حيث إّن املتغ�ّ 

ة �� الوقت ا�حاضر  ة واالجتماعيّ دات الفكر�ّ تحديد املهّد   ة، وهذا �ع�ي أّن ياجات ا�جتمع املتغ��ّ يوافق احت

ة ولديھ القدرة ع�� التمحيص  ات املن�ج الدرا��ي، بحيث يخرج الطالب من العمليّ يجب أن يأ�ي ضمن أولو�ّ 

 . وتبعا لذلك )16:  2010ووطنھ (الفاعوري ،تھ  والنقد واملفاضلة ب�ن القضايا �ش�ل يخدم الصا�ح العام ألمّ 

الث  فإّن  الذي �عكس مالمح  املرحلة هو  تلك   �� الناجح  و التعليم  الذي �شأ فيھ  البلد   �� التفرّ يعزّ قافة  د  ز 

 
ّ
املتعل �ساعد  ھ 

َ
أن كما  محتواه.  خالل  من   الثقا�� 

ّ
تمث ع��  االجتماعيّ م�ن  واملهارات  واملعتقدات  القيم  ة  ل 

 ة �جتمعا�والثقافيّ 
ّ
ھ  �م ويعمل ع�� تنمية القيم السائدة ف��ا ورفع مستوى و�� املتعل

َ
م�ن بثقاف��ا، كما أن

 الة �� مجتمعا��م.ي��ي قيم املواطنة واملشاركة الفعّ 

ة العديد من االنتقادات من حيث �و��ا مقتصرة ع�� ا�جوانب  التعليميّ   واجھ املفهوم التقليدي للمنا�ج

 ة (محتوى عل�ي وحفظ وتالعقليّ 
ّ

   )، و��مل ميول رذك
ّ
و�م  ة التقيّ ، وتقتصر عملھواهتماماتوحاجاتھ    ماملتعل

 ع�� التحصيل فقط، إذ أّن  
ّ
ترتبط  ة نقل املعلومات وتدر�ب التالميذ وفق منا�ج ال  م األساسيوظيفة املعل

ن�ج  ظهرت ا�حاوالت لتطو�ر مفهوم امل. األمر الذي عزل املدرسة عن ا�جتمع. فبمشكالت البيئة ا�حيطة

 وتحديثھ.

ها  الفصل بي��ما أهمّ  ال يتّم  ال�ي جوانب �و�ي �� �عض ا�ك املن�ج التقليدي مع املن�ج االلك�هذا وقد اش�� 

 التا��:

 : ا�جانب البشري  -
ّ
  موجود املعل

ّ
 واملتعل

ّ
 .الة بي��مصال الفعّ م ووجود وسيلة االت

 نظر�ّ : ا�جانب النظري  -
ّ
 ا�حديثة    مات التعليم والتعل

ّ
  ملبدأ باإلضافة    ة الفروق الفرديّ   بمبدأ  ��تّم �ي  ال

 
ّ
 .ى اإلتقان، مع مراعاة أسس بناء املن�جم ح�ّ التعل

ھ �جميع  فاملن�ج موّج  :ات واأل�شطة وا�خ��ات وأساليب التقو�مواالس��اتيجيّ   األهداف وا�حتوى  -

 
ّ

 .بالطال

واملعّد  - التعليميّ األجهزة  مكمّ : ةات  أدوات   و�� 
ّ
املعل لدور  �أجهزة  لة  والسبورة  و ا�حاسم  ب 

 ).2015االلك��ونية… ا�خ (مطاوع ،

ھ يتوّج وتأسيًسا ع�� ذلك فإ  
َ
 �غفلوا عن    ةب ع�� واض�� املنا�ج الدراسيّ ن

ّ
 أال

ّ
م الناجح هذه املعاي�� للتعل

فال يجب ال��ك�� ع�� نوع واحد    .ةة والثقافيّ ة واالجتماعيّ يضعوا نصب أعي��م أهداف ا�جتمع السياسيّ أن  و 

تعليم اإللك��و�ي عبارة عن نظام تديره و�شرف  ال  ّن هداف و�غفال األنواع األخرى. وترى (التار��) بما أمن األ 

 : من ة لذلك عند اإلعداد للتعليم اإللك��و�ي البّد بما ف��ا ا�جهة التقنيّ  دةمتعّد  عليھ جهات

 و  -
ّ
أهدافھ وسائل تحقيقھ، خطوات تطبيقھ مع   ف بھ،ة وا�حة للمشروع من حيث التعر�ضع خط

 املؤتمرات �� الداخل وا�خارج. ��ا �ّل قاالهتمام بالنواتج ال�ي حّق 



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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-  
ّ
 �شر ثقافة التعليم اإللك��و�ي لدى املتعل

ّ
من التعليم ��   وعة هذا النّ يّ همّ أل   سةم�ن باملؤّس م�ن واملعل

 االرتقاء بمستوى ال
ّ
 . ومستوى التعليم عاّمة  لبةط

ات الالزمة لتنفيذ املراحل ة تمهيدا لتطبيق ا�خطة مع توف�� األجهزة وال��مجيّ � البنية التحتيّ تجه� -

 ).72، 71: 2016السابقة (التار��، 

  أّن  هذا وقد رأينا
ّ
 يم االلك��و�ي �� تحديث املنا�ج استخدام التعل

ّ
 ب التا��: تطل

 إ�� ش�ل إلك��و�ي. تقليدّي ة من ش�ل تقديم نموذج مق��ح لتحديث املنا�ج األساسيّ  •

 ة من قبل وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي. رات االلك��ونيّ املوافقة ع�� تحديث املقرّ  •

املؤّس  • موافقة  ع��  ا�حصول  ع��  الدوليّ العمل  للتدريس،  سات  محدثة  كطر�قة  اليونيسيف   �� ة 

 .ة اليوماألدوات ال�ي تطل��ا الثقافة العامليّ  و�اعتباره إحدى أهّم 

الثقافة الوطنيّ  • سامحيّ ة الوسطيّ االل��ام بتدريس 
ّ
الت   لدى  ةال�ي �س�� لغرس االنتماء والوطنيّ   ةة 

 طلبة املراحل ا�ختلفة. 

ة  ن رسائل وطنيّ ث تتضمّ ية بح ��ا املنا�ج اإل�سانيّ ة ال�ي تتضمّ ظر �� املوضوعات ال��بو�ّ إعادة النّ  •

 لم�ن.م بطرق مختلفة قادرة ع�� جذب انتباه املتعتقّد و 

 : التعلم اإللکتروني ودوره في تطویر العملیة التعلیمیة   -9

  التُ�عّد     
ّ
    املعاصرة اليوم،  ةم اإللك��و�ي أحد أبرز نتاجات الثورة التكنولوجيّ عل

ً
 كب��ا

ً
حيث لقي اهتماما

  وذلك ملا يتم�ّ   جانب ا�ختص�ن بالعملية ال��بو�ة،من  
ً
 �ُعتمد  تر�و�ّ � بھ من سمات خاصة جعلت منھ نظاما

ً
ا

ھ نحو  ر حاجة ا�جامعات للتوّج ذلك ما ي�ّ�   لعّل ل�ي تواجھ نظم التعليم التقليدّية. و املشكالت ا  عليھ �� حّل 

 
ّ
 تطبيق نظام �عل

ّ
حديثة    ة�� ضوء معاي�� علميّ قليدي،  م التم إلك��و�ي �س�� جنبا إ�� جنب مع نظام التعل

و  ا�حاجة  (معاي��  فرض��ا  ا�خرجات   �� و 2018داود،ا�جودة  يتّم ).     ل�ي 
ّ
تواجھ    بالتغل ال�ي  املشكالت  ع�� 

اليوم أاملنا�ج  املهّم  تتّم ، �ان من  التعليمية   ن  فالعمل ع�� تحديث    وتحدي��ا.  البداية بتطو�ر املؤسسات 

ة ال�ي �شهد قدر��ا ع�� السيطرة ع�� أذهان  ر�طها بالوسائل التقنيّ عن طر�ق    ن يتّم  أمنظومة التعليم البّد 

 اليوم.فهم يرتبطون باستخدام التقنية �ش�ل مستمر خالل  جّدا،بة �ش�ل كب�� الطل

ة ولنشر  ة لتحديث املنا�ج عامّ ة، والضرور�ّ ة ا�حاليّ هو األداة العصر�ّ   Learning-E  التعليم االلك��و�ي

   أّن   . ونرى ةة الوطنيّ ثقافة املواطنة الصا�حة وغرس االنتماء والهو�ّ 
ّ
م االلك��و�ي  االنتقال نحو منا�ج التعل

 را لألسباب التالية:سي�ون م�ّ� 

ألَ��ا ستواكب التغ�� التكنولو�� نحو ثورة االتصاالت واملعلومات ال�ي وظف��ا األنظمة �� الشعوب   -1

و�ناء قوة    املتقدمة، وال�ي ال يمكن بدو��ا إدامة التواصل والتفاعل معها �� مضام�ن التعليم و�نتاج املعرفة،

 �شر�ة نوعية. 

 شعوب األرض.  ا�حضارّ�ة �ختلفع��ها �شر رسالتنا العر�ية  ألَ��ا أداة يتّم  -2



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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امة ال�ي �س��دف تفتيت ا�جتمعات  ة الهّد ة والثقافيّ ي للغزوات الفكر�ّ ع��ها التصّد   ألَ��ا أداة يتّم  -3 

 مها ومصا�حها. عاجزة عن الدفاع عن قي و�� تقفدف إضعافها والسيطرة عل��ا ��

ضرور�ّ  -4 حاجة  أ  ة ألَ��ا  تزايد  �سبب   م�ّحة 
ّ

الطال األجهزة  عداد  ع��  التواصل  يجيدون  الذين  ب 

وجبةااللك��ونيّ  وعليھ  والهو�ّ   .  والعمل  العلم  بثقافة  الوطنيّ تحصي��م  و ة  ا�جامعة،  املصا�ح  �ة  ��ابط 

 ة وا�جماعيّ الفرديّ 
ّ
   تضييق املساحات  ما تّم ة مع الصا�ح العام �ل

ّ
ثقافة اإلرهاب النفاذ  من خاللها  ن  ال�ي تتمك

 إ�� الهرم االجتما��.

   ّن إ
ّ
    قد يصبح  لك��و�ي واإلفادة من جميع مزاياهم االالتوجھ نحو التعل

ً
 تر�و�ا

ً
. هدفا

ً
م  فإخضاع التعلي  عاما

يتّم   –اإللزامي    –ا�ح�ومي   معاي��  االلك��و�ي وفق  وزا  للتعليم  قبل  التعليم  وضعها من  والبحث  رة  العا�� 

ا تحقيق ما نصبو إليھ  ش�ل فقط يمكنن�ذا الو� لتقييم والتقو�م.التفتيش وذلك لوتحت الرقابة و  العل�ي

تحديث   التعليميةمن  بحذف    ،للمنا�ج   
ً
متعلقا  

ً
تحديثا ولكنّ أليس  املواد فحسب  �عض  إضافة    و 

ً
أيضا ھ 

يتوّج  تقّد تحديث  ال�ي  الوسائل  تطو�ر  نحو  املنا�جھ  تلك  ��ا  للمزايا    .م  نتطرق  أن  الهام  من  �ان  وعليھ 

 التقليدّية: ع�� املنا�ج   -ةالرقميّ –ة ال�ي تضف��ا املنا�ج االلك��ونية  األساسيّ 

 :الرقمي–یزات المنھج االلكتروني مم -9-1
 قة.طر�قة العرض مشوّ  •

  يمكن أن يتّم  •
ّ
 .م�ان أو زمان م �� أّي التعل

•  
ّ
 مھ ذاتيّ يمكن �عل

ً
 . ا

 ن�ج الرق�ي بالتنوّ � طرق التدريس �� املتتم�ّ  •
ّ
  وتحف��هم م�نع وجذب املتعل

ّ
 .م ع�� التعل

•  
ّ
 .م�نالتغذية الراجعة للمتعل

•  
ّ
 .ةيجابيّ �تفاعل مع ا�حتوى العل�ي بصورة إم �شارك و املتعل

•  
ّ
 م فيھ مرشدا وموّج ي�ون دور املعل

ّ
 . قنها ع�� عكس الدور السابق كمل

 ي املن�ج الرق�ي التفكيـر  كما يقوّ  •
ّ
م�ن من خالل  اإلبدا�� بمالمسة مستو�ات التفكيـر العليـا للمتعل

حّل     مهـارة 
ّ
توف ال�ي  الرقميّ املشكالت  األدوات  املتعّد رها  والوسائط  اإلبداع  املستخدمة  دة  ة   ��

 
ّ
 ). 2016الز�ن،( ا�خ��اتل واكتسـاب والتخيـ

 2015و�رى مطاوع (
ّ
 :��ات املن�ج االلك��و�ي ھ من أبرز ايجابيّ ) أن

 ي .1
ّ
 تعل

ّ
 ى يصل إ�� اإلتقان.م) وفق سرعتھ و�م�اناتھ وقدراتھ ح�ّ م املتعلم بنفسھ (ذا�ي التعل

 �عز�ز املوقف التعلي�ي باملز�د من ا�حيو�ّ  .2
ّ
. ة بحيث يبقى املتعل

ً
 م مركزا ومنت��ا

 لك��و�ي بدرجة كب��ة. التقنية جودة املن�ج اإل نتحّس  .3

4.  
ّ
املتعل املهارات  إكساب  من  املز�د  ا�حاسم�ن  استخدام  مثل  ا�حديثة  التقنية  مع  ب  و للتعامل 

 والتعامل مع ال��امج والكتب االلك��و�ي.

5.  
ّ
 م. املرونة واالختصار �� زمن التعل

 انخفاض ال�لفة. .6



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 :محتوي المناھج الرقمیة ومعاییر تصمیمھا -9-2
 من:  املن�ج الرق�ي ن يت�وّ 

-  
ّ
 م.وحدات منفصلة للمحتوى مع أ�شطة التعل

 م ا�حتوى.مواد متتا�عة لتدعي -

 عملھ.  وتطو�ر الفهم ملا تّم  إلنتاج املعلومات  مأ�شطة متداخلة تصمّ  -

-  
ّ
وات ترابطات  ع��  تحتوي  املعلومات،  مصادر  من  املز�د  لتسهيل  وهيئة  وظائف  با�خ��اء،  صاالت 

 التدريس والطالب. 

-  
ّ
 معل

ّ
 عة. مون قادرون ع�� التفاعل مع مصادر املعرفة املتنوّ مون ومتعل

 إ -
ّ
 ة، وأدوات الكتشاف املصادر األخرى.علوماتيّ م املدارة �عل

 أدوات التقو�م.  -

�ّل  - (  �ش��  وحجازي  ع��   2005من 
ّ
أن إ��  ا�حتوى    ھ)  تصميم  عند  مراعا��ا  الواجب  املعاي��  من 

 :اإللك��و�ي للمنا�ج الرقمية ما ي��

، بحيث يختار �ّل  -
ً
  أن ي�ون املن�ج مرنا

ّ
 احة.م الوسيط الذي يناسبھ من التقنيات املت متعل

 بما يناسب النمّو وأن ي�ون محتوى املن�ج ديناميكيّ  -
ً
 ى مجاالت املعرفة.املتسارع �� ش�ّ  ا

 : مقترح مادة الکترونیة تعمل علی تنمیة الهویة الوطنیة " التربیة األخالقیة"  -10

تضمي��ا �� برنامج املنا�ج االلك��و�ي الذي من املمكن  تطبيقھ   :�� مادة مق��حة يتّم    ةال��بية األخالقيّ 

من    اعدد  ة تضّم ة، و�� مادّ ة وا�خاصّ ة العامّ سات الدولة ا�ح�وميّ �� السنوات القادمة ع�� مستوى مؤّس 

األخالقيّ  ع��  �شتمل  الرئيسية  املدنيّ ا�حاور  وال��بية  وال��اث  والثقافة  وا�جتم��  الذا�ي  والتطو�ر  ة  ات 

واملسؤوليّ  ستعزّ وا�حقوق  بحيث  االيجابيّ ات،  القيم  من  للز  وسة   طلبة، 
ّ

جعل    زت��ك ع��  شبكة  ا�جهود  

م املنا�ج �ش�ل  ة تقّد ة تر�و�ّ من خاللها تصميم مواقع �عليميّ  يتّم ال�ي ة ة التعليميّ من العمليّ  اجزء االن��نت

يرتبط بدخول م��ا  امل  املواقعهذه    من  وخروجھ  الطالب  من وغ�� م��امن 
ّ
ال�ي بامل  ةقتعل املؤسسة  أو  درسة 

واقع  ��ا من ش�ل مم �ش�ل حديث يقرّ ة ال�ي تقّد يّ من ال��امج واأل�شطة التعليم   ا عدد  و�� تضّم   يلتحق ��ا. 

ونظامها. االجتما��  ال��بو�ّ   التواصل  الرسائل  ست�ون  فعاليّ وعليھ  أك��  يتّم ة  كما  التأث��   �� تلك تفعيل    ة 

فة وضبطها ع�� هذه  �� كشف ا�جرائم واألف�ار املتطرّ   هامّ   فيصبح لها دور رقا�ّي   التوعية واإلرشاداملواقع ��  

ولنجاح هذا املق��ح  .  ة ووضع عقو�ات رادعة ملرتكب��ام ا�جرائم اإللك��ونيّ الشبكة وتفعيل القوان�ن ال�ي تجرّ 

نحرفة  ات املة من األف�ار والسلوكيّ حول التداب�� والوسائل الواقي  عةموّس ة  خطط إس��اتيجيّ   وضعنحتاج  

   ا�جرائم  التمن معّد وال�ي من شأَ��ا أن تخّفض  
ً
هذه    ، حيث ستضمن عن امل�افحة األمنية التقليدية�عيدا

�ح لنا مدى  ر االلك��و�ي عكس تقديمها �� ش�ل نظري تقليدي معروف قد ال يوّ املقرّ   املواقع اجتياز الطالب

 ع�� مضمفعليّ  اطالع الطالب
ً
 ون الكتاب املدر��ي. ا



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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 المدرسة في تقدیم منھج "التربیة األخالقیة": دور  -10-1
 
ّ

،  ةد الثقافة العر�يّ للمدرسة دورا مهما �� تنمية الو�� با�خاطر ال�ي ��ّد   ة أّن دراسات تر�و�ّ عّدة  دت  أك

الثقافية وتنمية االنتماء  عرفة الذاتية املع��   فضال �� تأكيدهاالثقا�� واللغوي   بوصفها املسؤولة عن النمّو 

دت ع��  خرى األ دراسات  ال  ظ ع�� القيم والعادات لدى الطالب.  ومنوالوالء وا�حفا 
ّ

ضرورة تضم�ن    ما أك

أك�� تأث�ً�ا  �� اإلدارة    ةبصورة مقبولة ومفهومة، فاملنا�ج الدراسيّ   ةاملنا�ج ال��اث الثقا�� واإلنجازات الثقافيّ 

د أداة لتلق�ن املعرفة إ�� وسيلة  لت من مجرّ وظيف��ا تحوّ   ألّن   قادمة من أبنائناافية لألجيال الع�� الب�ي الثق

 .لصناعة البشر

العوملة الثقافية     هذه األخطارومن أهّم   ،ة �عظم األخطار ال�ي تواجههاة املنا�ج الدراسيّ يّ وع�� قدر أهّم 

الغر�ية   الدول  �س��  األ خاصّ و حيث  املتحدة  الواليات  قولبةة  إ��  العر�يّ   مر�كية  واإلسالميّ الثقافات  ة  ة 

ة تواجھ  ة العر�يّ ة الثقافيّ الهو�ّ   وال يخفى ع�� أحد أّن   ��ا لها،ة لضمان تبعيّ وصبغها بمالمح الثقافة الغر�يّ 

 �جمات غر�يّ 
ّ

ر لها والس��  ة متتالية للتشكيك ف��ا ومحاولة طمس معاملها ودفع املسلم�ن والعرب إ�� التنك

ة ��دم كيان ا�جتمع  يات تر�و�ّ و��دف أيًضا إ�� وضع تحّد   ،ةالعر�يّ   ة الغر�ية محّل افيّ ة الثقنحو إحالل الهو�ّ 

 ة.العر�ي ح�ى يدور �� فلك التبعيّ 

أھمیة تقدیم مادة التربیة األخالقیة بشكل الكتروني قد یسھم في تحقیق جملة من المطالب    -10-2
 منھا:

 ة.بقيمھ وتقاليده ا�جتمعيّ �عز�ز قدرة الطالب ع�� فهم تراثھ واالل��ام  •

من األ�شطة    عنوّ تمواكبة الطالب الستخدامات التكنولوجيا ا�حديثة من خالل تقديم عدد كب�� وم •

 ة. فيّ الثقا

ة  ات ذات الصلة ب��اث الدولة وثقاف��ا ودمج أ�شطة الهو�ّ ز الطالب ع�� املشاركة �� الفعاليّ تحّف  •

 ��ا �ش�ل دائم من خالل املوقع االلك��و�ي.اإلعالن ع ة حيث يتّم ة ضمن العمليّ الوطنيّ 

   هائال  ام كمّ تقّد  •
ّ
ة واالنتماء واألخالق  ق �غرس قيم الهو�ّ من املعلومات واملصادر ذات الصلة ال�ي تتعل

 
ّ
 �ا. ترا�تار�خها و و الّدولة ثقافة ع��  العا�حميدة �� نفوس الناشئة و��جيعها ع�� االط

بطر� • االلك��ونية  املنا�ج  استخدام  مقدر��م  ع��  �عز�ز  خالل  من  وذلك  فعالھ،  الفهم    ع��قھ 

 واالستيعاب. 

 د بالتا��: ا يجب التقيّ ة إلك��ونيّ وللنجاح �� تقديم مادة " ال��بية األخالقيّ 

 للمساق االلك��و�ي.  ةة الوطنيّ ن معيار األصالة والهو�ّ استخدام واجهة مث��ة لالهتمام تتضمّ  •

وممتعة   • سهلة  طرق   طرح 
ّ
واالط الدخول  االلك��و�ي.  ع��الع  ملمارسة  يتّم   ا�حتوى  تصميم   بحيث 

الرئيسيّ  للمقرّ الصفحة  إ�� عنوان املقرّ ة  الكتاب، فتش��  �� تصميمها غالف  ر مع عرض  ر و�شبھ 

 ر، باإلضافة إ�� قائمة ا�حتو�ات للتصفح من خاللها. وصف موجز للمقرّ 

 ة اإلبحار إ�� األسئلة. ممارسة كيفيّ  •



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 ات التدريس. �عض اس��اتيجيّ  إجادة •

 تطبيق التعليم التعاو�ي.  •

مم�ّ  • اإللك��ونيّ توظيف  املنا�ج  يتّم �ات  الفصل حيث  للمقرّ   ة داخل  التعلي�ي  ا�حتوى  �� عرض  ر 

�عليميّ  صفحات  مدّعمة    ةهيئة  ودروس  وحدات  ش�ل  األهداف  ��  وضع  مع  املتعددة  بالوسائط 

 ات واملصط�حات.ة واألسئلة والتمار�ن واالختبار التعليميّ 

 ة باملواد ال�ي يدرسو��ا. تصميم ورش عمل خاصّ  •

 ر اإللك��و�ي: األمور املراد مراعا��ا عند إ�شاء املقرّ   

 .النقطة األو��: االسـتفادة من خ��ات السـابق�ن

  ب ظاهرة:النقطة الثالثة: تجنّ 
ّ
 ھ غ�� مطور هنا. هذا غ�� مناسب لنا ألن

 .�حتوى املقرر: الدخل وا�خرج النقطة الرا�عة: التحديد الدقيق

 .Realistic Deadlines ة وتوقيتات واقعـيّ  زم�يالنقطة ا�خامسة: وضع جدول  

 .التقدير السـليم للت�اليف النقطة السادسة:

 .ة �� ا�جدولة وتحديد ا�ساع ا�جالالنقطة السا�عة: الواقعـيّ 

  النقطة الثامنة:
ّ
 ر. ة مشروع تطو�ر املقرّ مرونة خط

 . ة إعادة االستخدام و�عادة صياغة الهدفالنقطة التاسعة: إم�انيّ 

 . ةدوليّ  النقطة العاشرة: التصميم وفق معاي�� 

 .رات ع�� أعمال من��ية ذات مع�ىالنقطة ا�حادية عشر: يجب أن �شتمل املقرّ 

 
ّ
 .مالنقطة الثانية عشر: ضرورة إتاحة العديد من السـبل للتعل

 .ح النصالرسومات واألش�ال املوجودة �� الدروس يجب أن توّ�  عشر:النقطة الثالثة  

 الخالصة:  -11

  ، وتيس��رةة بصورة �سيطة وميّس ف ع�� املنا�ج الدراسيّ �ساعد ا�حتوى االلك��و�ي ع�� سرعة التعرّ 

فس ش�لھ  التفاعلّية. فتقسيم املن�ج إ��: محتوى فيھ عرض للكتاب االلك��و�ي بن  ةاإلفادة من املواد اإلثرائيّ 

ها والتدر�ب عل��ا،  وأسئلة  املطبوع
ّ
ب  ر ع�� املتدرّ ييّس من شأنھ أن    مثل ال�ي موجودة �� الكتاب يمكن حل

ات ال�ي �ساعد  ن األدو ن الروابط إ�� املواد اإلثرائية وم م  وس باإلضافة إ�� أنھ يتضمن مجموعةمتا�عة الدر 

مشروع   ولنجاح أّي .  ع ال��ك�� واملمحاةاإلش�ال واأللوان ومر�ّ   النصوص و�دراجإضافة    :ع�� االستذ�ار مثل

  ةى ا�جانب الشمو�� للعملية ال��بو�ة بحيث ي�ون محور ال��بية الوطنيّ لتطو�ر املنا�ج التعليمة ال بد أن يتب�ّ 

 فيھ.
ً
 أساسيا

ً
ر�ية الطلبة  �� ت  لتحصي��اة مطالبة �عدم االكتفاء با�جانب العق�� و يّ ة التعليمفالعمليّ   مرتكزا

ة  ة واالجتماعيّ ة والوجدانيّ ل بتنمي��م �ش�ل مت�امل �� النوا�� ا�جسمية والعقليّ التكّف فحسب بل أيضا  



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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ة  ة، والعادات والتقاليد العر�يّ وذلك لتحقيق طموحا��م والشعور باالنتماء إ�� الوطن وا�حفاظ ع�� الهو�ّ 

 األصيلة.

 : التوصیات  -12

 بـ: تو��ي الّدراسة ا�حالية �� ا�ختام

 ة. ة ال�ي تتضم��ا منا�جنا املدرسيّ ات ال��بو�ّ إعادة النظر �� معظم األدبيّ  •

ة  ث �عكس روح الوطنيّ يتنمي��ا بح العمل ع��  أن يتّم   ة البّد توضيح أن املفاهيم العامة للقيم ال��بو�ّ  •

 اإلقلي�ي والعاملي. ة ع�� املستوي ة العر�ية والليبيّ والعمل ع�� تفعيل الهو�ّ  ،ةواالع��از بالقوميّ 

البّد  • الطلبة  أبنائنا  قبل  من  واستخدامها  التكنولوجيا  املؤّس   دمج  داخل  ي�ون  املدرسيّ أن  ة  سات 

  بحيث يتّم 
ّ
م االلك��و�ي والذي �سمح لنا بتحديث طرق  العمل ع�� إعدادها وتنظيمها �� إطار التعل

 ط. تقديم املنا�ج �ش�ل سريع ومبّس 

ال��ب  • املن�ج   �� النظر  الدراسيّ   ا�خفّي   وّي إعادة  باملواد  املرتبطة  املوضوعات  معظم  املرتبطة  ��  ة 

ة للتطبيق  ال أك�� صالحيّ م �ش�ل فعّ ة بحيث يقّد ة واإلقليميّ ة ا�حليّ ات الوطنيّ باأل�شطة والفعاليّ 

 واالستخدام.

 : المقترحات  -13

ق��ا بتنمية الروح ع�� تحديث املنا�ج وعال  �� إجراء دراسات أخرى   عالتوّس   ن يتّم أ  ق��ح �� ا�ختامن •

ف    ا�ختلفة.ة  الطلبة �� املراحل الدراسيّ   لدى   ةالوطنيّ 
ّ
الندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش  وأن تكث

العمليّ  ارتباط     ال��بوّ�ة  ةحول 
ّ
معل من  م�ونا��ا  بجميع  املنظومة  ودور  الوطنية  الروح  م�ن  بتنمية 

 
ّ
 م�ن وأولياء أمور �� تحقيق ذلك الهدف الهام. ومتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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