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 :صخلالم

ويمكممن   أثارت تجربة التعليم اإللكتروني عن بعد في العالم عموما وفلسطين خصوصا، الكثير من التساؤالت على المستويين الرسمممي والشممع ي،

هب إلى الممدفاع عممن هممذه التجربممة مممن التعلمميم ورأه  ممرورر ت نيهمما وتمموفير السمم   لهمما مممن ت نيممات حصر هذه التساؤالت في تيارين: أحدهما ذ

وآخر دعا إلى الحيطممة والحممذر   لوجية الحديثة التي شملت في هذا العصر الصغار ق   الك ار،وومختصين وإدارات مستمدا قوته من النهضة التكن

 التعليم على ال يئات كافة، ت عا لمجموعة من العوام  التربوية واالجتماعية واالقتصادية والدينية.و رورر التروي في عكس هذا األنموذج من 

علممى   -فممي دراسممتهما-من هنا، وفي ظ  هذا الصراع الذي تولد في المرحلة األخيرر بين التيارين، وجد ال احثممام مممن الضممرورر تسمملي  الضممو   

 اإلمكانممات المتاحممةوقدرر مسؤوليها وأكاديمييها على تطويمم     -وهي كلية العلوم اإلسالمية-الفلسطينية  إمكانية قدرر إحده مؤسسات التعليم العالي  

 بما يتناسب وهذا األنموذج من التعليم، وه  من الممكن أم يتم ذلك أم ال؟وتكييف م رراتها الدراسية  وتكييفها 

لية؛ لت ين مده نجاح عمليممة تطويمم  اإلمكانممات المتاحممة المطروحة في الك والتخصصات مفهوم هذا التعليم وأبرز خصائصهوست ف الدراسة عند  

كما وسينظر ال احثام في دراسممتهما إلممى احتياجممات المحا ممرين فممي الكليممة ت عمما لمجمما  التخصمم ، و ري ممة الطل ة والموظفين في الكلية.  على  

محا رين والفنيين للدورات التدري ية وورش العم  والتجهيزات الفنية بما إعطائه سوا  أكام نظريا أم عمليا، آِخذَْين في الوقت نفسه احتياجات ال

 .يتناسب ورؤية وزارر التعليم العالي وال حث العلمي الفلسطينية والتوجه العلمي العالمي

 ، كلية العلوم اإلسالمية.التعلم الرقمي، منظومة التعلم الكلمات المفتاحية:
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Summary: 

The experience of remote e-learning in the world in general and Palestine in particular has raised many 

questions at the official and popular levels, and these questions can be limited to two streams: One of them 

went to defend this experience of education and saw the need to adopt it and provide means for it in terms of 

techniques, specialists and administrations, drawing its strength from the renaissance of modern technology 

that included in this era the young before the adults, but, the other called for caution, caution and the need to 

be careful in reversing this model of education in all settings, according to a set of educational, social, 

economic and religious factors. 

From here, and in light of this conflict that resulted in the last stage between the two currents, the researchers 

found it necessary to highlight - in their studies - the ability of one of the Palestinian higher education 

institutions - the College of Islamic Sciences - and the ability of its officials and academics to adapt the 

available capabilities, adapt them and adapt their academic curricula. In proportion to this model of education, 

and is it possible to do so or not? 

The study will focus on the concept of this education, its most prominent characteristics, and the majors 

offered in the college. To show the success of the process of recruiting the capabilities available to students 

and employees in the college. The two researchers will also consider in their studies the needs of the lecturers 

in the college according to the field of specialization, and the method of giving it, whether theoretical or 

practical, taking at the same time the needs of the lecturers and technicians for training courses, workshops 
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 and technical equipment in line with the vision of the Palestinian Ministry of Higher Education and Scientific 

Research and the global scientific orientation. 

Key words: digital learning, learning system, College of Islamic Sciences. The two researchers 

 

 

: التعلم الرقمي ودوره في صياغة العملية التعليميةة المبحث األول

 في ظل األزمات:

 المقدمة:

أك ر   " إلى19"كوفيد    كورونا أو ما يسمى بمجائحة    أدت

حيممث تضممرر ال طمماع التعليمممي ان طاع في نظم التعليم في التاريخ،  

أغل ممت ريمماط األ فمما  والمممداره والمعاهممد والعممالم أجممم ، فممي 

الفمموارا التعليميممة والكليات والجامعات، األمر الذي فاقم مممن أزمممة 

الط يعيممة بممين المتعلمممين أنفسممهم بغمم  النظممر عممن أعمممارهم أو 

 أجناسهم.

نولوجيا الحديثة علممى أثّر اهتمام األفراد والجماعات بالتك

زاد التطور في التكنولوجيا من اهتمممام المجتمعممات كافممة   حياتهم، إذ

  التسممارع فممي عندما أصمم حت تممؤثر فممي حاجمماتهم ورغ مماتهم، وممم 

التغييرات التي حدثت نتيجة الجائحة حو  العممالم صممار لزاممما  علممى 

ال يئممة التعليميممة تطمموير بنيتهمما بممما يتناسممب ممم  إيصمما  المعرفممة 

فممي ظمم  في العممالم    الصع ةونظرا لألو اع االقتصادية   والمهارات بطري ة تتجاوز مكام العم  والتعلم.

 ممدرر علممى تمموفير اللم يكن بوس  جمي  المتعلمين وأهمماليهم  الجائحة  

عجز كثير من الدو  عممن تغطيممة إ افة إلى    المستلزمات التعليمية،

 النف ات بدال من األه .هذه 

وحيث باتت التكنولوجيمما ت تممرم ببسمملول العممم  ونمطممه 

ادي والسياسممي معمما ، أصمم حت اللذين يتبثرام بتغيممر المنمماق االقتصمم 

تحتم علينا تحوي  التعلم وتطوير المهارات إلى عمليممة تسممتمر مممده 

وقد رافق ذلممك عممدم وجممود أسممس ومعممالم وا ممحة عنممد  الحيار رقميا .

المؤسسات التعليمية لمواجهممة مثمم  هممذه الجائحممة، وحصممو  تخمم   

 وا ح في المعالجة واستدراك ما س  ته األزمة.

ون صد بالتعلم الرقمي ذلممك الممتعلم الممذي يممتم  مممن بيئممة 

رقمية )إلكترونية( تعتمممد علممى الوسممائ  اإللكترونيممة، وتهممد  إلممى 

ت نيممات الحاسممب  إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتط ي ممات المعتمممدر علممى

اآللي وترت   باإلنترنممت إلحممدات الممتعلم المنشممود وت ممديم األنشممطة 

بالطري ممة التممي تتناسممب ممم  ظممرو   كافممة والمحتمموه التعليمممي

 المتعلمين وفروقهم الفردية.  

العلمموم اإلسممالمية الفلسممطينية مممن بممين وقممد كانممت كليممة 

المؤسسات التعليمية التي تعر ت لهذه الجائحة والمترت ات عليهمما، 

وكام من الضروري فهم ك  معطيات الجائحة علممى هممذه المؤسسممة 

وتبثيرها علممى  ل تهمما وكادرهمما اإلداري واألكمماديمي، إ ممافة إلممى 

تكمموم قممادرر أزمة خان ة في تحديث المناهج والم ررات الموجممودر ل

 على مواجهة أي أزمة.

لكترونممي مممن نتممائج التطممور الممتعلم الرقمممي أو اإل ويعممد

التممي تشممك  التكنولوجي الممذي أصمم ح ينتشممر فممي جميمم  ال طاعممات  

يشممك  محممورا  الهتمممام الفكممر التربمموي والشممغ  ، والممذي 3المجتممم 

الشاغ  للكثيممر مممن الدراسممات واألبحممات فممي مجمما  تطمموير ال يئممة 

التعليمية والتربوية بصممفة عامممة، وال يئممة الجامعيممة بصممفة خاصممة، 

كونه أكثر كفا ر ومرونة في اسممتخدام مختلممف األنشممطة التشمماركية 

 ممار الموقممف التعليمممي، واألسممرع واألسممه  فممي والتفاعليممة فممي إ

استخدام المواد المكت ية، ويعم  على خلق بيئات تعليمية غنية تل ممي 

حاجممات األفممراد وتغطممي احتياجمماتهم، وتوصمملهم إلممى مخرجممات 

تعليمية عالية الجودر تساعد في مواك ممة مسممتجدات العصممر سممريعة 

 .4التغيير

هدفت هذه الدراسممة إلممى تسمملي  الضممو  علممى وعليه ف د  

دور كلية العلوم اإلسالمية فممي فلسممطين فممي مواجهممة هممذه الجائحممة 

وتطوي  المناهج والم ررات والموارد ال شرية بما يتناسب و  يعممة 

، وجا ت هذه الدراسة في م حثممين هممد  األو  منهممما إلممى الجائحة

الممتعلم الرقمممي ودوره فممي صممياغة العمليممة التعليميممة ديث عممن الحمم 

السيما في ظ  األزمممات، وتفممرد الثمماني للحممديث عممن تجربممة كليممة 

العلوم اإلسالمية في مواجهممة جائحممة كورونمما وانعكمماه ذلممك علممى 

 عليمية.تالموارد ال شرية والمناهج والم ررات ال

خير للعلم  أم يوف نا لما فيه  -عز وج ّ –ونسب  هللا 

سسممات التعليميممة، ة علممى المؤوقد انعكست الثورر الرقمي والمتعلمين. 

جميعهمما تتحممو  إلممى بيئممات حا ممنة للت نيممات، وأصمم حت ف ممدأت   
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والمكت ة اإللكترونية، والدرجات اإللكترونية، والتسجي  فممي المممواد  

 ة إلكترونيا.يالدراس

جميعها تجيد التعام  م  ت نيات الحاسب اآللي مممن جهممة، وحوسمم ة 

الكتب والمناهج من جهة، واعتماد التعليم اإللكتروني عممن بعممد مممن 

أنها  ورت من قدرر المدرسين علممى التعاممم  ممم    فضال عنجهة،  

التعلم اإللكترونيممة مممن جهممة أخممره، وبهممذا فمم م   الت نيات ومصادر

المدرسين تحولوا أيضا  من ناقلين للمعرفة إلى مسممتخدمين للت نيممات 

 .5ومنتجين للمعرفة

وإذا ما تحدثنا عن توفر اإلنترنت، ف ننا نتحممدت هنمما عممن 

داره حو  العالم على حد سوا  تعليم مفتوح سيمكن الجامعات والم

من است دا  ال اعات التدريسية ببجهزر الحاسول، وتحريممر الطالممب 

 من مصادر التعلم الت ليدية وهما المعلم والكتال الورقي.

أم التعليم اإللكتروني يمكن أم   11ويره عدد من ال احثين

 بما يبتي: أعضا  الهيئة التدريسيةيكوم فاعال  إذا قام 

الممتعلم الرقمممي ترجمممة ح ي يممة وعمليممة ت مموم علممى   ويعد

توسي  مدارك المتعلمين وتوسي  ال اعدر التعليمية أمامهم، وتخفي  

 ارنهمما بممالنظم الت ليديممة، وبهممذا ف ننمما نعنممي كلفتهمما الماليممة عنممدما ن

بالتعليم الرقمي زيادر الفرص المتاحممة أمممام المتعلمممين دوم ت ييممدهم 

بمكام أو زمام، ودوم ت ييد بمستوه معين من التعليم، حيممث يتمماب  

وبالتممالي يممتم المتعلم تعلمه وف ا ل درته و اقته وسرعته فممي الممتعلم، 

و الممتعلم المممنظم ذاتيمما  إذا تممم توجيهممه خ قاعدر الممتعلم الفممردي أيرست

 .6بالطري ة السليمة

يلجب المعلموم إلى ت ني تصميما  تنظيم المحتوه التعليمي: ف د    -1

تعليميا  إلعداد مادر تعليمية تح ممق األهممدا  بفاعليممة، ودراسممة 

احتياجممات الطممالل التعليميممة، وتحديممد األهممدا  والوسممائ  

 المناس ة لتح ي ها، واختيار أدوات ال ياه والتغذية الراجعة.

: وفممي التعلمميم اإللكترونممي اسمم ةاختيار الوسممائ  التعليميممة المن -2

يتحممدد اختيممار الوسممائ  التعليميممة باختيممار ال رمجيممة التعليميممة 

المناس ة للتواص ، ووسمميلة التواصمم  الفعالممة والمنتشممرر بممين 

 الطل ة.

النظممرر المعاصممرر التممي خرجممت بهمما   ممم ويتماشى ذلك  

توصيات دراسممات علممم الممنفس التربمموي والتعليمممي، والتممي حولممت 

 معلممم الناقمم  للمعرفممة والممذي يسممتعم التعليم من كونه يركز علممى ال

لذي أص ح محممور العمليممة الورقة وال لم، إلى التركيز حو  المتعلم ا

 .7اآلم الحاسب اآللي والتعلم الرقميالتعليمية ويستعم  

تحديد أدوات ال ياه: ألم التعليم اإللكتروني يعاني من  عف  -3

عممذر في موثوقية الت ييم وصعوبة     تنفيممذ االخت ممارات، وت

عملية المراق ة تفاديمما للغممق، ف ممد بلجممب المعلممموم إلممى الت ممويم 

وتكمن أهمية التعلم الرقمي في خلق التكيف والديناميكيممة  التكويني خال  التفاع  م  الطل ة، أو استخدام الت ويم الح ي ي.

تبسمميس   لده الفرد في النظرر التصحيحية أوال بممبو ؛ بهممد  إعممادر

ا يتيح له العودر للن ا  المرجعية في السياقات ال يئة التعليمية لديه، م

الفعليممة للممتعلم، والتممي تكمموم ذات مرجعيممة مشممتركة بممين مصممدر 

 .8المعلومة والمحا ر

تفريد التعلم وتل يممة احتياجممات وأنممما  الممتعلم المختلفممة: وذلممك  -4

بمراعممار تنمموع أنممما  الممتعلم بممين الطل ممة، ومراعممار كفايمماتهم 

ومراعممار ظممروفهم مممن حيممث أوقممات الدراسممة الحاسمموبية، 

 واختال  جودر الش كات واألجهزر لديهم.

النمو المهني: وتحسين المعلم باسممتمرار لكفاياتممه اإللكترونيممة،  -5

وتحسين مستوه الجاهزية الستخدام التكنولوجيمما الحديثممة فممي 

 عملية التعليم.

كممما تكمممن أهميممة الممتعلم الرقمممي فممي أنممه يمموفر ت ممديم 

المعلومات والخ ممرات إلممى أبعممد األممماكن، ويح ممق الالمركزيممة فممي 

أنه أقمم  تكلفممة، ويسممه  إيصمما  المعلومممة بجممودر   فضال عنالتعلم،  

وال بد مممن التطممرا إلممى معالجممة التحممديات التممي تواجممه  .9عالية

الرقمي، حيممث سممنواجه ال يئممة المحيطممة للمجتممم  واألفممراد،   التعليم

والمناق التنظيمي للمؤسسات التعليمية، والتنسيق العام بين ال ممرامج 

التعليمية، واالختناقات التي تحدت بين العمليات الرقمية والعمليممات 

في ظمم  ازديمماد الطلممب علممى التعلمميم الرقمممي وفممي  ممو  12اليدوية

ا الحاليممة التممي تمنمم  االخممتال  واالقتممرال األزمات كجائحة كورونمم 

   العدد الهائ  من الطل ة.وتجمّ 

عممن وعنممدما نتحممدت عممن الممتعلم الرقمممي فممنحن نتحممدت 

كتممب اإللكترونيممة التممي مث  ال عدر بشكا المنهج الرقمي الذي يبتي ب

ع ممر   تعتمد في قرا تها على جهاز الحاسول، والنصمموص الم دمممة

فممنحن نتحممدت عممن سممهولة الوصممو  إلممى المواقمم  اإللكترونيممة؛ 

أننا نتحدت عممن مممنهج صممغير   فضال عنالمعلومة وسرعة ال حث،  

 .10فر في أي مكام وفي ك  األوقاتاالحجم وخفيف الوزم، ومتو

عناصممر التعلمميم الرقمممي امتممدادا  للوسممائ  المتعممددر   وتعد

والفائ ة، حيث يمكممن هنمما الحممديث عممن أجممزا  تعليميممة مكونممة مممن 

ي مكونات إلكترونية متعددر كالكتممال ويضم التعليم الرقم

اإللكترونمممي، والنشمممر اإللكترونمممي، واالمتحانمممات اإللكترونيمممة، 
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م ا   الصوت والفيديو، والصور الثابتة والمتحركممة، والنصمموص  التطوير الرقمي للبيئات التعليمية:  .1 

نهممما فمممي مسمممتودع ذاكمممرر حاسمممول، الرقميمممة التمممي يمكمممن تخزي

واسترجاعها واستخدامها في ك  األوقات ومن أكثر من شخ  فممي 

 .13آم واحد

تحتممماج إلمممى الكثيمممر ممممن اإلعمممداد حيمممث إنهممما 

قممممي والتعلممميم والتجهيمممز السمممت  ا  فكمممرر التعلممميم الر

حاجة إلى تطوير ال اعات الدراسية بممما االفترا ي، فهناك  

يتناسممب ممم  الممتعلم الرقمممي، أو تجهيممز المنمماز  بالحاسممب 

اآللي الذي يناسب التعليم االفترا ممي، وهنمما يمكننمما ال ممو  

مممن إذ هنالممك كثيممر ام التعلم الرقمممي  ببنه تحدٍّّ ي ف حائال  أم

مممن المنمماز  التممي   المؤهلة، وكثيرمؤسساتنا تفت د لل اعات  

تفت د للحاسول أو لش كة اإلنترنت، وهذا يمكن التغلب عليه 

من خال  تزويد المناز  بمتطل ات التعلم الرقمممي وإتاحتهمما 

 بشك  مع و  ويتناسب م  قدرر المعيلين ماليا .

كاديميين وتربممويين بممبم هنالممك فجممور نره نحن بصفتنا ا

ك يرر وهور هائلة بين الفع  التربوي ال ائم وحاجات التنمية الداخلية 

الو مم  المتممبزم وبين النمو العالمي المتسارع الذي يكشف لنمما عممن  

الذي تعيشممه منظومممة الممتعلم والتعلمميم ال ائمممة، وهممذا بممدوره يجعلنمما 

ننظر إلى الهوية التعليمية في بالدنا وتوجهممات السياسممات التعليميممة 

المتعاق ة نحممو النهضممة الجذريممة التممي تخرجنمما مممن عنممق الزجاجممة 

ا  للو   التعليمي فممي مؤسسمماتنا التعليميممة والممذي ي ممف حممائال وسممدّ 

  يعا  أمام دينامية التنمية المستدامة التي يعرفها العالم أجم .من

والو مم  الحممالي يسممتدعي و مم  تصممور شممام  قابمم   للمستخدمين: التثقيف الرقمي .2

للتح يق في  و  الممموارد وال ممدرات المتاحممة، هممذا التصممور الممذي 

ينخر  فيه السياسيوم والتربويوم واالقتصاديوم، وشممركا  التنميممة 

 هتمة بالميدام التربوي.المجتمعية، وفعاليات المجتم  المدني الم

سوا  أكانوا  البمما فممي -إم الكثير من المتعلمين  

بحاجممة إلممى التث يممف  -المممداره أم  ل ممة فممي الجامعممات

الرقمي؛ حتى يتمكنمموا مممن مواك ممة الرقميممة فممي مؤسسممات 

التعليم وتح يق االستفادر من التعلم عممن بعممد، فهممم يفت ممدوم 

رنممت، لل درر على التعام  م  الحاسب اآللممي أو شمم كة اإلنت

سممول وهذا ما يدعى "باألمية الرقمية فممي التعاممم  ممم  الحا

تحدٍّّ مممن تحممديات الممتعلم الرقمممي والممذي   واإلنترنت"، وهو

يمكن التغلممب عليممه مممن خممال  تممدريب الطل ممة والمدرسممين 

 على التعام  م  الت نيات التكنولوجية.

إم التعليم الذي نبمله فممي هممذا الوقممت والعصممر الممراهن، 

وفي ظ  األزمة الحالية والنظممرر المسممت  لية للتعلمميم، وبممالنظر إلممى 

ق التعليم العالمية المتسارعة الت دم، يجعلنمما ننظممر إلممى التعلمميم ائ ر

في بالدنا ومؤسساتنا على أسمماه أم يكمموم نظيممرا  لممما يحصمم  فممي 

 مؤسسات العالم المت دم، ومواك ة الحراك الرقمي في العالم.

نحن بحاجة إلى تعليم رقمي إلكتروني تت ناه التكنولوجيمما  

والممموارد ال شممرية المؤهلممة والمدربممة التممي تسممتجيب لتطلعممات 

المتعلمين والمدرسين علممى حممد سمموا ، ومتطل ممات التنميممة ال شممرية 

امة للمممدره هممي أحممد أهممم المسممتدامة، والتنميممة المهنيممة المسممتد

استراتيجيات التعليم والتعلم وتوجهاته باعت ار أم تطويره يسهم فممي 

تطوير منظومة التعليم بشك  عام، والذي يتعام  م  تطممور مسممتمر 

من الت نيات، وكما أكد أحد ال مماحثين بممبم المدرسممين اآلم يتعمماملوم 

طممورر، م  ع و  متجددر من المتعلمممين الممذين يمتلكمموم ع ليممات مت

 .  14ويتعاملوم م  التكنولوجيا والت نيات الخاصة بها بشك  سري 

 

 تطوير السياسات التعليمية العامة:  .3

التعلمميم تجعلهمما  إم دخممو  الثممورر الرقميممة بيئممة

توجها رئيسا تخدمها السياسة التعليمية عامة، وهممذا يممرت   

بخطة السياسات التعليمية في ت نممي مراحمم  الممتعلم الرقمممي 

وتط يق ت نيات التعليم الرقمي واالفترا ي، وو   عملية 

الدمج بين التعليم الرقمي الجديد والتعلمميم االعتيممادي داخمم  

درات فممي المراحمم  األولممى، المؤسسات بما يتناسب م  ال مم 

وعمليتَْي التفعي  والتطمموير المسممتمرتين وف مما لممما ت تضمميه 

الظرو ، وبهذا ف م من واجممب السياسممة التعليميممة اإللمممام 

 بما ي تضيه واق  الحا .

وبهممذا ف ننمما فممي منظومممة الممتعلم ن ممف أمممام ثممالت آليممات 

الستخدام التعلم الرقمي واالفترا ي ترتكممز فممي ثممالت مجموعممات 

 ، وهي:15ال احثوم أشار إليها

الممتعلم الرقمممي فمم م مممن  ومممن هنمما، ولضمممام نجمماح

 بكيد  رورر: الواجب ت
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وذلممك لتمموفير بيئممة تعليميممة تفاعليممة متعممددر المصممادر متزامنممة ممم   

الفص  الدراسممي، أو غيممر متزامنممة عممن بعممد، اعتمممادا علممى الممتعلم 

 .16الذاتي لده المتعلم والتفاع  بينه وبين المدره

فاعمم  ممم  التع ئة االجتماعية لده أفراد المجتممم  للت .1

 .والتعام  معه هذا النوع من التعليم

أهميممة التنميممة المسممتمرر للمدرسممين ر تبكيممد  رور .2

في الجامعات والمعلمين في المممداره ومسمماهمتهم 

 في صناعة التعلم الرقمي.

وال بد من اإلشارر إلى أم هنالك كفايممات علميممة مرت طممة 

بالمهام الخاصة بعصر الثممورر   بالتعليم الرقمي ليتم التمكن من ال يام

توفير ال نية التحتية لهذا النمموع مممن التعلمميم وتتمثمم   .3 وتتلخ  في:  ،17الرقمية بكفا ر عالية

فممي إعممداد الكمموادر ال شممرية المؤهلممة والمدربممة، 

و  االتصمماالت المطلوبممة التممي تسمماعد وتوفير خط

على ن   المعلومات بممين المؤسسممات التعليميممة مممن 

جهة والمناز  والمتعلمين من جهة أخممره بصممورر 

 بخره.بأو 

 كفاية التخطي  للتدريس بال رمجيات الرقمية. .1

 كفايات التنفيذ الرقمية. .2

كفايمممات إنتممماج ال رمجيمممات ومممما يتعلمممق ب يصممما   .3

 المعلومات الرقمية.

 

املة من التعلمميم الرقمممي وتلخيصا لل و  ف م االستفادر الك

حتاج التخطي  المس ق، وعم  الدراسات الشمماملة للتط يممق الفعلممي ت

تهيئممة المعلممم وتدري ممه علممى إلممى  في العملية التعليمية، وهذا يحتمماج  

الت نيممات، كممما هممو الحمما  فممي تهيئممة المتعلمممين واألهمم  السممتخدام 

محوس ة، وأهمية التهيئة مادر  الت نيات، وتحوي  المادر التعليمية إلى  

، وهو أمر يممنعكس بشممك  في التعلم الرقمي  األ را    النفسية لجمي

عممام علممى سممهولة التعمما ي ممم  المنمماهج والم ممررات الدراسممية 

 الموجودر في المؤسسات وفق اآلليات التي تم الحديث عنها.

فممادر ين والمدرسممين لألو   برامج تدري ية للمتعلم .4

 ال صوه من الت نيات التعليمية الرقمية.

 

وهنا ال بد من اإلشارر إلممى ممما و ممعته الجمعيممة الدوليممة 

م، وتتمثمم  فممي معممايير و ممعت 2011لتكنولوجيمما التعلمميم عممام 

للمدرسممين فممي المؤسسممات التعليميممة فممي مجمما  تكنولوجيمما التعلمميم 

حددت فيهمما كفايمماتهم ومتطل ممات العصممر الحممديث عصممر العولمممة، 

 ومنها: 

 معرفة محتوه الحاسول اآللي. .1 

 مواك ة استراتيجيات التعلم الحديثة والتعليم الفعا . .2 

 ممارسة بيئات التعلم الفعا . .3 

فةي التعلةيم عةن بعةد تجربة كلية العلوم اإلسالمية المبحث الثاني:  

 سية:ق معالجتها للمقررات والمناهج الدراائوطر

تصممميم أنممموذج الموا نممة الرقميممة والنمممو المهنممي  .4

 المستدام.

الحديث عممن تجربممة كليممة العلمموم اإلسممالمية وتسمملي  اما  

فيهمما وانعكاسممها علممى المنمماهج   الضو  على مسيرر التعلمميم الرقمممي

أم   فنجد،  والم ررات الدراسية المعدر ألقسامها ومساقاتها التدريسية

، وهممي كليممة ناشممئة تواكممب التطممور م2014الكليممة تبسسممت عممام 

المطلوبمممة أسمممور بالكليمممات والجامعمممات المعرفمممي والتخصصمممات 

 المختلفة.

إم ممما و ممعته منظمممة األمممم المتحممدر للتربيممة والث افممة 

"اليونيسكو" من معايير كفايات المعلمين بشك  عام في المؤسسممات 

والتممي تتمثمم  فممي محممو األميممة اإللكترونيممة وتعميممق   كافممة  التعليمية

المعرفة وإنتاجها، يضمم  المدرسممين فممي المؤسسممات التعليميممة أمممام 

محك التطمموير والتغييممر نحممو األفضمم ، فهممم الممذين يممديروم عمليممة 

التعليم سوا  في المؤسسة التعليمية أم المناز ، وهممم يشمماركوم فممي 

 ا ال مم   350ن كلية العلوم اإلسالمية ما ي رل من  وتحتض إدارتها وإنتاجها. 

الممدعور اإلسممالمية، وال ضمما   منهمماو ال ة في تخصصات مختلفممة،  

الشرعي، واللغة العربية وآدابها، والتموي  والمصار  اإلسممالمية، 

ْي الممدعور اإلسممالمية واللغممة   فضال عن برامج التجسير في تخصُّصممَ

رؤيممة تطمموير التعلمميم بممما يناسممب الكليممة ، وتت نممى العربيممة وآدابهمما

ك المدرسمموم بشممك  عممام فممي إدارر وهذا يعنممي أم يشممار

منظومة التعلمميم كاملممة لت ممديم ال ممرامج التعليميممة والتدري يممة فممي أي 

وقممت ومممن أي مكممام باسممتخدام الت نيممات الرقميممة واالتصمماالت 

التفاعليمممة مثممم : اإلنترنمممت، واإلذاعمممة، وال نممموات التلفزيونيمممة، 

عممد؛ واألقراص الممغنطة، وال ريد اإللكتروني، والمممؤتمرات عممن ب
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وفور انتشار الجائحة، ولتمموفير أقصممى درجممات الحمايممة  

 أو تبجي  األنشطة والفعاليات والمممؤتمرات  الكلية إلغا قررت إدارر  

فيذ العديممد مممن ورش العممم  ، فيما تم تنمؤقتا  التي كانت م ررر  كافة

 .ZOOM والندوات المحلية من خال  منصة

  التمويمم  المجتممم  والتطممور العممالمي، وتتميممز بوجممود تخصمم 

 الحديث في فلسطين. والمصار  اإلسالمية

المتوا ممعة التممي التعليميممة على الرغم مممن اإلمكانيممات و

بدأت بها كلية العلوم اإلسالمية لطالبهمما إال أنهمما اهتمممت بمو مموع 

التكنولوجيمما، وأبممدت تعا يمما  ممم  التطممورات الرقميممة الحاصمملة فممي 

بممالتطورات   المؤسسات الحكومية والخاصممة، وأولممت اهتماممما  بالغمما  

آفمماا علميممة  فممي فممتحالعالمية الحاصلة على التعليم الرقمي وأهميته 

أهميممة التواصمم   فضممال عممنوث افيممة وانفتمماح علممى المجتمعممات، 

 المستمر بينها وبين المؤسسات المختلفة واألفراد.

فر الخ ممرات الغنيممة ممثلممة بممبفراد الهيئممات اقد ساعد تمموو

األكاديميممة واإلداريممة وفريممق تكنولوجيمما المعلومممات، علممى تسممهي  

مممن مسمماندر ودعممم للطممواقم   لية التحو  بما قدمته هممذه المالكمماتعم

األكاديمية من أساتذر و ل ة من خممال  تحضممير ومتابعممة التفاصممي  

 لكترونمميتوه األكمماديمي وأدوات التعلمميم اإلاإلدارية والمالية والمح

فممتم  ،، وكمم  ممما يلممزم لنجمماح التجربممةكافممة  والم ررات اإللكترونية

 الكمماتة وأدلممة إلكترونيممة لتممدريب المتو مميحي (فيممديوهات)إعممداد 

على ك  ما يحتاجه األسممتاذ أو الطالممب لنجمماح التفاعمم  اإللكترونممي 

 و مام التعليم النوعي.

صممما  ففيمممما يتعلمممق بكفايمممات إنتممماج ال رمجيمممات وإي  

ية أنفسهم وبين المتعلمممين، التدريس  المعلومات الرقمية بين المالكات

 خممال  مممالكنظممام ال رمجيممات مممن بالعممم  علممى ف ممد دأبممت الكليممة 

 م.2018منذ عام   هتطويرمتخص  في التكنولوجيا والعم  على 

لكترونممي على منهجية واحدر في التعليم اإل  وعملت الكلية

بع د جمي  محا ممراته بشممك  تفمماعلي م اشممر   يسيدربحيث ي وم الت

م  الطالل على أم تكوم جمي  المحا ممرات التفاعليممة فممي موعممد 

ويتم تسجي  هممذه المحا ممرات    رر حسب الجدو  الدراسي،المحا

على مود  ليممتمكن  Zoom Cloud التفاعلية وتوفيرها على منصة

 .الطل ة من مشاهدتها والرجوع إليها في األوقات المناس ة لهم

وعندما عمت جائحة كورونا العالم وصوال  إلى فلسممطين 

واستدعت الحالة عدم حضور الموظفين والطل ة إلى الكلية، أصمم ح 

االعتماد األساسي على االتصاالت الرقمية والتواص  التكنولوجي، 

ولم يكممن هنمماك صممعوبة  ،ف د تمكنت الكلية من مواجهة هذه الجائحة

فممي التعاممم  ممم  الطل ممة فممي التعلمميم أو ت مماد  المعلومممات أو تل ممي 

، أو إعممداد الم ممررات إلكترونيمما وفممق منمماهج المحا رات عن بعممد

وتم توحيد منصة تعليم وتفاع  رسمية تابعة للكلية، وهو  رر.ورؤه ثابتة ووا حة ومطو

ي ويجممم  بممين الطل ممة لكترونمم يستخدم إلدارر عملية التعلمميم اإل  نظام

حيممث تممم   ،واألساتذر بطري ة تضمن الشممفافية والمصممداقية والجممودر

وعمدت الكلية إلى ،  كافة  شكا  ال رمجيات المالئمةتزويد المنصة با

المحا رين من ع ممد  مكني، وهذا التط يق  Zoomاستخدام برنامج  

وتمموفير مسمماحة ( Online Lectures) ل ا ات تفاعلية ممم  الطل ممة

صمممدار الت مممارير إو آمنمممة لتخمممزين المحا مممرات Cloud سمممحابة

    الجودر والكثير المفصلة لك  ل ا  إلكتروني ألغراط الت ييم و

م ممرر إلكترونيمما بشممك    ر كمم اف، وتممومن الميممزات العديممدر وال يمممة

 .من الوصو  إليه يسيدرسلس يمكن للطالب والت

ال ننكر أم بداية التحو  كانت مفاجئة ومربكة ليس لكلية 

فاجممب فهو  الصدمة جال أرجا  العالم، إذ   ،فحسبالعلوم اإلسالمية  

فسممهم أمممام الطالل واألساتذر فممي كمم  مؤسسممات التعلمميم ووجممدوا أن

 ما االستسالم أو التجربة. خيارين ال ثالث لهما، إ

عممدم ال ممدرر علممى و  ين،عدم الي ين والغممموط الك يممرإم  

وقممرار الحكومممة  الجائحممة، التن ممؤ بتوقيممت حصممر واحتمموا  هممذه

الفلسممطينية بفممرط حالممة الطمموارا وإغممالا الجامعممات بتمماريخ 

عواممم  جعلممت  م، كلهمما2020للعممام الحممالي  ممماره الخممامس مممن

 .اللجو  لخيار التجربة أوتوماتيكيا  

ونيممة لكتربتعزيممز االشممتراكات اإل وقامممت مكت ممة الكليممة

أوسمم  قاعممدر مممن الكتممب جمم  تمموفير  وتوسي  قواعد ال يانممات، مممن أ

لكترونية للطل ة وأعضا  الهيئة التدريسية لدعم عمليممة والمراج  اإل

 .التعلم عن بعد

عملممت الكليممة علممى   ،ف داية، ومن خال   ممواقم مختصممة

ج  سالمة الطل ة والعاملين مرافق وبشك  دوري من أتع يم جمي  ال

إعداد النشرات والمط وعات والفيممديوهات   فضال عنوالمراجعين،  

لكترونممي من الفيروه، كممما تممم تخصممي  بريممد إ  التوعوية للحماية

تممولى الممرد عليممه ت الطل ممة والممموظفين حممو  الفيممروه تالستفسارا

 مالكالطل ة بالتعاوم م  دائرر اإلعالم، حيث تم إعداد   دائرر شؤوم

 من أج  تسهي  العملية التعليمية في الكلية.جدير بالث ة 

وعملت كليممة العلمموم اإلسممالمية علممى تحضممير مجموعممة 

دخو  إلممى أدلممة للطل ممة لشممرح الخطمموات واإلعممدادات الالزمممة للمم 

علممى  التط يممق التفمماعلي مممن جهمماز الحاسممول و ري ممة تحميلممه
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 ممرورر التفكيممر فممي إنشمما  أر ممية إلكترونيممة   .1 

أكانممت عربية تجم  بممين الجامعممات العربيممة سمموا   

 جماعية. بصفة ثنائية أم

وأعد مركممز   .Zoomوتم إيضاح كيفية التعام  م  تط يق  ،الموباي 

التعليم اإللكتروني مجموعة مممن الفيممديوهات للطل ممة لشممرح  ري ممة 

وتم توفير جمي  المحتوه السابق  لتسليم الوظائف،  استخدام التط يق

تبسيس لجنة مشممتركة مممن أسمماتذر متخصصممين فممي  .2 .على موق  التواص  التاب  للكلية

ال رمجيات والم ررات اإللكترونية من أجمم  إعممداد 

دورات تدري ية في هذا المجا  يشر  عليها اتحمماد 

ز األسمماتذر علممى إعممداد الجامعممات الممدولي لتحفيمم 

الم مممررات اإللكترونيمممة وغيرهممما ممممن متطل مممات 

 الرقمنة اإللكترونية.

ل د عززت إدارر الكلية ث ة الطالب بنفسه واهتمت كثيممرا 

لمتابعممة  وذلممك بآليممات التعلمميم، ففعلممت موقعهمما ع ممر الفمميس بمموك؛

يتم  الطالب حيثوإيجاد حلو  لها ومشاركة ما يلزم لخدمة   المشاك 

لخدمممة اسممتخدام هممذه الصممفحة لتعممميم األدلممة والفيممديوهات المعممدر 

 .الطالب ونشر ال رامج وما يلزم من أج  إنجاح العملية التعليمية

التفكير في إنشمما  مسمماقات تعليميممة مشممتركة داخمم   .3

 الدولة في مجا  التعليم اإللكتروني.

 

 النتائج والتوصيات:

العممم  علممى إصممدار موسمموعة متخصصممة تضممم  .4

مختلممف المفمماهيم والمصممطلحات المتعل ممة بالرقمنممة 

 ة السيما في مجا  التعليم.وتط ي اتها المختلف

بعممد هممذه الرحلممة فممي بحممار التعلمميم عممن بعممد وانعكمماه 

العلوم اإلسالمية في فلسممطين، توصمملت الدراسممة التجربة على كلية  

 إلى مجموعة من النتائج، كام من أهمها:

 ممرورر الجممم  بممين التعلمميم الوجمماهي والتعلمميم  .5

 .Covid 19اإللكتروني حتى بعد انتها  جائحة 

فممي ظمم  انتشممار -التعلمميم اإللكترونممي  وجممودإم  .1

كام أمممرا لمميس   في كلية العلوم اإلسالمية    -كورونا

 ممرار وذلك يعود إلممى عممدم توقمم  الجميمم  ل  بالسه ،

الكليممة وغيرهمما مممن بمم غالا  الحكومممة الفلسممطينية

لمممدر   ومن  التممدريس وجهمما  لوجممه  مؤسسات الو ن

هنمماك تممدريب مسمم ق حيممث لممم يكممن ، فصمم  كاممم 

وتنمية مهنية ألعضا  هيئة التدريس حو  توظيممف 

م في عملية التعليم والتعلم، كما أ  التعليم اإللكتروني

 الطل ة أنفسهم لم يتدربوا على التعليم اإللكتروني.

 رورر تكوين األستاذ الجامعي فممي جانممب التعلمميم  .6

 اإللكتروني ق   توجيهه للطل ة.

 ممرورر قيممام الجامعممات والكليممات بطممرح مممواد  .7

ونممي مممن أجمم  تكسب الطل ة مهارات التعليم اإللكتر

تسهي  عملية التفاع  واالستفادر من ق   الطل ة ممم  

 المواد التعليمية المعرو ة إلكترونيا .

 

نتممائج التدريس بأعضا  هيئة  عدم ث ة إدارر الكلية و .2 

على   هاا جعلهم ال يبخذوناالخت ارات اإللكترونية، م

تماد علممى االمتحانممات الوجاهيممة ، واالعمحم  الجد

 .فحسب

 : صادرلماقائمة 

إياد. أثممر الممتعلم الرقمممي باسممتخدام األجهممزر الذكيممة علممى   ألطف[1]

التحصي  العلمي للطالل في م ممرر الوسممائ  التعليميممة واتجاهمماتهم 

نحو استخدام األجهزر الذكيممة فممي الممتعلم والتعلمميم، مجلممة جامعممة أم 

 – 281ص م،2019، 2، ع1ال ممره للعلمموم التربويممة والنفسممية، م

312  . 

قدرر كلية العلوم اإلسالمية على التعام  ممم  التعلمميم  .3

اإللكتروني بعد مرور فص  علممى حالممة الطمموارا، 

وبالتالي استيعال الحالة وو   الخط  والعالجات 

زمة والتي أث تت نجاعتها ومرونتهمما فممي عمليممة الال

التعليم في الفص  الحالي السيما في مجمما  المنمماهج 

عممت لمواك ممة الحممدت وتسممهي   التعليميممة التممي  عّوِ

األمر على الطالممب وعضممو هيئممة التممدريس فممي آم 

 واحد.

ر، التخطممي  لممدور المعلممم الرقمممي فممي الجميلممي، عممدنام، وآخمم [2]

 .22عصر اإلنترنت، مجلة الفتح، ع

الحجممي، أنممس بممن فيصمم ، ع  ممات تحممو  دوم تط يممق التعلمميم [3]

 م.2003، 86اإللكتروني في الجامعات العربية، مجلة المعرفة، ع

حنفي، مها، مهارات معلم الحادي والعشرين، ورقة عم  م دمة [4]

 كما توصي الدراسة باآلتي: م.2015قمية، جامعة أسيو ،  في مؤتمر التكنولوجيا الر

https://www.aaup.edu/ar/E-Learning/Student-Guide-for-E-Learning
https://www.aaup.edu/ar/E-Learning/Student-Guide-for-E-Learning
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فريا ، درجة اسممتخدام الهواتممف الذكيممة فممي العمليممة العزام،     [10] 

 م.2017التعليمية، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرا األوس ،  

الراشد، مضاوي، درجة امتالك معلمة الرو ممة الممتعلم الرقمممي [5]

واتجاهاتهمما نحممو اسممتخدامه، مجلممة الجامعممة اإلسممالمية للدراسممات 

 1الفممار، إبممراهيم،  ممرا تممدريس الحاسممول، دار الفكممر،    [11] .432-407م، ص2018، 3التربوية والنفسية، ع

الدين، محمممد محمممود، كفايممات التعلمميم اإللكترونممي، مكت ممة   زين[6] م.2003عمام،  

المحيسممن، إبممراهيم بممن ع ممد هللا، التعلمميم اإللكترونممي تممر  أم [12] م.2007، الرياط،  1الرشد،  

 رورر؟، ورقة عممم  م دمممة إلممى نممدور فممي جامعممة الملممك سممعود، 

 م.2002ش ا   17-16المنع در في الفترر 

صادا، ع د المجيد، المستودعات الرقمية للوحدات التعليمية في [7]

بيئات العلم االلكترونممي، بحممث م ممدم إلممى المممؤتمر العلمممي العربممي 

وهاج، الراب  حو  التعليم وتحديات المست   ، كلية التربية جامعة س

 م.2009ال اهرر،  

[13] Volet, S., Summers, M., & Thurman, J. 

(2009). High-Level Co-Regulation in 

Collaborative Learning: How Does It Emerge and 

How Is It Sustained? Learning and Instruction, 19. 

، 91ع اه، محمد، تعليم جديد لعصر جديممد، مجلممة المعرفممة، ع[8]

 م.2002ديسم ر 

[14[ Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent 

the Spread of Pandemic Corona Virus in 

Indonesia. ETERNAL (English Teaching Journal). 

11(1). 

سارر، ال ائموم بالتدريس في التعلم عن بعد، معلومات   العريني،[9]

وصفية عن أهمية دور أعضا  هيئة التدريس فممي نظممام الممتعلم عممن 

بحممث م ممدم إلممى   بعد، والعوام  المؤثرر في اتجاهمماتهم نحممو الممتعلم،

التربية االفترا ممية للممتعلم عممن بعممد: الواقمم  األو  )المؤتمر العلمي  

 م. 2003وآفاا المست   (، جامعة فيالدلفيا، 

 

 

 الهوامش:
خطيب ومدرس فيي المسيا،د، مح ير ييمعي معتميد،  أستاذ مشارك في السنة وعلوم الحديث,  فلسطين،    -  عميد كلية العلوم اإلسالمية1

ميين رسييا      ، ونييا ع عييدلاو محلييياو ولولييياو   مح يير فييي معييالف علمييية مح مييةو   اإلسييالمية،والعلييوم    التخصيي   نشييوراف فييينشييم أاحا ييا وم
, ر يي   لوليياو و   محليياو   والميتممماف العلميية واليدوراف الما،ستيم في العامعاف الفلسطينية، وله عدل من المشياركاف فيي النيدواف واليور 

 .وعضو في العديد من اللعان العلمية واألهلية
تون األكاليمية في كلية العليوم اإلسيالميةف فلسيطين، متخصي  فيي األلن والنايد، لا ي  عليم يي الل ميدرن لوليي  نا ب العميد للش2

م، و الب خبمل في معلير اللغية  2018م، وي الل مدرن خبيم معتمدل من البورل األلماني عام  2017معتمد من البورل األلماني عام  
معاف العمبية واأل،نبية، ويارك في عدل من المتممماف الدوليية وور  العمي ، ومح ير  العمبية للناطاين اغيمها، عم  في عدل من العا

 في معالف لولية مح مة، ونشم معموعة من األاحاث في معال التخص  وخار،ه، وبالث في السياسة الفلسطينية.
اء هيئية التيدري  فيي ن يام اليتعلر عين  سارل، الاا مون االتدري  في التعلر عن اعد، معلوماف و فية عن أهميية لور أعضيالعميني،  3

التمبييية اتفتماةييية للييتعلر عيين اعييد  الوا يي   )األول  اعييد، والعواميي  المييت مل فييي امعاهييام ر نحييو الييتعلر، احييث ماييدم  لييم المييتممم العلمييي  
 م.  2003وآفاق المستاب (، ،امعة فيالللفيا، 

 .117م، ص2007، المياض،  1زين الدين، محمد محمول، كفاياف التعلير اإللكتموني، م تبة الميد، ط4
 .32م، ص2002، ليسمبم  91عباس، محمد، معلير ،ديد لعصم ،ديد، معلة المعمفة، ع5
 م.2017، لر،ة استخدام ال وامف الذكية في العملية التعليمية، كلية العلوم التمبوية، ،امعة الشمق األوسط، ميالف العزام،6
 .93-75م، ص2005،  22عدنان و السعدي، لامر، التخطيط لدور المعلر الم مي في عصم اتنتمنت، معلة الفتح، عالعميلي، 7

8Volet, S., Summers, M., & Thurman, J. (2009). High-Level Co-Regulation in Collaborative 
Learning: How Does It Emerge and How Is It Sustained? Learning and Instruction, 19, 128-143. 
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