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Abstract 
   This research focuses on digital education as a need, and necessity imposed by reality, 

imposed by the global crisis of (Covid-19) He also talks about the possibility of adopting it as a 

strategic alternative to urban education, about the constraints that prevent this from being achieved, 

and about the nature of those constraints . The researcher made the basis of the research and its 

main reference; the first verse from Surat ‘Al-Alaq’, and it is the Almighty saying: 

(Read: In the Name of your Lord, who created.) ‘Al-Alaq-1’ and this is for many purposes, 

separated from the discussion in his research. He also mentioned some field studies that talk about 

the first experience in digital education or distance education in some countries, especially in 

Morocco, with the suspension of that study. 

The researcher mentioned some previous studies in the field of 
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The researcher also mentioned the research problematic, its importance, objectives, results, 

conclusions, recommendations and references that it adopted. 

ملستخلص :ا  

لعاملية الواقع، وفرضتها أزمة وابء كوروان ا فرضهايتمحور هذا البحث حول التعليم الرقمي ابعتباره حاجة، وضرورة 
 اليت حتول عن اإلكراهات أيضاً [، ويتحدث عن إمكانية اعتماده بدياًل اسرتاتيجياً عن التعليم احلضوري، و 19]كوفيد

جعل الباحث منطلق البحث ومرجعه األساس؛ اآلية الكرمية األوىل من  حتقيق ذلك، وعن طبيعة تلك اإلكراهات. دون
ْسما َرب اَك الَّذاي  سورة العلق وهي قوله تعاىل: ل احلديث عنها يف (، وذلك ألغراض كثرية فصَّ 1)العلق:َخَلَق{ }اقْ رَْأ ابا

عد يف بعض ة اليت تتحدث عن التجربة األوىل يف التعليم الرقمي أو التعليم عن بحبثه. كما أنه ذكر بعض الدراسات امليداني
ئجه، كما ذكر الباحث اشكالية البحث، وأمهيته، وأهدافه، ونتا  تلك الدراسة. لىالدول وخاصة دولة املغرب، مع التعليق ع

 واستنتاجاته، وتوصياته
  

Keywords: Digital Education - Need - Constraints – Studies 

   .التأصيل الشرعي -اإلكراهات -احلاجة –التعليم الرقمي  - الكلمات املفتاحية:
 

 

 املقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.

 وبعد: فقد فضل هللا عباده ابلعلم واملعرفة، وجعله معيار حياهتم، وتقدمهم، ووسيلة لعبادته، ومعرفته حق املعرفة.
وملا كان احلصول على العلم مقصَد التعلم والتعليم وغايَته؛ أمر هللا عز وجل بشرطه ووسيلته؛ وهي القراءة، وجعلها 

ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق{ )العلق: الَّذايَن َيْسَتواي (؛ وقال تعاىل أيضاً:}َهْل 1أوََّل ما نزل من كتابه الكرمي فقال: }اقْ رَْأ ابا
 (.9لَّذايَن ال يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:يَ ْعَلُموَن َوا

فال يفهم مراد هللا من اآلايت اليت تدل على فضل العلم ومنزلته ابلنظر إىل آحادها فقط؛ بل من خالل النظر فيها 
 مجيعها، وأيضاً من خالل ما ترنو إليه عملية القراءة برمتها حاالً ومآاًل ومقصداً.

ب قروء والوسيلة، مث املقصد تبعاً، ولكٍل من العناصر الثالثة األوىل؛ شروط جيفالقراءة عملية مركبة بني القارئ وامل
أن تتوفر؛ فعلى قدر توفرها يف كل عنصر؛ على قدر ما يتحقق املشروط؛ احلصول العلم؛ الصفةا اليت ميز هللا هبا آدم 

 (. اآلية.31)البقرة: فاستحق السجود له من قبل املالئكة. }َوَعلََّم آَدَم اأْلَْْسَاَء ُكلََّها..{
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 السياق العام:
فقد جاء هذا البحث يف سياق ما يعيشه العامل من أزمة وابئية غريت جمرى حياة اإلنسان يف شىت جماالت احلياة، 
واستدعى التعامل معها بشكل استثنائي، األزمةا اليت أاثرت أسئلًة إشكاليًة كثرية، وخاصة ما يتعلق هبذا اجملال احليوي 

ط جبميع اجملاالت؛ وهو التعليم؛ الذي من أجله جتندت كل اجلهات املعنية؛ من أجل توفري كل الوسائل املمكنة املرتب
لضمان هذا احلق، ومن أجل تسليط الضوء على قضااي التعليم الرقمي يف ظل األزمات النامجة عن األوبئة، وقد اختريت 

ملختلفة النامجة لرقمي يف ظل هذه األزمة، وأيضاً مشلت ما يتعلق ابآلاثر امواضع خمتلفة مهَّت كل اجلوانب املتعلقة ابلتعليم ا
 عن أزمة وابء كوروان.

لمية يف ماليزاي للمشاركة إبسهامات ع –واستجابة للدعوة الكرمية من املركز األكادميي للمؤمترات والنشر العلمي    
املؤمتر العلمي الدويل األول للتعليم عن بُعد ووظائف املستقبل يف ظل األزمات العاملية النامجة عن األوبئة، ومنها أزمة وابء  

إىل توقيف  -ذهتايف إطار عدة تدابري اليت اخت -ها وزارات التعليم يف خمتلف بلدان العامل كروان العاملية واليت اضطرت مع
الدراسة حضورايً يف خمتلف مستوايهتا، وجلأت إىل التعليم عن بعد، أو التعليم الرقمي؛ من أجل ضمان استمرارية العملية 

 التعليمة التعلمية.  
ح ه يف معاجلة قضية التعليم عن بعد، أو التعليم الرقمي الذي أصبوإسهامًا مين كطالب ابحث يف سلك الدكتورا

 احلديث عنه عاملياً أيضاً.
م الرقمي ماليزاي مشكورة هبذا البحث املعنون ب: ]التعلي –أتقدم إىل إدارة املركز األكادميي للمؤمترات والنشر العلمي

 من ضمن حبوث املؤمتر. واحلاجة إليه بني التأصيل الشرعي وإكراهات الواقع[. قصد نشره
 سائال هللا تعاىل العون والتوفيق والسداد.

 خطة البحث.  
 صّدرته أبسئلة إشكالية حمورية وهي: .1

 ما داللة األمر ابلقراءة الوارد يف سورة العلق؟  1.1
 هل القراءة غاية أم وسيلة؟ 1.2
 أين تتجلى احلاجة إىل التعليم الرقمي؟ 1.3
 ما هي إكراهات التعليم الرقمي؟ 1.4
 هل ميكن اعتماد التعليم الرقمي بديال عن التعليم احلضوري؟   1.5

جعلت منطلق البحث ومرجعه األساس، اآليتان الكرميتان، األوىل من سورة العلق، وهي قوله تعاىل: }اقْ َرْأ  .2
ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق{ )العلق: َوالَّذايَن ال  الَّذايَن يَ ْعَلُمونَ َيْسَتواي (، والثانية من سورة الزمر وهي قوله تعاىل: }َهْل 1ابا

 (. وذلك لألغراض التالية:9يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:
 ما تفيده اآليتان من فضل العلم ومنزلته مما يدل داللة واضحة على أمهية طلب العلم. .2.1
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 مث إن التعليم حق مقدس يكفله الشرع احلكيم، وكل املنظمات الدولية. .2.2
م يمة التعلمية فإن كل الوسائل اليت تكسبنا هذا احلق فهي مطلوبة، ومنها التعليأجل استمرار العملية التعلومن  .2.3

 عن بعد.

 أهداف البحث وحدوده .3
 يُتوخى من البحث حتقيق األهداف التالية:

 اإلسهام يف جتليات قضية التعليم الرقمي.  .3.1
 إبراز حاجة الواقع إىل التعليم الرقمي.  .3.2
َيْسَتواي ربط مسألة التعليم عن بعد ابآلية األوىل من سورة العلق" إاقْ رَْأ"، واآلية التاسعة من سورة الزمر، }َهْل  .3.3

 (؛ للداللة على منزلة العلم وفضله. 9الَّذايَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذايَن ال يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:
 حنو تفعيله، واعتماده. إبراز إشكاليات التعليم الرقمي، واإلكراهات املختلفة .3.4
 ال يتجاوز هذا البحث كونه وصفاً حلالة التعليم الرقمي، وإلكراهاته املتعددة اليت حتول دون تفعيله واعتماده. .3.5

 املنهج املعتمد يف البحث: .4
 نظراً لطبيعة املوضوع سأعتمد املناهج التالية:

 املنهج الوصفي والتحليلي. .4.1
 املنهج االستنباطي .4.2

 يف موضوع التعليم الرقمي  الدراسات السابقة .5
 هناك دراسات كثرية حول التعليم الرقمي مشلت جوانب خمتلفة، منها: 

(، موقع إخباري ar.telquel.maعريب" ) –دراسة حصرية قامت هبا وزارة التعليم نشرها موقع: "تيلكيل .5.1
"، الناشرة للمجلة Tel Quel Médiaابللغة العربية، متجدد على مدار الساعة، اتبع جملموعة "تيلكيل ميداي

"، بعنوان: ]التعليم عن بعد.. نتائج حصرية ألول دراسة تقوم هبا وزارة التعليم[، اتريخ النشر: Tel Quelاألسبوعية "
 .14:30/ 08/06/2020  اتريخ النقل: 22:10 - 2020مايو  11اإلثنني 

 مالحظة!
انجح مائة ابملائة وخاصة يف جمتمع الرقمي،  خالهلا أبن التعليمتبقى هذه الدراسة رْسية أو شبه رْسية ال ميكن اجلزم من  

جهة، كما أنه ال ميكن القياس عليها يف ابقي دول العامل  16الدراسة؛ وأهنا دراسة قاصرة على جهة واحدة من بني 
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، أو على األقل أن يالثالث؛ ألن اجلهات الرْسية تريد إجناح عملية التعليم عن بعد واعتماده بدياًل عن التعليم احلضور 
 يكون مبوازاة التعليم احلضوري.

وهناك تقرير تؤكد من خالله هيئات نقابية مغربية على أن جتربة التعليم الرقمي مل ترق للمستوى الذي ميكن القول: أبهنا  
 كانت انجحة، وهذه خالصة التقرير:

عد، خاصة يف تغطية عملية التعليم عن بكانوا خارج  : أن ثلثي التالميذ يف خمتلف املستوايت،خالصة التقرير
 البوادي وضواحي املدن واألحياء الفقرية.

وأرجع ذلك إىل اجلانب املادي، ومثَّن اجملهودات اليت قدمها كل األطراف لكن النتائج مل تكن ابحلجم املتوقع، وهو 
 ما يعزز ما أشرت إليه يف هذا البحث من إكراهات الواقع.

اإللكرتوين والتعليم عن بعد" من إعداد "كمال جنيب" يتكلم عن كيفية التعليم وهناك كتاب "التعليم  .5.2
ديسمرب  17االلكرتوين، ومميزاتة، وعيوبة والتعليم عن بعد والفصول االلكرتونية. ]اتريخ انشاء امللف إىل اإلنتزنيت:

2019.] 
كة، " ]اتريخ انشاء امللف للشب. وهناك دراسات أخرى مثل كتاب" التعليم اإلكرتوين" ل" ماهر حسن رابح5.3

 07[، وكتاب "إعداد املعلم يف جمال التعليم اإللكرتوين ل" السيد املعداوي" ]اتريخ انشاء امللف للشبكة:2015فرباير 06
 [، وغريها كثري.2009مارس 

 السؤال اإلشكايل األول: 
 ما داللة األمر ابلقراءة الوارد يف سورة العلق؟  

 ملاذا هذا السؤال؟  .1
األمر يستدعي التأمل؛ إذ األمر مل يكن عبثًا أن يبتدئ نزول القرآن الكرمي  ابلدعوة إىل القراءة؛ "إقرأ"، ))وتبدأ 

هبذه الواجهة مع اإلنسان يف أعلى منازله، مدعو اً من ربه إىل أكمل كماالت اإلنسان، وأكرم ما يتناسب « العلق»سورة 
؛ وألن ابلقراءة نتعلم، وابلقراءة ندرك مراد 1لى العقل، ومنارة هديه ورشده((مع كماله وشرفه، وهو القراءة، اليت هى جم

هللا من عباده، وابلقراءة ندرك دوران ورسالتنا يف هذه احلياة، وملاذا خلقنا هللا، وابلقراءة نعلم كيف نعبد هللا، ونؤدي مهمة 
م وترفع على أكمل وجه، ابلقراءة تتقدم األم -واليت هي الغاية من وجودان -االستخالف يف األرض مبختلف جتلياهتا

 رأسها بني األمم، وال سبيل إىل معرفة هللا حق املعرفة إال ابلعلم؛ والقراءة وسيلة ذلك.
القراءة عبادة يتقرب هبا إىل هللا، وعلى قدر ما نقرأ على قدر ما نقرتب، وليس عبثا أن خيتم هللا سورة العلق بقوله: 

أَقْ َرُب َما »َعْن َأيبا ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل هللاا َصلَّى هللُا َعَلْيها َوَسلََّم قَاَل: :))(؛ ويف احلديث19ْب{ )العلق: }َواْسُجْد َواْقرَتا 
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ٌد، فََأْكثاُروا الدَُّعاَء(( هللا   قال ، فكلُّ إذًا عبادة ووسيلة ملعرفة هللا واالقرتاب منه، وقد 2َيُكوُن اْلَعْبُد ماْن َرب اها، َوُهَو َساجا
 (19أَنَُّهۥ اَلٓ إالَََٰه إاالَّ ٱَّللَُّ{ )حممد: فَٱۡعَلۡم }تعاىل: 
كناية عن طلب العلم وهو العمل ابملعلوم، "فاعلم "األمر يف قوله: أبن  (3) وقد جاء يف تفسري التحرير والتنوير 

ل العلم وعلمه املؤمنون، وإذا حص وذلك مستعمل يف طلب الدوام عليه ألن النيبء صلى هللا عليه وسلم قد علم ذلك
بذلك مرة واحدة تقرر يف النفس ألن العلم ال حيتمل النقيض فليس األمر به بعد حصوله لطلب حتصيله بل لطلب الثبات 

َي َُّها}فهو على حنو قوله تعاىل: ُنواْ ٱلَّذايَن َءاَمنُ ٓواْ  َيََٰٓ  (136باٱَّللَّا  َوَرُسولاهاۦ{)النساء:َءاما
"مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع"  ه ( يف كتابه٩١١جالل الدين السيوطي )املتوىف:  العالمة وقد أشار

 إىل املناسبة بني مطلع السورة وآجرها فقال:
ْسما َرب اَك{، ويف آخرها: }َواْسُجْد َواْقرَتاْب{، وال خيفى ما بينهما من املناسبة البديعة((  .4))اقرأ: أوهلا: }اقْ َرْأ ابا

كتابة القراءة والمعرفة إىل ستصري ومن أغراض السورة كما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور، ))إمياء إىل أن أمته 
 .5والعلم((

انطالقًا من هذه األمهية للقراءة ميكن القول أبن األمر الوارد يف سورة العلق" إاقْ َرْأ"؛ إمنا يدل داللة واضحة على 
عظيماً، وحسبها أهنا وسيلة ملعرفة هللا، وأهنا معيار تقدم األمم على مجيع األصعدة، وأن أي  أمهية القراءة، وأن هلا شأانً 

 تفريط فيها إن على مستوى األفراد، أو األمة ينعكس سلباً على األمة أفراداً ومجاعات.
ُنوَن  .2 فاُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ماْن ُكل ا لايَ نْ انطالقا من اآليتني الكرميتني التاليتني ومها قوله تعاىل: }َوَما َكاَن اْلُمْؤما

ْم َلَعلَُّهْم حيَْ  ُهْم طَائاَفٌة لايَ تَ َفقَُّهوا يفا الد اينا َولايُ ْنذاُروا قَ ْوَمُهْم إاَذا َرَجُعوا إالَْيها ن ْ (، ومن اآلية الكرمية 122ُروَن{ )التوبة: ذَ فاْرَقٍة ما
 (.19َه إاالَّ اَّللَُّ{ )حممد:وقوله تعاىل: }فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إالَ 

ميكن التفريق بني مستوايت القراءة والعلم، فهناك على مستوى حاجة األمة إىل العلوم وطبيعة ختصصها؛ فهذا 
واجب كفائي، لكن إذا فرَّطت األمة فيه يصبح واجبًا عينياً َيمث اجلميع بسببه، أما ما يتعلق مبا ال يعذر املرء جبهله من 

ينه ودنياه ولو ابلقدر الذي حيصل به الواجب؛ فهو واجب عيين انطالقاً من قول هللا تعاىل: }فَاْسأَُلوا أَْهَل تعلم أمور د
ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{ )النحل:   (.43الذ اْكرا إاْن ُكن ْ

ا؛ هإن األمر ابلقراءة يف أول ما أنزل من القرآن له دالالت كثرية، ومقاصد عدة تفيد يف جمموع خالصة القول:
أمهية طلب العلم، ووجوبه، وال َيسقط هذا الواجب وهذا احلق أبي مربر من املربرات، ويكفي أن هللا تعاىل أمر به فقال: 

ينا زادۡ رَّب ا ( وأمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أبن يستزيده من العلم فقال: } َوُقل 19ٱَّللَُّ{)حممد:إاالَّ إالَََٰه اَلٓ أَنَُّهۥ فَٱۡعَلۡم } 
 ( ومل َيمره ابالستزادة من شيء آخر غري العلم.114{)طه:اٗ  عاۡلم

 السؤال اإلشكايل الثاين: هل القراءة غاية أم وسيلة؟
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انطالقًا مما سبق فإن القراءة وإن كان األمر الوارد هبا يفيد أمهية طلب العلم، وفضله، ومنزلته كما استفدان؛ فإهنا 
 ل أمهها:تبقى وسيلة لتحقيق مقاصد عدة، لع

(. 19معرفة هللا تعاىل حق املعرفة، وخشيته حق اخلشية، قال تعاىل: }فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إاَلَه إاالَّ اَّللَُّ{ )حممد: .1
ْن عاَباداها اْلُعلَ  َا خَيَْشى اَّللََّ ما . َماُء{واملعىن كلما ازداد اإلنسان علماً؛ ازداد معرفة ابهلل، وخشية منه كما قال تعاىل: }إامنَّ

ُ 28)فاطر: َد اَّللَّ (، وأن من وسائل العلم واملعرفة القراءة، وأن العلماء هم العارفون ابهلل حق املعرفة كما قال تعاىل:}َشها
{.)آل عمران:  ْلقاْسطا  (.18أَنَُّه اَل إاَلَه إاالَّ ُهَو َواْلَماَلئاَكُة َوأُوُلو اْلعاْلما قَائاًما ابا

من مقاصد القراءة أيضا: معرفة اإلنسان نواميس الكون وسننه يف األنفس واآلفاق اليت ال تدرك إال ابلعلم،   .2
 والقراءة وسيلة لذلك كله.

من مقاصد القراءة: حتقيق الرقي احلضاري مبختلف جتلياته يف مجيع اجملاالت، واملقام ليس مقام بياهنا،   .3
 والتفصيل فيها.

حتقيق الرقي األخالقي والقيمي فال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، وهذا من مقاصد القراءة:   .4
 اجملال نفسه حيتاج إىل بسط من القول غري أن املقام ال يسمح بذلك.

هذه بعض املقاصد وهي أكثر من أن حتصى حسيب هنا أين أجبت من خالل هذه النماذج من مقاصد القراءة 
   على السؤال اإلشكايل املثار.

 والذي ينبغي التنبيه إليه هو حتديد الفارق أو الضابط بني الغاايت والوسائل، وطبيعة كل منهما.
الفارق أو الضابط هو الثبات، والتغري، فاملعروف عن الوسائل أهنا تتغري حسب الزمان واملكان، واحلاجة، بينما 

ديلة عن العامل اليوم؛ وهو التعليم الرقمي؛ فهو وسيلة باملعروف عن الغاايت الثبات؛ وال أدل على ذلك مما يتحدث عنه 
وسائل أخرى تقليدية، لكن الغاية اليت هي التعليم نفسه، وحتقيق املقصد منه مل تتغري، بل يستعان بكل وسيلة من أجل 

 أال يضيع هذا احلق املقدس.
 صد املرجوة منها اثبتة.: إنه مهما تعددت وسائل التعلم والقراءة؛ فإن الغاية، واملقاخالصة القول

 السؤال اإلشكايل الثالث: أين تتجلى احلاجة إىل التعليم الرقمي؟
إن احلاجة إىل التعليم الرقمي أصبحت ملحة يفرضها الواقع والتطور العلمي، وفرضتها هذه الظروف اليت  .1

"، والعامل ليس بعيداً 19د ى" كوفياقتضت أن يتوقف التعليم احلضوري بسببها، وهو ما يتعلق بوابء كوروان املستجد املسم
عن تكرار التجربة مع جوائح أخرى كثرية وقاان هللا شرها، مث إنه يعد البديل الذي ال مفر منه، سواء اعتمد بدياًل 
اسرتاتيجياً، أو موازايً للتعليم احلضوري. وعلى دول العامل الثالث أن تلحق ابلركب األممي يف جمال حيوي يعد املعيار يف 

 دم أي أمة، ومقياَس حرارة حياهتا؛ ألن التعليم حياة، واجلهل موت.تق
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مث إن الواقع يفرض ذاته؛ حبيث إن الدول اليت ال زالت تعتمد على التعليم التقليدي وحده كخطة )أ( دون   .2
اعتماد خطط أخرى بديلة تلجأ إليها عند الضرورة، أو حينما يرفض عليها الواقع التخلي عن خطة )أ( واللجوء إىل خطة 

خلف على داً يف جمال التعليم، وابلتايل ينعكس هذا الت)ب( كبديل اسرتاتيجي، أو بديل ضروري؛ فهي دول متخلفة ج
 ابقي اجملاالت األخرى؛ ألن التعليم هو مقياس تقدم األمة، أو ختلفها، ومقياس حرارة حياهتا كما أسلفت.

التعليم الرقمي اليوم أصبح ضرورة من الضرورايت؛ ال نقول تلك الضرورة اليت ال تستقيم حياة اإلنسان إال   .3
ا نقول من الضرورايت اليت ال ميكن حتقق اإلقالع يف مثل هذا اجملال احليوي إال هبا، وال ميكن أن حتيا األمة رافعة هبا، وإمن

رأسها عزيزة كرمية إال هبا، إذًا فهو ضرورة اجتماعية، واقتصادية، وحضارية..؛ ملواكبة الركب احلضاري، وحتقيق التقدم 
 اجملايل مبختلف أنواعه.

والصاعد جيل التكنولوجيا ابمتياز، وجيل الذكاء االصطناعي؛ مما سيساعد على االخنراط يف  اجليل احلايل  .4
 التعليم الرقمي بكل كفاءة إذا توفرت الشروط وأزيلت كل الصعوابت واملعيقات اليت حتول دون ذلك.

 خر عن الركب به.أت التعليم الرقمي يساير التطور التكنولوجي الذي ال حيايب أحداً، وال ينتظر أن يلتحق من  .5
إن مظاهر احلاجة إىل التعليم الرقمي أكثر من أن حتصر يف حبث أبكمله بله يف مبحث جزئي   خالصة القول:

كهذا املبحث، وأن تطور اجملتمعات أصبح رهيناً ابملستوى التعليمي لديها، وأنه ال مناص من االخنراط اإلجيايب يف الرقمنة، 
اقتصاد املعرفة، وهو أمر ال ينفصل عن الرقمنة، والتعليم بصفة عامة، والتعليم الرقمي  وخاصة والعامل يتحدث االن عن

 بصفة خاصة.
 

  ما هي إكراهات التعليم الرقمي؟ :السؤال اإلشكال الرابع
  هذا السؤال يثري عدة تساؤالت فرعية، ومنها:

 ما معىن اإلكراه لغة واصطالحاً؟  .1
 وما ذا نعين ابإلكراهات؟ .2
 وما طبيعتها؟   .3
اإلكراه: يقال لغة أكرهته، محلته على أمر هو له كاره، وأكرهته على األمر محلته عليه قهراً، وخالصته هو" إلزام الغري مبا  

 .6ال يريده
 8، وقد ورد مثله يف التعريفات للجرجاين7واصطالحا: هو إجبار أحد أن يعمل عمالً بغري حق دون رضاه ابإلخافة

ملستفاد من مادة "أكره"؛ الينسجم متامًا مع السياق اليت جاءت فيه كلمة "اإلكراهات"؛ لذا ميكن القول: هذا املعىن ا
مية هي: كل ما حيول، أو يُعيق العملية التعليمية التعل -تعددت األْساء واملسمى واحد-اإلكراهات، أو الصعوابت؛ أبن 
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ازي ل اسرتاتيجي، بل رمبا يكون ذلك إذا اعتمد أيضاً بشكل مو عن بعد، وكل ما حيول دون اعتماد التعليم الرقمي كبدي
 مع التعليم احلضوري.

 أما عن اإلكراهات وطبيعتها؛ فهي كثرية ومتنوعة، وقد تكون مادية أو معنوية، أو مها معاً، أذكر منها ما يلي:
يم الرقمي، وهذا ية يف التعلأننا أما جيل ال ميكن أن نعمم احلكم عليه بكونه قادراً أن ينخرط بفعالية وإجياب .1

تلميذ وتلميذة يف مستوى الثانوي التأهيلي،  400وأدرس حوايل  ،احلكم مستنتج من الواقع ابعتباري ممارساً لرسالة التعليم
وحىت هذه التسمية ذاهتا حتتاج إىل إعادة النظر؛ ألن املفروض أنك جتد نفسك أمام متمدرسني مؤهلني بنسبة تؤهلهم 

 توايت أعلى يف جمال التعليم.أكثر إىل مس
من أجل أن يصبح التعليم الرقمي معتمداً رْسياً، وأن يصبح املتعلمون واملرتفقون أمامه سواسية، وقادرين على   .2

االخنراط فيه بفعالية وإجيابية، وحتقيق اإلقالع يف هذا اجملال احليوي؛ حنتاج إىل سنوات، وإىل خطة تدرجيية مدروسة، وإال 
 ت من املتمدرسني الذين ال تسعفهم احللية، وال يتوفرون على أتهيل رقمي ميَك انهم من االخنراط إبجيابية يفسنضحي بفئا

 يتوفرون على الوسائل الضرورية من احلاسوب والشبكة...اخل. التعليم الرقمي، بل ال
هذا اجلانب؛ فال ومن الصعوابت؛ اجلانب املادي ألولياء أمور املتمدرسني، وأن أغلب األسر يعانون من  .3

 يستطيعون توفري وسائل التعليم الرقمي ألبنائهم.
وهذا خيلق إشكااًل آخر وهو أن تعميم التعليم الرقمي سيخلق فروقًا اجتماعيًة خطرية؛ مما سيؤثر على مبدأ  .4

لى الدولة عتكافؤ الفرص، وسُتكرَّس الطبقية يف خمتلف مستوايهتا، وخاصة على مستوى التعليم الذي هو حق اجلميع، و 
 أن توفر الظروف املناسبة جلميع أبناء الشعب، فال فرق بني غنييهم، وفقريهم... 

 .فهذه صعوابت حقيقية؛ ينبغي تذليلها قبل احلديث عن التعليم الرقمي، وحماولة تعميمه، أو جعله بديال اسرتاتيجياً 
 هل ميكن اعتماد التعليم الرقمي بديال عن التعليم احلضوري؟ السؤال اإلشكايل اخلامس:

انطالقا مما سبق ذكره من اإلكراهات، ومن التجربة امليدانية ابعتباري أستاذا ممارساً، أرى أن األمر وإن كان تفرضه 
ي؛ غري ممكن، وخاصة ر الظرفية، وحيتمه الواقع، غري أن اعتماده بشكل كلي دفعة واحدة، واالستغناء به عن التعليم احلضو 

يف دول العامل الثالث؛ ألن ظروفه غري متوفرة، على عدة مستوايت، سواء تعلق األمر ابملتمدرسني، أو ابألطر الرتبوية، أو 
 بغريها.

فلكي يُلجأ إىل التعليم الرقمي جيب توفري الظروف املناسبة، وأتهيل املتمدرسني، واملؤطرين، وجتاوز كل اإلكراهات 
 ها واحلد منها على األقل.أو تذليل
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وملا كان هذا األمر سيأخذ وقتا طويال، وحيتاج إىل موارد مادية وبشرية كان لزاما اعتماد منهج التدرج؛ فيعتمد  
 التعليم الرقمي مبوازاة مع التعليم احلضوري، ويتم الرتكيز يف هذه الفرتة االنتقالية على تكوين وأتهيل املتمدرسني، واألطر

َ ال تكون دورات تدريبية وتكوينية ألولياء األمور الذين  يرغبون يف مساعدة أبنائهم،  الرتبوية، وكذا دورات حتسيسية، وملا
وتوفري ما يلزم من املعدات؛ من أجل حتقيق نقلة نوعية حنو التعليم الرقمي واعتماده كبديل اسرتاتيجي من دون ترك أي 

 التعلمية  برمتها.  خملفات جانبية  فيما خيص العملية التعليمية
إنه بني احلاجة إىل التعليم الرقمي، وإكراهات الواقع ينبغي أن تتجند كل اجلهات املعنية؛ من أجل  خالصة القول:

توفري كل الشروط، وتذليل كل الصعوابت، واعتماد مبدأ التدرج؛ من أجل جتاوز كالإلكراهات، وضمان احلق يف التعليم 
  على حد سواء، ونضمن االنتقال السلس من دون ترك أي خملفات.لكل املعنيني من املتمدرسني

 ملحق حول مفهوم التعليم الرقمي
تتعدد التعاريف املعطاه للتعليم االكرتوين أو التعليم عن بعد، وليس هناك تعريفاً موحداً، غري أنه ميكن القول: أبهنا كلها 

لمعنيني؛ سواء كانوا و املعلومات املتعلقة ابلتعليم، ووسائل إيصاهلا لتتداخل فيما بينها، وترتكز يف جمموعها على التعليم، أ
 متعلمني أو متدربني.

 وأذكر هنا جمموعة من التعاريف دون مناقشتها:
   TIC"9عملية اكتساب املعارف واملهارات من خالل استخدام"  .1
التكنولوجيا،  متَضمَّن يف ذلك مجيع أنواععملية اكتساب املعارف واملهارات بواسطة وسيط لنقل التعليم واملعلومات  .2

   10وأشكال التعلم املختلفة للتعلم عن بعد.
هو أسلوب التعلم املرن ابستخدام املستحداثت التكنولوجيا، وجتهيزات شبكات املعلومات عرب اإلنرتنت معتمداً  .3

دريس، واخلربات تعلمني وهيئة التعلى االتصاالت متعددة االجتاهات، وتقدمي مادة تعليمية هتتم ابلتفاعالت بني امل
   11والربجميات يف أي وقت، ومن أي مكان.

 اخلامتة
 يف هناية هذا البحث، خلصت إىل النتائج التالية:

 النتائج الرئيسية للورقة العلمية: .1
 خلص البحث إىل أن التعليم الرقمي أصبح حاجة، وضرورة ملحة. .1.1
ة الرقمي ابعتباره يُلجأ إليه عند الضرورة فحسب، وإمنا أصبح احلديث عن إمكانيمل يعد احلديث عن التعليم  .1.2

 اعتماده بدياًل عن التعليم احلضوري.
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. وهناك من يرى أن التعليم الرقمي ليس بدياًل عن التعليم احلضوري ولن يكون؛ وإمنا هو تكميلي؛ أي مبوازاة مع 1.3
 التعليم احلضوري.

هلذه النقطة خلص إىل أن التعليم الرقمي أصبح بديال يف الدول املتقدمة، بينما يف دول العامل . عند مناقشة الباحث 1.4
 الثالث من الصعب أن يعتمد كبديل عن التعليم احلضوري وعلى األقل يف األفق املتوسط.

 . استدل الباحث على فضل العلم ومنزلته بنصوص من الكتاب والسنة.1.5
قة الغاية ابلوسيلة، وما مييز كال منهما؛ ابعتبار أن التعليم غاية، وكلَّ ما حيققه وسيلة، . انقش الباحث مسألة عال1.6

 ومن ذلك وسائل التعليم الرقمي.
 .  بني الباحث من خالل السؤال اإلشكايل الرابع، إكراهات اعتماد التعليم الرقمي، وخاصة يف دول العامل الثالث.1.7
 أنه ال ميكن اعتماد التعليم الرقيم بديال هنائيا عن التعليم احلضوري. . خلص الباحث يف النهاية إىل1.8
. ومن مث أوصى الباحث ابعتماد منهج التدرج مراعاة لفئات كثرية من املتمدرسني الذين ال تساعدهم ظروفهم، أو 1.9

 ظروف عائالهتم املادية من االخنراط إبجيابية يف التعليم الرقمي.
 سية للبحث:االستنتاجات الرئي  .2

.  احلديث عن التعليم الرقمي حديث عن أمر مت جتاوزه يف بلدان متقدمة، وال يزال احلديث عنه يتأرجح يف بلدان 2.1
 العامل الثالث بني إمكانية اعتماده من عدمها.

ا سيزيد مم. وأن حماولة اعتماده يف بلدان تطغى عليها الطبقات االجتماعية؛ سيحدث شرخا يف هذه اجملتمعات؛ 2.2
 يف تكريس الطبقية، وسيسهم يف اهلدر املدرسي بشكل خطري، وسيضيع احلق املقدس التعليم..

 . التوصيات3
 بعد أن وضح الباحث الصورة املتعلقة ابلتعليم الرقمي؛ يوصي يف هناية حبثة ابآليت:

لكلي للتعليم الرقمي؛ حول التصور ا. يوصي الباحث العلماء واملهتمني وكل الباحثني بتكثيف اجلهود ببحوث علمية 3.1
 أتصيالً وتنزيال. 

 . على كل الشركاء واملهتمني االخنراط إبجيابية يف تذليل الصعاب حنو التعليم الرقمي.3.2
 .  اعتماد مبدأ التدرج يف أي خطوة من خطوات اعتماد التعليم الرقمي.3.3
 الرتبوية واإلدارية.. أتهيل املعنيني ابلتعليم الرقمي وعلى رأسهم األطر 3.4
.  هتييئ الفضاء املدرسي داخليا وخارجيًا لينسجم مع متطلبات العصر والرقمنة؛ ملواكبة التطور، وتسهل العملية 3.5

التعليمية التعلمية عن طريق التعليم الرقمي مع مراعاة أحوال الكثريين من املتمدرسني، وذوي احلاجات اخلاصة منهم 
 ابلدرجة األوىل.

 أسأل التوفيق والسداد والقبول.وهللا 
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