
 

 كتروني في التعلیم الدینيلتوظیف الفضاء اْل
 1)عراق( لطائينهی حامد طاهر عبدالحسين ا ةالدکتور: الكاتبة

 المستخلص
زدیاد تطبيقاتها إأصبحت الحضارة اإلنسانية تتسم بالتغير السریع المتالحق في المعارف و

رتقاء اإلالتکنولوجية کما ونوعا مما نتج عنه تغير في معایير تقييم المجتمعات وفقا لمدی 
ل للتحول من مجتمعات هامشية مستهلکة إلی التکنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقب

یات اإلتقان  کيد علی مستو مجتمعات منتجة متحررة من الملکية الفکریة عن طریق التأ
 -کما وتسعی دول العالم أجمعومعایير الجودة التعليمية والتوظيف الجيد للتکنولوجيا. 

یر مظاهر العيش فيها إذکاءوروح ا -المتقدم منها والنامي لنمو الشامل بين األفراد إلی تطو
تصالها بما یعيشه العالم من تغيرات متسارعة وهذا یتطلب إوالجماعات من مواطينها وتوطيد 

وفي األخذ بأسباب التطبيقات  فریضةعتبار أن طلب العلم إاللهاث في طلب العلم علی 
وهي  کنولوجيةوالتوفي إشاعة الروح العلمية بأبعادها النظریة  للفریضةمتداد إوهو  العلمية

وفي ظل التطورات التي یشهدها العالم اليوم کان البد للطالب أن  سنة تتوارثها أجيال األمم.
یسأل نفسه أین موقعه في خضم هذه الثورات العلمية والصناعية، فما زالت بعض دول العالم 

لب والمعلم تعتمد أساليب التدریس التقليدیة التي ال تتوافق مع الحياة العصریة وتفکير الطا
ومنها في مجال التعليم  التخصصاتفي عصر التکنولوجيا والتطور الحاصل في مختلف 

کثر أهمية لما لها من دور مؤثر في تشکيل  الدیني. یة والتعليمية األ اذ تعد المؤسسة التربو
 من خالل البرامج التعليمية الدینيةال سيما مسئوليتها في تحدید مالمح الثقافة  الفردشخصية 
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سالمية اإلوبسبب ما یبث في شبکات التواصل اإلجتماعي من قضایا الاخالقية وبعيدة عن القيم والمبادئ 
م استخدام تقنيات الفضاء والتي تحاول بعض الدول الغربية الصاقها بالدین اإلسالمي، لذا کان من المه

الدینية و المدارس أ الحکوميلکتروني داخل التعليم الدیني سواء في المراحل التعليمية التابعة للقطاع اإل
علی درجة من المعرفة في ألی إن یصل أليتمکن الطالب المسلم من  المقدسةالحوزویة التابعة للعتبات 

 تي زرعه فيه الدین اإلسالمي من جهة ثانية.وللدفاع عن القيم والمبادئ ال جهةتخصصه من 

 : التعليم الدیني، الحضارة اإلنسانية، توظيف الفضاء اإللکترونيالكلمات المفتاحیة

 مشكلة البحث
ر عب 1ائيضفء والاباحة في الفضلسار اه العالم، صهدفي ظل التقدم التقني الُمذهل الذي یش

ع يا للجمورفي وقت قياسي أمرا ميس المعلوماتإلنترنت وإجراء اإلتصاالت والحصول علی فيض ا
ثة تحدالمس تاعبة المزید ومن التقنيالُج  وبطبيعة الحال فإن التقدم لم یصل إلی منتهاه وما زال في

ة ومن المتوقع أن یصل حجم مبيعاتها بحلول العام القادم رألخية ات بشکل کبير في اآلونرالتي إنتش
من ت ضدماا تقنية تحویل الموارد الحاسوبية إلی خیر سنو(مليار دوال45إلی ما یزید عن ال)

 3.تها وتطبيقاتها إلی قطاع التعليمد خدماالتي تمت 2حابيةبالحوسبة الس یعرفا إلنترنت أو ما ءافض
أحد أهم  5ویتروت 4کوبسيوفي مقدمتها فاعي إلجتمالتواصيل ا تبکاکما وتعد ش

إلقبال ا فاعالسيبراني وبرغم حداثتها تضء التي تصاعد نجمها في الفضا وسائط األعالم
حقل وامتد تأثيرها إلی  واجتماعيا سياسيا وإقتصادیا ا مؤثرةأدوار تلعب تعليها وصار

ل المن خاني إلنسکل اشن الم ت جانباافء التربية أنها أضرای کبار خبرحيث یم التعلي
زیاد الرغبة في  مما ساعد علی مشارکة وتفاعل العنصر البشري في العملية التعليمية

إ التعليم  6ذ عليها.خأالمع من وجود بعض یمن الکان هذا ن و
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ة وررهما إلي إحداث ثکتروني وتطوء اإللاإلنترنت والفضکة ای ظهور شبد ادولق
ی وعلالم ت المجتمع المختلفة وخاصة المجال التعليمي في العالت مجارغية تکنولوجي

ت المترتبة عليه یداالتطور، فإن التهدعن هذا ة الرغم من ضخامة المکاسب الناجم
ه فء اإللکتروني بوصاذاتها علی أقل تقدیر وفي العقد الماضي برز الفضبالسرعة  تزایدت

 بؤرة مخاوف تتعلق بامن المجتمعات.
ت ستجابااإل فتکالي توتعاظم ء اإللکترونيات التي یواجهها أمن الفضداإذ تضاعف التهدی

 نحو متزاید أیضا تصدر أمن التعامل معها وعلی ت علياة الحکومرقد قالمناسبة لها بسرعة تفو
 1.2اإللکتروني في اإلستراتيجيات التعليمية للدولةن ت األمداء اإللکتروني أجناالفض

التطورات التي یشهدها العالم اليوم کان البد للطالب أن یسأل نفسه أین موقعه  ظل وفي
ا زالت بعض دول العالم تعتمد أساليب في خصم هذه الثورات العلمية والصناعية فم

التدریس التقليدیة التي ال تتوافق مع الحياة العصریة وتفکير الطالب والمعلم في عصر 
 3التکنولوجيا والتطور الحاصل في مختلف التخصصات ومنها في مجال التعليم الدیني.

ء الوجيا الفضغني عن إستخدام تکنوت تسالت في الوقت الراهن حإن العلوم الدینية أصب
ع الطالب علی سرعة الفهم يائل تساعد جمالوس اإللکتروني في مدارسها أو جامعاتها فهذه

س واإلبداع کما تشجعهم إليی تغيير سلوکهم علی وجه النفت والثقة باوتحضير المعلوم
 ف أساسية من عملية التعليم والتعلم.داذي هو من أهلمطلوب إ

ذي ظهر ال عا رأینا الواقفي الوسائل التعليمية، لکن إذ نةالفوائد الثمي طالما توجد هذه
 اليسير و اللنا بأنه لم یستخدم هذه الوسائل بصفة عامة في مدارسنا وجامعتنا ومؤسستنا إ

 یزالون یلجأون إلی إستخدام الوسائل الن بعض المعلمين والمدرسين ألذالک 
یثة المتعلقة ائل الحدوسیغفلون عن إستخدام ال س الوقتنفة التقليدیة وبدالمحدو

 4.يء اإللکترونابتکنولوجيا الفض
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حاطة إلإن العلم والثقافة الدینية ميدان خصب لکل متعلم اذت اراد أن یستزید من ا
التعليمية واد بد من توفير المالأمته وحتی ینتشر هذا الوعي ویعم کان  ئبلغته ودینه ومباد

التي تم توظيفها في التعليم الدیني من ت المواد المعلوما کهم تلالالزمة له، ومن أ
ت ام یبث معلوموء اإللکتروني الياء اإللکتروني إذ اصبح الفضال تکنولوجيا الفضالخ

ة ء نتيجاتعليمية دینية للطلبة دون الحاجة إلی البحث في الکتب والمجالت وهذا ج
 1ها.ذي کان للتعليم النصيب األوفر منلة وات الحيالللتطور الحاصل في کل مجا

التعليمية التي تتفاعل جيدا مع الفضاء اإللکتروني تعد  ن المعروف أن المؤسساتمو
من أفضل المؤسسات وعلی ذالک یمکنها جذب المزید من الطالب وأیضا الحصول 

الدخول في ذالک التفاعل من خالل الدروس  یمکن له العوائد بسرعة وحتیی عل
لمتاحة التي تقدمها المؤسسات التعليمية من اإللکترونية أو حتی الدورات التدریبية ا

خالل التعليم اإللکتروني فإنه البد من تقدیم تلک المعلومات تحت مراقبة ومتابعة بعض 
األساتذة المتخصصين في إختيار الموضوعات المناسبة للطلبة وذالک لحمایتهم من 

 2اإلسالمية. ئالوقوع بإخطار بعض شبکات اإلنترنت التي تکون مضادة للقيم والمباد
ت الخاصة بإعتماد التعليم علی اء التوقعاأن یتوقف بن يک فانه من الطبيعلولذا

ة ت اإللکترونيبکاه في البدایة ثم علی تطور الشي وبرامجء اإللکتروناوفق تطور الفض
یاالتي تربط بينها في مس ت اة یتصدرها الشبکة العالمية للمعلومددت واشکال متعتو

مها في تدعيم النظم التعليمية بإعتبارها وسائل حدیثة لإلتصال اإلنترنت واستخدا
ة تختلف ددت متعفاص ومواصائذات خصة أو بإعتبارها نظما تعليمية خاصي التعليم

عن تلک النظم التي تعتمد علی اإلتصال المواجه داخل الفصل الدراسي وجدران 
  3المختلفة. ةالمؤسسات التعليمي
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ت بکاة ما تعتمد علی شادن معظم المؤسسات الدینية عونالحظ في الوقت الراهن أ
من  تاإذ اصبح من الممکن أن تلتقط هذه التعليمالقرآن لطلبتها  ت تعليما أرادت إذنترناإل

س في التجوید دروت اإلنترنت لفحاب علی صوب أو یوتياالحاسوب علی شکل کت
بذالک یمکن أن و المجانيةت دماغيرها من الخة العربية وقواعدها و وتحفيظ القرآن واللغ

 1.ةت الدینياح العملية التعليمية داخل المؤسساعامال مهما في نج کترونياإللد الفضاء یع

 اهمیة البحث والحاجة الیه
خ اریفي عمل الت ب بجذورةریض ةيالمسي واإللقد بدأ التعليم الدیني في الدول العرب

ة مما انعکس علی الخصوصية يالمسإلط التعليم الدیني بالهویة العربية واا ارتبولهذ
 ةالثقافية والهویة الوطنية لإلنسان المسلم، ولهذا أخذت نظم التعليم في الدول العربي

ب من التعليم الرسمي للجوان ءجز صهتمام بالتعليم الدیني وتخصيإلبا ةيالمسإلوا
فإنه لم  ةيمسالإلالدینية فيه ومع کل هذه الخصوصية للتعليم الدیني في الدول العربية وا

ة منها ما هو سياسي وثقافي دد متعالت العولمة والتي إتخذت أشکادیایسلم من تح
ت افي حقبة تسلط علی المجتمع     ستعمار إللها ا ئت العربية وطادخيال علی المجتمع

لتقنية مما جعل التعامل معها جتماعية واإلقتصادیة واإلت اا بالتحدیاثم عززه ةيسالمإلا
کثر صعوبة   2.ةوأکبر کلفأ

کثر أهمية لما لها من ألربویة والتعليمية الدینية تعد اسسة التؤومن المعلوم ان الم
ة وليتها في تحدید مالمح الثقافة الدینيو سيما مسئرد الدور مؤثر في تشکيل شخصية الف

ت المقدمة للطاب التي تحدد والمعلوما فالبرامج التعليمية ونوعية المعار لالمن خ
ت التواصل بکاوکية، وبسب ما یبث في شلم القيمية وممارساتهم السإتجاهاته

والتي تحاول بعض  ةيالمسإلة عن القيم والمباد ادأخالقية وبعي الجتماعي من قضيایا إلا
ء ات الفضاکان من المهم إستخدام تقني لذا ،سالميإلالدول الغربية الصاقها بالدین ا

  ي المراحل التعليمية التابعة للقطاع الحکومي ء فوالدیني سم الکتروني داخل التعليإلا
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ب المسلم من أن ليتمکن الطال ت المقدسةة التابعة للعتباس الدینية الحوزویدارأو الم
ي الت ئادیصل إلی أعلی درجة من المعرفة في تخصصه من جهة وللدفاع عن القيم والمب

 1جهة ثانية. المي منسإلزرعه في الدین ا
نتيجة للتقدم المعلوماتي والتکنولوجي الهائل في ر بثور علمية م یمان العالم اليو

نواعه المتزامن وغير المتزامن مدعما للعملية التعليمية أ ني بجميعلکتروإلمجال التعليم ا
لکتروني إلء ااألن عالم الفض ت المتفاوتة للمتعلمين وذالکدراإلمکانات والقا ليناسب

ا ة خبراتنادر قدراتنا وزیویي تطرورومن الضهو عالم متجدد ومتغير یتطور کل یوم 
ید حتی نستفيد من إمکاناتنا بشکل أفضل بما یخدم دواکبة هذا التغيير والتجلم

 2.ةت التعليمياالمؤسس
ة علی ادرة وتعليماتها الحازمة قدودفلم تعد أنظمة التعليم التقليدیة بتقنياتها المح

ذ قرابة فمن ت المستمرةيراعة والمرونة والتغالمتسمة بالسرالعصریة  ةالحيا تة متطلباتلبي
ة علی تجاوز ادرء منظومة تعليمية حدیثية قاإلنش تالت المحاودأالخمسة عقود إبت

باالمشاکل والص د ت التعليمية وقات التي أفرزتها األنظمة التقليدیة في المؤسسعو
کادیميالتلک المحاو ترأثم ة علی رية کبدرت مرونة عالية وقاذة ة حدیثت أنظمة أ

ت دثت المتسارعة التي حرات المتتالية والتغييورات التي ولدتها التطدیااإلستجابة للتح
ص اجتماعية والثقافية وبشکل خإلفي العالم في الجوانب السياسية واإلقتصادیة وا

ء االفض»می بء الواسع المسات ضمن الفضالت واإلتصاات في تقنية المعلومراالتغيي
 3«.ياإللکترون
ت اوفي مؤسسام ء اإللکتروني في المجال التعليمي بشکل عات الفضاف تقنييظان تو

ذة اتألسة لت المعرفيدراالتعليم الدیني بشکل خاص یعد الطاقة المحرکة لتنمية الق
ل التکوین األمثل الی البشر من خدق التقدم المعرفي ليف إلی تحقدوالطالب ألنه یه
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ة التفاعل المباشر والمستمر مع البيئن م نهم ا یمکفراد ومعارفهم ومهاراتهم بمألت ادرالق
ء اإللکتروني یعمل علی إیصال ونشر المحيطة بمکوناتها المادیة والمؤسسية فالفضا

ة زة الهواتف المحمولة وأجهزب وأجهوت حدیثة کالحاسات باستخدام تقنياالمعلوم
الالسلکية  تصالإلت او عبر شبکات أنترنإلت ااعد الرقمي الشخصي عبر شبکاالمس

 1ن.ت المتعلم والمتعلميدراة المعرفة وتطویر قوادر بدریالتعليم والت وذالک ألغراض
ت العلمية بدأت في الوقت الراهن وزات الدینية ومنها الحاظ ان اغلب المؤسسونالح

ء تعاليمها للطلبة کما قامت بتصميم ات اإلنترنت في ارسبکاتستند علی بعض مواقع ش
ت تمثل المواقع بحصألها و -ویترک والتوبت والفيسدیامثل المنت -مواقع إلکترونية

ة في محافظة النجف وز( أول موقع إلکتروني للح1427الرسمية لها حيث أنشأ عام )
س دروة، فيحتوي علی الدهذا الموقع اإللکتروني علی أقسام عدیي األشرف وکان یحتو

س في در ء األلفالتي بلغت زهة عالية وابجود ااتيذ الحوزویة التي تنتجها الحوزة
مضغوطة توزع علی الطالب  صراک علی شکل أقلت کذادرمختلف العلوم وقد أص

ت الدینية الع قسم المسائل والردود الدینية والتاریخية وقسم المقاي الموقک فلوکذا
العامة والتخصصية باللغات: العربية، اإلنجليزیة، الفارسية، الفرنسية، الهندیة وهي في 

نفسها  ءة باللغات المذکورةروک علی المکتبة المقلي الموقع کذاو، ویحتتمرر مستطو
 2.ذالکير ة نفسها وغة المسموعة من إنتاج الحوزي کذالک علی المکتبوویحت

ء الفضا تستخدام تقنيات الدینية في إسساک ان بدأت المؤلوکان نتيجة لذا
ما في البحث االلي ولدیها  سيالب في عملياتها وواإللکتروني في المکتبة الحاس

ام س إلکترونية ونصوص کاملة متاحة في موقعها علی شبکة اإلنترنت، أما النظارفه
ة خارجية ار توجد اعالش اإلیراني ووت فهو نظام کااة البياندااللي المستخدم في قاع

ة الداخلية ارت فيها وانما تقدم خدماتها عن طریق االعالکافة انواع مصادر المعلوم
 ص الکاملة لمصادرها علی شبکة اإلنترنت،ستنساخ وبث النصوت التصویر واإلدماوخ

                                                           
 .44-46، صص. 2005طي،  .1
 .33، ص. 2006تنها،  .2
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یا عتفيدین من المکتبة فالمکتبة عامة للجميت المسااما فئ ت العلمية، ولکافة المستو
ولية ألت ااوطلبة الدراسية ة العلميوزت المستفيدین هم طلبة الحاولکن أهم فئ

یاتهم ، والبات العليا في الجامعاتاوالدراس وکافة المطالعين حثين بمختل مستو
 1ء حدیثا في المکتبة.للنسا صخاح جناح اأبنا المجتمع وقيد تم إفتتخرین من اآل

و ة التابعة للقطاع الحکومي أيء في المراحل التعليمواس التعليم الدیني لقد أصبح
العربية  ة في األنظمة التعليم في الدولالدینية الحوزویة یحتل مکانة بارز سالمدار

ک ثمة إحتمال في اء اإللکتروني، فإنه یعتقد بأن هنات الفضاة کافة ومع تطور تقنييواإلسالم
ت داس المعتقتعکالعالقة بالدین في تعدیل مناهج التعليم ل ت ذاتاتقوم بعض الجه

ي دولة إیدیولوجية تسعی إلی ی أة المحافظة، فالتعليم الدیني هام جدا بالنسبة إلياإلسالم
ادراج  ضمانلد يي البعدة علی المات الحيالمن مجاال م انظمتها التعليمية في أي مجتنظي

 2ع الطالب.يم جميت الدینية الصحيحة و غير المتطرفة في تعلاالمزید من المعلوم
ف النهائي من إصالح التعليم الدیني في دویمکن القول بأن ینبغي أن یکون اله

ي تنمية مواطنين مثقفين ة أم من أجل المواطنعليو التالمية هسالدول العربية واإل
ذي لح ذالک هو الدور ااء المجتمع ومفتاومسؤولين یفکرون بحریة ویساهمون في بن

س الدین بطریقة یمکن أن دریی تدوتحليل مالتعليمية کافة  تسسایلعبه الدین في المؤ
ء ات الفضايف تقنيی إمکانية توظدذالک م تنمي قيم المدنية والمواطنة، اضافة إلی

 3ل تعاليمها للطلبة.الاإللکتروني خ
لکتروني إلء اات الفضاق یمکننا التوصل إلی أهمية توظيف تقنيبوتأسيسا علی ما س

ب تيعالطالب وینمي قدرته علی إسر اف تفکييإذ یعزز هذا التوظدیني في التعليم ال
في المواطنة ض الواقع، وبالتالي یحقق رت الدینية ویساعد علی ربطها بأاالمعلوم

 الصالحة لمجتمع ولدیه.

                                                           
 .498، ص. 2013الياسري،  .1
 .3، ص. 2012فاعور،  .2
 .15، ص. 2005سعد،  .3
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 هدف البحث
ليم ي التعء اإللکتروني فات الفضياف تقنيی توظتوف البحث الحالي معرفة مسدیه

 .ميةالدیني في الدول العربية واإلسال

 حدود البحث
الفضاء اإللکتروني المستخدمة في مجال التعليم الدیني  تایتحدد البحث الحالي بتقني

 .نالواإلسالمية ولحد افي الدول العربية تطور  ةفتر لالخ

 تحدید المصطلحات
 فتوظی .1

)الفعل وظف، ووظف کلمة تدل علی تقدیر الشیء، ویقال ة تعود من کلم يفة توظکلم
 1یء بنفس الحکم بالوظيفة.ي قدرت له الشوظفت له: أ

 الفضاء اْللكتروني .2
 2اإللکتروني. للتواصلها االب ویحصل من خوت الحاسبکاه شيهو الوسط الذي تتواجد ف -
وهذه ة اإلنترنت المتنوعة فوثقا باإلنترنترتبط ء ميي شأ هي وسيلة لوصف -

ر ة عبات الحيالالوسيلة تسير جنبا إلی جنب عند العمل في مختلف مجا
ت رامع الخب اآلراء کارت العالمية وتحدیدا عندما تشبکااإلنترنت مع الش

 3اإلنترنت.علی  ة والثقافيةاإلجتماعية والتربویة والدیني

 التعلیم الدیني .3
بالرغم من التعليم العام قد ام ت التعليم العرراوع من التعليم المنفصل عن مقو نه
ت الدین اطلقت اي متعلقة بتعليم اساسية الدین ضمن المنهاج الدراسادفظت علی محتا

 األخالق، التربية الدینية واإلرشاد الدیني.، ة منها: الدیندء عدیماعليها أس

                                                           
 .335، ص. 3، ج1979، . إبن فارس1

2 . Strate, 1999, p. 383. 

3 . Graham, 2006, p. 179. 
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األخالق والقيم واألحکام  تساسياف التعليم الدیني إلی تزوید المتعلم بأدویه
 ذي تهمه في حياته الفردیة واإلجتماعية وتشتمل مناهجها في الغالب علیلالشرعية إ

 1ی.خرألالعلوم ا ئت والمعامالت مباداداس العقائد والعبدرو
وأن  القهی شرائع وأخین وعلف إلی تربية الناشئة علی الددذي یهلهو ذالک التعليم ا

 2.ةوکية یعيشها الفرد في حيات العامة والخاصممارسة سل یصبح

 كترونينشأت و مفهوم الفضاء اْلل
( عندما أخذت  1990)ام ة في عرلقد ظهر مفهوم الفضاء اإللکتروني ألول م

واإلتصاالت الرقمية تنمو وتتسع بشکل کبير بين بکاتها اإلنترنت وش تتخداماإس
واهر یمثيل العدید من األفکار والظ «يبرانيالفضاء الس» ت وکان مصطلحاجتمعالم

 3.تالوق ة التي کان ناشئة في ذالکالجدید
ویعود « اآلليتحکم علم ال»اإللکتروني بمصطلح اخر وهو  ءکما ویسمی الفضا

ت اليونانية القدیمة )المحافظ، الموجه، الحاکم، الطيار( اهذا المصطلح إلی الکلم
اإللکترونية وعلوم  اإلتصاالتال ت ویينر لعمله الرائد في مجوربرت قدمها ناکلم وهي

قبل  من« 4ق الکرومرح» ةيرة في القصة القصمر ألولالکلمة  ظهرت هذه تحکمال
 5.ویليام جيبسون

ة رألول م ترویليام جيبسون ونشا التي کتبه حرق کروم إحدی القصصة وتعد قص
تمر ة في مؤرألول مة ءة القصرا( حيث قام جيبسون بق1982)ام في أومني في یوليو ع

 6(.1981)عام  فالخيال العلمي في دنفر خری

                                                           
 .27، ص. 2007للي، الصمدي والح .1
 .103، ص. 2015العایش،  .2

3 . Strate, 1999, p. 384. 

4 . Chrome Burning 

5. Gibson, 2004, p. 12. 

6 . Wills, 1995, p. 83. 



219  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

التفاعل وتبادل األفکار ة ة إجتماعيراإللکتروني کخب ءال الفضالویمکن لألفراد خ
األعمال واإلجرائات المباشرة وخلق  ةاروأد اإلجتماعيدعم وتبادل المعلومات وتقدیم ال

ش السياسي وهلم جرا، وذالک اواإلنخراط في النق واأللعابة م الفنياإلعالائل وس
وقد أصبح مصطلح « سيبرنوتس»ا بأنه اویشار إليها أحيانية بإستخدام هي الشبکة العالم

باإلنترنت وثقافة اإلنترنت رتبط ي شيء مأ وسيلة تقليدیة لوصف اإللکتروني ءاالفض
 األخالقيةة ألفراد للقواعد المشترکة و المنفعک مدونة في جميع ااالمتنوعة ویعتقد أن هن

ی الکثيرون أن الحق في الخصوصية هو األکثر أهمية بالنسبة إلی رع ویيللجم ةالمتبادل
 األخالقية تلياء اإللکتروني، هذه المسؤواالدستور الوظيفي ألخالقيات إستخدام الفض

عندما  وتحدیداة الميت العبکااإلنترنت مع الشر تسير جنبا إلی جنب عند العمل عب
 1ت اإلجتماعية علی اإلنترنت.الخبرااآلراء مع  کتشار

کل غي أن تشة وینبا للعاممتاح اعالمي امرفق حليصيب اإللکتروني ءاوقد تطور الفض
ة اإلدارة الدوليون ه قضية مرکزیة في جدول أعمال مجتمع المعلومات وینبغي أن تکإدارت

اع ت والقطادیمقراطية وبمشارکة کاملة من الحکوماألطراف وشفافة و ةددإلنترنت متع
ل ت التعليمية ویجب أن تکفات الدولية والمؤسسالمدني والمنظما عوالمجتم صالخا

وآمنا  ع وأن تکفل تشغيال مستقرايذ أمام الجماا للموارد البشریة وأن تيسر النففتوزیعا منص
ت بالسياسيا قنية وقضایا تتعلقي علی قضایا تووإن تحت لإلنترنت مع إعتبار تعدد اللغات

ت احة والمنظملب المصحاک فيها جميع أصترالعامة علی حد سواء وینبغي أن یش
 2ذات الصلة.الدولية  تة الحکومية والمنظماالدولي

 مفهوم التعلیم الدیني
ه في تحقيق الطمأنينة النفسية وحث رذ له أثا اات عمومي المجتمعدین الحق فان لل

س عموما اوالبالء مما یجعل الن تولخير، واإلجابة علی أسئلة المس علی فعل انفال
    ا یأملون أن یجدوا في الدین المالذ واآلمن والراحة النفسية لحياتهم وأرواحهم ومثلم

                                                           
1 . Graham, 2006, p. 179. 

 .431، ص. 2012قندیل،  .2
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ف والصراع داخل رق الطمأنينة فقد یؤدي الفهم الخاطئ للدین إلی التطأن الدین یحق
 :المجتمع نفسه وهذا ما نبه إليه القرآن

َنُة » وُتوا اْلِكَتاَب ِإَِل  ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِی 
ُ
ِذیَن أ َق اَل  ِمُروا ِإَِل  ِلَیْعُبُدوا  *َوَما َتَفَر 

ُ
َوَما أ

َمِة  ِلَك ِدیُن اْلَقِی  َکاَة َوَذَٰ اَلَة َوُیْؤُتوا الَز  یَن ُحَنَفاَء َوُیِقیُموا الَص  َه ُمْخِلِصیَن َلُه الِد   1«.الَل 

بي بما نة الدین هم بيءتاه تعالی لهم علی إمعانهم في التفرق بعد أن جللخ ااستدعي تو
 2قویم. الحق بما فيها من طریق

ان يب أهل األدیین یصه إلی أهمية أن یتصد التعليم الدیني للخلل الذیة تنبيوفي اآل
 بوهو أخطر ما یصي یتباع الهوق وینشأ هذا الخلل عن إعن قبول الح هأصحاب عفيمن

عموما محاربة کهانة  ءاأهل األدیان ولذا کان من أهم مقاصد القرآن ومقاصد األنبي
 عي یتبيء منهج عقلاذالک ببنبيل س دینهم وساذي یزیف علی النلالجاهلية والتضليل ا

ک وقد سعی للتأسيس فکار بمنهجية علمية قادر علی النقد والتفکيلدليل وینقد األا
 :الیعقوله تي للمنهج العلمي کما ف

ِئَك َکاَن َعْنُه َمْسُئوِلً » وَلَٰ
ُ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکُل  أ  3.«َوَِل َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإَن  الَس 

 4ليحمي الدین من التدین الخاطئ.
 ة منها:عدید فهداه ألدی حصبأ الراهن تان التعليم الدیني في الوق

 .المعتقد الفخترغم إالدنيا  ذهم في هسالالبشر معا ب شن یعيا .1
ء یحملون رسالة هدایة من اء لنا بإعتبار أن کل األنبياء الله جميعا أنبياان أنبي .2

 .الله ال یجوز إهمالها
 .ة معاخرة البشر في الدنيا واآلین ليکون سببا لسعادع الدنتعامل مان  .3
 .ل التعددیةخالف لتقبال خالف فيها وبين اآلراء التي تحتمل ال يق التائان نميز بين الحق .4

                                                           
 .4-5البينة،  .1
 .470، ص. 1984ابن عاشور،  .2
 .36اإلسراء،  .3
 .297، ص. 4، ج1979الجزري،  ابن األثير .4
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ی حري الرأي والتعبير في مجال النقد الدیني توان نميز بين ما یدخل تحت مس .5
ء ات المسيئة ألنبيومای الجریمة کما في مجال الرستووبين ما یدخل تحت مس

ی األدلة فيجوز تورا فما کان بحثا علميا علی مساوحيث ان القرآن وضع معي
ء والقرآن الکریم وما اوجود الله ونبوة األنبيللمتعلم الحق أن یسأل عن أدلة 

 الل کما في الرسوم الکاریکتویة ف العقالب العاطفية ای خطتوکان علی مس
ب التعبير العاطفي ی أسلودا علرین قيالمشاعر وترد عقيد اآلخیقبل استفزاز 

 1:الیلقوله تع
ِه َفَیُس » ِذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَل  وا اَل  ِلَك َوَِل َتُسُب  َه َعْدوًا ِبَغْیِر ِعْلٍم َکَذَٰ وا الَل  ُب 

ُئُهْم ِبَما َکاُنوا َیْعَمُلوَن  ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُیَنِب  ِب  ٍة َعَمَلُهْم ُثَم  ِإَلیَٰ َر َم 
ُ
ا ِلُكِل  أ َن  َی   2«.َز

ة بأهمية تحدیثه علی ساحة دت نظر جدیاء عليه فقد ظهر لمفهوم التعليم الدیني وجهاوبن
 :تيت النظر بما یأوجها کویمکن إجمال أهم تل الميسعربي واإلالعالم ال

ور وخاصة بعد التطم ه من أنواع التعليره عن غيزمفهوم التعليم الدیني وتميي .1
 .المجال هذاه ذي عرفال بوالتشع

ی .2 مية ت التعليم الدینياتجدید محتو قادرة علی  وإنتاج مضامين تعليمية، تعلُّ
وهو ما یجعل من تجدید  -وليس العکس -حداثةال عالتوافقي م بناء الوجدان

 .الدیني اإلصالح تد لوازم ومستلزماالتعليم الدیني أح
فة حتی یحقق ة کات التعليمياتجدید طرق ووسائل تعليم الدین في المؤسس .3

حدیثة  کوتبني دیداکتي ءالمجال لبنا وهو ما یفسحقية أهدافه التربویة واألخال
 .في التعليم الدیني

 ة المعاصرةرة والماسة في الفتدداإلنسان الروحية المتج تاعن حاجاإلجابة  .4
 3ة.یت اإلنسانية التقليداق مع الحاجابال تتطة تتخذ صورا مختلفي والت

                                                           
 .455-456، صص. 4، ج1984ابن عاشور،  .1
 .108األنعام،  .2
 .19، ص. 2016الراضی وآخرون،  .3
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 كتروني في التعلیم الدینيفوائد إستخدام الفضاء اْلل
 ء اإللکتروني ليست قاصرة علی مجال معين، بل هي ممتدةات الفضایمکن القول أن تقني

مؤسسة الفضاء  أستاذ منو روبين کوهين وهول قدم خدماتها في جل المجاالت إذ یقلت
 مرونة مفيدة لألفراد والجماعات توفرا إنهة ة اإلمریکيدالوالیات المتحي اإللکتروني ف

وقد امتد تطبيقاتها إلی حقل التربية  ءعلی السوا ت والشرکاتسسات والمؤللهيئا
متزایدا علی منظومة  إقباالة فإن ثميم مجال التعلوالتعليم وبحسب تقریر حدیث في 

 للتي تعوَّ او ”GoogleApps“ ةوأن خدمية ت التعليمات اإلنترنت في القطاعبکاش
کثر م بشکل رئيس علی الحوسبة السحابية یستخدمها حاليا حول  مستخدمن مالیين أ

 ؤسسات تعليميةومدرسين ومة تعليمية من طلبة الالعملي مکوناتی ینتمون فقط إلالم الع
یصل إلی مليون  وإذا علمنا أن إجمالي المستخدمين لهذه الخدمة من کافة القطاعات

 .کبریشکل القسم األن قطاع التعليم مستخدم فإ

منها م یستفيد منها قطاع التعليحابية ة للحوسبة السدی عدیرت أخاوتوجد أیضا تطبيق
ب لدیها الهم حس نیذال کيهادمها جوجل لجميع مشتروهو خدمة تق 1المستندات محرر
 2ة برامج.دت عمواصفا عد یجمالخاصة ببرنامج واح مستنداتهة کتاب للمشترک وتتيح

س القران الکریم وکتب الشریعة دریء اإللکتروني في تالفضا تستخدام تقنياأن إ
کبر قدر ن  شک أالوم ال یتجزا من عملية التربية والتعليا ة یعد جزءيالمساإل توظيف أ

ء اوبقدیني ح عملية التعلم الااإللکتروني له األثر الکبير في نج ءات الفضامن تقنيممکن 
 ة المتعلم وهو ما اثبتتهاة منها في حيفادة اطول مع بيان الکيفية الصحيحة لإلستدأثرها لم

المناهج القائمة  ومن ذالکالتربویة الحدیثة  تالنظریا هليت إوناد تالکثير من الدراسا
 3التقنيات.ک علی مثل تل

                                                           
1. Documents Google 

 .22، ص. 2011عبدالحافظ،  .2
 .26، ص. 1999الزهراني،  .3
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ء اإللکتروني في التعليم الدیني تساعد المتعلم الفضا تستخدام تقنياکما وأشار أن إ
ه کناقل وملقن للمعلومات إلی دور ن دورم روتغية ة والمهنيعلی رفع درجة کفایه العلمي

ة العلمية وتقویمها ادض المعلی حسن عر هوتساعد المخطط والمنفذ والمقوم للتعليم
ية البحث عن ق خالل عملویح المتعة والتشرو کما تساعد علی خلق اوالتحکم فيه

 1ع اإلنترنت.الدینية في مواق تالمعلوما
حابية اغلبها علی منظومة الحوسبة الس ء اإللکتروني والتي تعولات الفضاإن تقني

 :والدیني ما یلي يوکافة العاملين بالحقل التربو للطالب والمعلمينق ُتحق
 الفعالة، والمشارکةاصل التو تتعزیز أدوا -
طالبه وتوجيههم م طاقته ووقته بتعلي ترکيز علی ُتعينه ة للمعلمدتعد وسائل جي -

 بشکل صحيح خالل تنفيذه لألنشطه والعمل المنهجي المنظم،
 تتيح عملية التقویم التعليمي علی المستویين الفردي والجمعي، -
 ،ة التعليميةسسء في المنزل أو المؤما سوامستند سهولة العمل علی  -
 المستندات،مجال لفقدان ال  -
 ،علی نحو أسرع وأفضل قالعلمية والوثائ عإمکانية البحث في المراج -
 ق التدریس،رع المناهج وترابط وحداتها وکذا التطویر في طالتطویر في توزی -
ذالک إذا لم ن کادیمية وأبعد مأآلیمکن أن یدوم حساب الطالب طوال مسيرته  -

 2یطلب إلغاءه.

 النتائج ومناقشتها عرض
 عرض النتائج -
 :تيف البحث باآلالباحثة نتيجة هد تلخص يطار النظرل ما تم عرض في األالمن خ

                                                           
 .32، ص. 2003الفرج،  .1
 .37-38، صص. 2009مصطفی،  .2
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ف عدیدة وذالک دافي التعليم الدیني یحقق أهي ء اإللکترونات الفضاأن توظيف تقني
 ة علی مجال معين في التعليم، بل هي ممتدةقاصر تلکتروني ليسء اإلالفضا تن تقنياأل

 .نسانية ومنها الدینيةت العلمية واإلالم خدماتها في جل مجادلُتق
عد المتعلم علی الکتروني في التعليم الدیني تسإلء االفضا تستخدام تقنياکما أن إ

ه العلمية والمهنية وتغير من دور کناقل وملقن للمعلومات إلی دور درجة کفایت رفع
 .والمقوم للتعليم المخطط والمنفذ

کبر قدر ممکن من تقنيف ن توظيوإ لکتروني في التعليم الدیني له إلء اات الفضاأ
ة اطول مع بيان الکيفية الصحيحة دة وبقاء اثرها لمة التعليميح العملياثر الکبير في نجألا

 .المتعلم ةمنها في حيا ةستفادإل
اغلبها علی منظومة  ء اإللکتروني والتي ُتعولات الفضياعالوة علی ذالک أن تقن

کافة العاملين بالحقل التربي والدیني ووالمعلمين  سبة السحابية تحقق للطالبالحو
  العدید من الفوائد والتي من أهمها:

 ق علی نحو أسرع وأفضل،ائتمکنهم من البحث في المراجع العلمية والوث .1
 والتطویر في توزیع المناهج وترابط وحداتها، .2
 س.التدری قروکذا التطویر في ط .3

 التوصیات -
اإلهتمام بالتعليم الدیني عن طریق توفير ما یحتاجه ذالک التعليم من  زیادة .1

 تقنيات تکنولوجيا حدیثه،
تدعيم المکتبات سواء في المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الحکومي أو  .2

بمکتبات مرتبطة بشبکة الحوسبة السحابية من أجل تسهيل  -الحوزة -الدیني
 حصول المعلومات الدینية للمتعلم،

إدخال الطالب في المؤسسات التعليمية علی عملية البحث في برامج اإلنترنت  .3
 المختلفة ليتسنی له الوصول إلی معلومات بأسرع وقت جهد ممکن،
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الترکيز علی تعليم اللغات األجنبية للمتعلمين حتی یتمکنوا من معرفة أهم  .4
اإلسالمية  التطورات والکتب اإلسالمية المنشورة من قبل الباحثين في الدول

 والغربية عن اإلسالم علی شبکة اإلنترنت.

 مقترحاتال -
ء اإللکتروني والوعي الدیني قة بين الفضاف العالتعر فدراسة عن تهداجراء  .1

 ة،ة الحوزبين طلب
ت ياة العلمية لتقنوزی إستخدام طلبة الحتوف علی مسرالتعف دراسة تهد ءاجرا .2

 .لکترونيإلء ااالفض

 قائمة المصادر

یب ي النهایة ف(، 1979) ک؛ارت المبعاداثير الجزري، مجدالدین أبوالسألابن ا .1 غر
 .لبنانبيروت: ، األثر

 تونس: الدار التونسية للنشر. ،التحریر والتنویر(، 1984؛ )، محمد الطاهرابن عاشور .2
عبدالسالم  ، تحقيقمعجم مقاییس اللغة(، 1979س؛ )ار، أحمد بن فإبن فارس .3

 فکر للطباعة والنشر.بيروت: دارال، اروند همحم
ت التعليم ياة في تقنر، محاضالتعلیم اْللكتروني(، 2015حمري، سعدیة؛ )ألا .4

 .التربية والتعليم ةوزارقاهره: ، في وزار التربية القيت
یأثر إستخدام الوسائل التعلیمیة في ت(، 1988ق إبراهيم؛ )يبدیوي، توف  .5 س در

، رسالة صیل التالمیذت التوحید للصف األول متوسط علي تحوعابعض موض
 کلية التربية. ماجستير، جامعة الملک سعود:

ق اة والتطور وآفأت العلمیة: النشوزاالح(، 2006) تنها، عدنان فرحان؛ .6
 .ميةقم: المرکز العالمي للعلوم اإلسال، ، اطروحة دکتوراالمستقبل

 ،ت وحلول(اعوقوسائل التعلیم في تدریس المواد الدینیة )م(، 2011س؛ )ياحسييين، محمد إل .7
 .13-47: 18العدد  ب،امجلة القسم العربي، باکستان: جامعة بنج
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الراضي، رشيد؛ بولحية، یحيی؛ أوالد الفقيهي، عبدالواحد؛ جبرون، امحمد؛   .8
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