
 

 

لسنا بصدد أوج  االختالف والمقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني، وال نحاول 

تعراض أسالي  وتقنيات هذا النوع من التعليم   بل نريد أن نسلا الضوء على قدرات اس

التعليم االلكتروني ومجاالت ، واالسباب التي تجعل من  ذو فائدة ال نستطيع االستغناء عنها 

في مجال تعزيز التعليم الديني، سواء على مجال الجامعات، أو المدارس الدينية 

أنشطة مختلف  ضمن هذا المجال الفضائي االلكتروني، وضرورة والمىسسات التي تقوم ب

طرح هذا الموضوع وبيان تاريخ  وجوان  االبتكار في  ونظريات  وبيان النتائج التي نصل 

اليها من خالل استنتاج الممارسات التعليمية في هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة التي 

وابتكارات عالية في انجازاتها التي تغطي كافة تبذل معطيات قائمة على نظريات مدروسة، 

 االحتياجات أو تكون بديلة عن التعليم المباشر وبيان الثمرات التي توفر ضمن هذا النطاق.

 ري، تطوياإللکترون، الفضاء ينالدي مالتعليقدرات   

ن أل ،صر لهاحومجاالت ال  ،ان موضوع المجال االلكتروني ل  جهات عديدة

، ول  فروع كثيرة تطرح من خالل والوسائا ال تعد ضمن هذا المجال التقنيات

وكل ، ن دراسة هذا المجال لها جوان  عديدةأل ،ومسائل ال تحصر بعدد ،الدراسة

رورة ليس من السهل ، ومثل هذا المجال ل  ضرس الجان  الذي يجد في  غايت يد

،يخ ظهور هذا المجال في حياتنا العمليةتارحيث بدايات ، ومن تحديد أبعادها

                                                           
 ،رانيا قم، ة،يالعالم المصطفی جامعة القرآن، وعلوم ريالتفس لجنة يف ريماجست طال  -1

ammer.5@hotmail.com  
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 ، ول  فرضيات عديدة كل ياخذهاحيث تبنى الحضارات والتعليمة ومن جان  الثقاف

، وليس لنا ان نتجاهل العطاءات التي نتلقاها من من الزاوية التي يجد فيها ضالت 

 .طيات ، وال بد لنا ان نلم بظواهر التعليم ومعالل الولوج في هذا النطلي الواسعخ

ونستطيع ان نبين القدرات الهائلة التي سنبينها من خالل البحث والقدرات 

كشف الغطاء عن ون التعليمي، ونوسع مجاالت  التي من خاللها نبني الصرح الجبارة

نقوم  ان وال يخفى علينا ،عن االستفاده من هذا النطاق التي تبعدناالغوامض 

اال وهو  ضمن المجال الذي نحن بصددهتارها الطرق التي نستطيع ان نخباختيار

عن بسيطة مل ان نكون قد كشفنا ولو زاوية أون ،الصرح العالي للدراسة الدينية

مكان عرض مجمل النقاه بعض هذه القدرات كي نلم بالموضوع ونحاول قدر اإل

 .نكس  خبرات قد تكون قد خفيت عنا من اجل ان ،التي نثيرها في هذا البحث

  

 التعليم المفتوح هو باالساس هدف أو سياسة تعليمية، وأهم خصائص  ان  يزيل الحواجز أمام التعلم. 

للطلبة الذين  ةوهذا يعني عدم أشتراه مىهالت مسبقة للدراسة، وبالنسب

يعانون من عجز معين، فهو يعني مجهودا أكيدا لتقديم التعليم بالشكل المالئم 

 ثال ، تقديم أشرطة التسجيل الصوتي للمكفوفين(.)وم الذي يتخطى ذلك العجز

ظريا ان  ال يجوز حرمان أحد من أمكانية الوصول الى نوهذا بدوره يعني 

ادرجا ومن هذا المنطلي يج  أن يكون التعلم المفتوح ن ،وحبرنامج للتعليم المفت

ستخدام نفتاح مضامين خاصة إلولهذا اإل، وينصف بالمرونة في آن معا

واذا كان الوضع كما ذكرنا بأن  ال يجوز حرمان أحد من امكانية  ،ياالتكنولوج

 الوصول عندئذ ينبغي استخدام التكنولوجيات المتاحة للجميع.

                                                           
  .30، ص. 2007 ،بيتي طونيراجع   -1
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( في التعليم أما التعليم عن بعد  فهو التعليم عن بعد، من جهة أخرع، هو )نهج

وقاهم وفي هم أي يستطيع الطلبة أن يتعلموا وفقا لما يتيح  ل /وليس فلسفة تعليمية

ودون  -في مكان العمل أو في مركز تعليميفي البيت أو  -المكان الذي يختارون

 ومن هنا فالتكنولوجياعنصر كبير االهمية في التعليم عن بعد. ،ستاذاأل تواصل مباشر مع

من حيث المضمون ، ن  في المباشرح عوال يختلف النظام الدراسي في النظام المفت

 ،والنشاطات التعليمية ،والمحاضر ،والجوهر، من حيث المنهاج الدراسي

 ،سالي ختالف من جهة األلكن اإل ،ساسية التعليميةمور األوبقي  األ ،متحاناتواإل

يضمن هذا المجال و والمباشر ،دوات المستخدمة في كل من التعليم المفتوحواأل

 . منهاج الدراسي حس  الخطة المقررة في الفصل الدراسيللطال  اكمال ال

تعيي اي نشاه  قد لكتروني ممكن توفرها دون عناء وتكاليفهنالك وسائل في التعليم اإل

 ،ساتذه من خالل المنتدياتاو المناقشات مع األ والدروس المباشرة ،من حيث المناقشات

 ،توطرح التسائال، المحاضرتصال المستمر مع واإل ،لكترونيةوكذلك الرسائل اإل

وضمن اطار  ،بينما نجد ان التعليم المباشر شفهيالدراسية،  لمادهالخاصة با شكاالتواإل

 .ن تكون فصلي  او نصفي  ونهائيةكأمتحانات عن  في المباشر تلف اإلخمحدود وال ت

وهي ، لكترونيوالتعليم اإل ،ال بد من وجود أوج  أختالف بين التعليم التقليدي

 الخالف ةنها تختلف حس  الجوان  التي يراد معرفأل ،يرة وال يمكن احصائهاكث

 وال بد من اجراء مقارنة بينهما لبعض من الوجوه المهمة  بينها من زاوية خاصة،

لكتروني يوظف التقنيات فان التعليم اإل ،من ناحية أسلوب التعليم -1

أسالي   لكترونية وأستخداموالعروض اإل ،يعتمد الوسائاوالحديثة 

اج ، أما التعليم التقليدي فال يحتخالل صفحات الوي المناقشات من 

 حيان.ال في بعض األإالى وسائل التكنولوجيا بكثرة 
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 ،يعتمد على التفاعل باتاحة استخدام الوسائا المتعددة للمتعلم -2

لكترونية والسماح ل  بالمناقشة من خالل ستفاده من العروض اإللإل

بينما نجد ان التعليم التقليدي يتم بين ، لكتروني اإلالتفاعل مع الشبك  

 .المعلم والمتعلم، وال يعتمد دائما على المتعلم والكتاب

وال  ،وبدون تكاليف ،مكان عمل تحديث للدروس بكل سهولةباإل -3

نتظار لما بعد النشر او الطباع  كما هو الحال في المجال يحتاج اإل

ننا أل ،في التعليم المباشر غير متاحة ان هذه الخاصية نجد التقليدي بينما

واضافة  ،جمع  نتمكن منال  الي مادة دراسية فاننا اذا طبعنا الكتاب

 .اال بعد النشر وخالل الطبعات الالحقة للكتاب تعديالت علي 

حيث يمكن  الدخول الى  ،ستخدام يتمتع الطال  بمرونة المكانمن ناحية اباحة اإل -4

بينما نالحظ التعليم ، متاحة عبر العالمون فرص التعليم فتك، نترنت من اي مكاناإل

قتصار واإل ،ولد اوالمكان والتقيد بالج ،وتحديد الوقت ،التقييد علينا التقليدي يحتم

  دراست . في المكان الذي يطل  في  التخصص المراد ةع الموجوداونعلى األ

قات الكامن  لدع وتفجير الطا ،لكتروني على التعلم الذاتييعتمد التعليم اإل -5

 ،ستيعاب والوقت المناس وحس  طاقت  فى اإل ،واهتمامات  ،المتعلم

فهو غير  ،التقليدي فان  يعتمد على المعلم التعليم اما ،الئمموالمكان ال

، سيراوال يمكن التعامل مع  اال من خالل الفصل الد ت،متاح باي وق

ال  من يحرم الطسدها نفلو غاب الطال  او لم يحضر المدرس ع

بينما يستفيد من التعليم عن بعد من هذه  ،المحاضرات التي فاتت 

 يفو ،كثر من مرهلى اعادة سماع الماده وتكرارها ألويقدر ع ،الخاصي 

 بينما وفكرية، نفسي  زا من ناحيةيكون فيها جاه، بحيث شاءوقت  أي

ال  ضاف  النشغال الطباإل يكون النظام المباشر مغلي ومقيد بزمان ومكان

 .ستماع الى المحاضرةحظات ما يضيع علي  الكثير من اإلبنقل المال
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 بمكان معين ،يلزمنا التعليم التقليدي في الذهاب الى المحاضره -9

 ،ستفاده من الدروسجل اإلوالحضور أل ،النقلكلفة يكلفنا  وذلك

ويلزمنا على مواصلة  ،رغم المشاغل والمشاكل التي يعانيها الطال 

ني الوقت لكتروبينما يوفر لنا التعليم اإل ،لحضوربا الدرس والتقيد

 المالئم.والمكان 

صحي  ان هنالك بعض المحاضرات ال نستطيع فهمها من خالل سماع  -10

نع من اتاحة الفرص  للسىال عن لكن هذا بدورة ال يم ،المحاضره

الفرص  أيجاد ستعان  باحد المختصين او او اإل شكال من خالل الموقعاإل

 .شكال الذي واجهناالحل لإل العثور علىو ،للبحث ةمالالز

 ةلطرح بعض االسئل الفرصة باشر يتي  للطال مصحي  ان الدرس ال -11

وعدم اتاح  الفرص  ،خرينار ةلوجود المزاحم  من الطلب ،ةالمحدود

 لكترونيالدرس من خالل المجال اإل تالحظ ان بالمقابل، ةكثير ةالسئل

 ،سواء للمدرس او الطلب  ةاالسئللطرج  كذلك فرصال يتي  للطال 

 .راءار ةومناقش

او سماع  ،لكترونيسماع اكثر من درس في التعليم اإل بامكان الطال  -12

ي في أو ،الدرس في الوقت الذي يكون في  الطال  متهيأ نفسيا وفكريا

 ،ومن الممكن اعادة المحاضرات ،من خالل العمل او في البيت ،لحظة

ممكن عمل تلخيصات  ،في اوقات مختلف و ،ةر من مركثوسماعها أل

 وعندنا الوقت الكافي لذلك. ةللماد

، فيما اذا غيرهامحاضرة بسماع  ةاو المحاضر مكان تغيير المدرسباإل -13

توفرت من خالل الموقع محاضرات لنفس الموضوع من قبل أساتذة 

 .بينما التعليم التقليدي ال يوفر هذه الخاصية آخرين،
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، مما في استخدام الحاسوب ةومعرف ،ةالحاجة الى بنية تكنولوجي -1

الى التدري   ة  الذين يجهلون استخدام ، والحاجيحرم بعض الطلب

والتعامل مع  ،على استخدام البرامج الخاصة في تنزيل المحاضرات

 ةامج السوفت وير مثل الوورد ومعرففي برن ةوالكتاب ،الحاسوب

 .ساسياتبعض األ

ن  أل ،متحانات بصورة ال تتي  للطال  الغشين وضمان اداء اإلمأت -2

خرع متحان اال ان بعض السلبيات األبامكان شخص اخر يقوم باداء اإل

 .ممكن تالفيها والتغل  عليها

، التكاليف  سواء للجهة التي تتحملها الجهة الراغبة بتطبيي هذا النظام -3

وتوفير المحاضرات  ،وتدري  المحاضرين ،ةزموتوفير التقنيات الال

ودفع  ،وتحمل  شراء جهاز حاسوب، للطال لتكاليف  ةضافباإل ةالسمعي

ضاف  للتكاليف التي يدفعها الطال  باإل ،نترنتلتوفير اإل ةاجور الشبك

 .وكذلك شراء حاسوب او شاش  او اجهزة صوتي  الجامعة، الى

نت، ولزوم نترعبر اإل ةلكترونية اإلتصال في الشبكلى وجود اإلإالحاجة  -4

تصال يحرم ن انقطاع اإلأل ،توفير شبكة اتصال وخدم  جيده ومستمرة

 . البعض منها كالمحاضرات المسجلةحتياجات االالطال  من كافة اإل

ويعتمد على وجود المتعلم  ،لكترونيالمبتكرة هو التعليم اإل ةمن الطرق الحديث

 ،سهام في رفع المستوع الثقافييم فيقوم باإلبمكان مختلف عن مصدر التعل

.تماعي لدع افراد المجتمع الذين هم بحاجة الى ذلكجوالعلمي واإل
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وتوفير مصادر  ،ويقوم بسد النقص في اعضاء هيئة التدريس وتدري  المىهلين

تعليمي  متنوع  ومتعدده يساعد على تقليل عدد العاملين في المجال التعليمي وتوفير 

وبما ان التعليم المباشر يحتاج الى مباني وتعيين هيئات  ،ور لهىالء العاملينفي االج

 لكتروني.فكل هذه العوائي تزول من خالل التعليم اإل ،تدريسية

س، لتحاق في المدارفراد الذين لم يتمكنوا من اإلل ة يوفر هذا المجال الفرص

عدم توفر لاما  ،الب الذين انصرفوا عن الدراسة لظروف خاصة بهمطوكذلك ال

 ةلتزام بالعمل، واتاحة الفرص للطلببسب  اإل المناس  المواصالت او عدم توفر الوقت

 .ختصاصات في اماكن سكنهم او عدم توفر مقاعد في الجامعاتالذين لم تتوفر لهم اإل

 

ويتم ذلك  ،الذين لديهم الرغبة في التعليم ي فرد من افراد المجتمع منوفير التعليم ألت

تحت رقابة ادارية وتنظيمي  وتصال عن طريي التواصل من خالل الوسائا المتعددة لإل

 ختصاص الذي يرغ  في .حس  اإل ،جلهاتنتهي بالحصول على شهاده يسعى أل

، فهذا ةلكل الراغبين واكسابهم مهارات ومعارف جديد ويكون متوفرًا

وتوفير  ،تصال الحديثةت اإلباستخدام آليا في  للتعليم ةطريقتكون المجال 

والبصرية وتبادل الدروس  ،والوسائل السمعية ،والمكتبات ،المحاضرات

ومن خالل  ،واالبحاأ بين المعلم والمتعلم عبر التفاعل المباشر وغير المباشر

 ل متطلباتممارسة هذا النوع من التعليم يمكن من خالل  تحقيي اهداف تكمي

 قص الخبرة لدع البعض. نوتعويض  ،ليمي المدرسين باعداد المواد التع

وتعويض النقص في كوادر التدري  وتقديم  ،تقديم الدروس للطال 

الصورة، الرسومات، توفير الكتابي، الصوت،  -تصالكوسائل اإل ت،الخدما

انما يمكن  فالتعليم من خالل اإلنترنت ليس ذات  التعلم عن بعد، -المكات 

 فقا. ادراج  ضمن اساليب  او طرق  
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وشره التعليم عن بعد ان يصل المعلم بالمتعلم رغم البعد الجغرافي العائي عن 

 قدوم المتعلم الى موقع التعليم.

 .تحدي الموانع الزماني  والمكانيةهدف التعليم عن بعد هو تحضير الطلبة الى الدراسة و

بل توسعت  خدام الكتاب فقا،لم تعد طرق ووسائل الدراسة تتشكل في است

نتساب اليها، ومشاهدة طورت لتشمل التعلم في جامعات لبلدان بعيدة واإلوت

سلوب المحاضرات وتسجيلها من اي مكان يتواجد فيها الدارس، واستخدم هذا األ

 البلدان.  ةوربي  وكافمريكي ، واألفي الجامعات اإل

وتوجد طرق أخرع تختلف في التدريس وذلك عن طريي ارسال الكت  

عن طريي البريد العادي وتقوم كذلك باجراء  ةوالسمعي ةيواالقراص البصر

عن طريي توفير مكان معين في بلد الطال   ةمباشر ةوالنهائي ةمتحانات النصفياإل

لكتروني ولسنا بصدد هذا النوع من التعليم لكن التعليم اإل ةوتستغني عن طريق

 .ةشاره الى بعض الطرق المتبعفقا لغرض اإل

لكتروني عبر الشبكات في العديد من دول ظام التعليم اإلنتشير التوقعات الى انتشار 

التي أكدت عليها العديد من الدراسات   هميتأل العالم في نهاية العقد الحالي، نظرًا

        تصاالت والمعلومات الصادر من اليونسكو جنبية والعربية، ولعل تقرير اإلاأل

هتمام العديد من الدول والجامعات بالتعليم قد قدم مظرة متفائلة إل 2000عام 

، وكوريا في عام 1993لكتروني، حيث أشار التقرير الى تجارب كندا في عام اإل

باالضافة الى العديد من الجامعات في الواليات  1993وسنغافورة في عام  1996

  المتحدة االمريكية واليابان والدول العربية.

                                                           
  .11، ص. 2001 ،يحمراألراجع   -1
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هتمام بهذا النظام ولى لإلوراق المنشورة في هذا التقرير البدايات األددت األوح

هتمام برفع كفايات ومهارات نترنت واإلالت  تمثلت بربا المدارس بشبكة اإل

نتقال الى المدارس والجامعات لإل المتعلمين في التعامل مع الشبكات تمهيدًا

ديد من الجامعات التي تقدم المناهج فتراضية وأصب  هناأ ارن العواإل ةلكترونياإل

نترنت فقا، وتأخذ مسميات الجامعات والمقررات للدراسة من خالل شبكة اإل

مثل جامعة حكام الواليات الغربية في أمريكا الشمالية التي بدأت في  1فتراضيةاإل

 30بتقديم دورات للتعليم من بعد في مقررات مناهج مقدمة من حوالي 1996عام 

هذه الواليات، وكذلك جامعة طوكيو في اليابان، وجامعة كولومبيا جامعة في 

 البريطانية في كندا، والجامعة المفتوحة في بريطانيا وغيرها. 

هتمام بانتشار هذه الجامعات الى تبني العديد من المنظمات وارتفاع اإل

الدولي والهبئات الدولية دعم قيام هذا النظام في التعليم الجامعي مثل قيام البنك 

، وتدعيم قمة هانوي في عام 1999فتراضية األفريقية منذ عام بتمويل الجامعة اإل

 الوكالة الجامعية الفرانكفوتية. اقامة جامع  أفتراضية فرانكفونية تتبع 1997

وفي الوطن العربي هناأ بدايات لهذا النظام الذي يتم دعم  لتلبية حاجات 

ل مشروع الجامعة المفتوحة الذي بدأ في عام التعليم عن بعد والتعليم المفتوح مث

التي تقدم برامجها بالكامل  2002فتراضية السورية في عام والجامعات اإل 2003

 نترنت. من خالل شبكة اإل

وان كان النظام ما زال في البداية في مصر اال ان بعض الجامعات المصرية 

ترنت مثل جامعة نالقائمة بدأت في وضع مقرراتها ومناهجها على شبكة اإل

 أسيوه، وكذلك جهود وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.

                                                           
1. Virtual Universities 
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من الغرب، فعندما تقرر آنذاأ  أننا نعلم ان النظام التربوي في بلدنا كان نظاما مستعارًا

الغرب  تأسيس المدارس في هذه الدولة والموافقة الرسمية عليها، استعير نظامها من

 ت فيها هي من نتاج الفكر الغربي.وخاصة من فرنسا، وكانت المواضيع التي درس

 ارس، ولكن ما هو أالرها وفائدتها؟نعم، كانت هناأ برامج دينية في المد -

اف خاصة، فان جميع الدروس الرسمية وغير دفالنظام اذا أعد وطبي وفقا أله

خالق ك ال يمكن طرح درس األالرسمية سوف تسير في مسيره وتذوب في ، وعند ذل

عم هو ما أنتجت  تلك التربية، حيث رأينا أم النظام ذلك، لم زوالدين، والدليل على هذا ال

ولم يخرج طالبا معتقدين بالدين، واذا كان هناأ بعض ن يبن أشخاصا متدينين ومىمني

نما كان ظامنا التربوي، وا، فذلك لم يكن ببركة نلخريجين، متدينون ومىمنون وواعونا

 مر حصيلة األسر والمراكز الدينية واألفراد الملتزمين والمتدينين في المجتمع. هذا األ

وقد أجريت تغييرات واصطالحات متكررة لهذا النظام طيلة فترة تطبيق  في 

هذه الدولة، ولكن هذه األصطالحات لم تستهدف، ل سف، تربية الناس تربية 

، اذابتهم بالغرب والحضارة الغربيةالناس و الهية، بل أريد منها االارة اعجاب

 وأعداد المبلغين للحضارة الغربية.

 

 الكومبيوتر -

هي احدع الوسائل التي تستخدم في التبليغات التجارية والسياسية ويستفاد منها 

 كثيرا وما زال استخدامها يزداد يوما بعد يوم. 
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في جميع مجاالت البشر والحياة البشرية ونرع  وقد تدخلت الكومبيوترات اليوم

 شخاص. بصمات حضورها اليوم بعيان بحيث استطاعت ان تىالر على خلي األ

التبليغات السياسية والتجارية عن طريي شبكات الكومبيوتر أخذت تتسع وتتطور 

 الى حد صار الشخص يجلس في بيت  وتقضى ل  جميع حاجات  ومتطلبات  من خالل . 

نسان مقهورا للكومبيوترات وسيقبل كل ما تلكم الحاالت أصب  اإل في مثل

 جهزة. تلقي  ل  هذه األ

النوع المتداول من الكومبيوترات المليئة بالتبليغات والتأاليرات الثقافية، هي التي 

 تحتوي على االلعاب الكومبيوترية والتي قد انتشرت في سائر ارجاء المعمورة. 

غل  من الغربيين ألقوا بضالل القافتهم ذين هم في األصانعوا هذه االلعاب وال

 على مستخدمي هذه االلعاب. 

نتفاضة الفلسطينية حيث صنعت العاب من نموذج هذا التبلي  عند شروع اإل

ويطلي على أحدع االلعاب اسم ، اينة وبثت في جميع أنحاء العالمجان  الصه

 أقتل العربي الم احضن الفوز. 

لنقاه يج  ان يقتل العربي الفلسطيني الذي يحمل الالع  للوصول الى ا

مريكيين وقصتها ترتبا بهجوم لعبة اخرع صنعت من قبل اإل ،الحجارة في يدي 

 مريكية.فراطيين على السفن اإلمجموعة من اإل

والذي ل  لحية وسمات  الالع  يقابل جماعة ضد البطل الكومبيوتري

عتناء بتطور الكومبيوتر مع اإلفيج  قتل ،  -يا مهدي -سالمية والذي يهتفا

نترنت عن طريي أسالأ التيار الكهربائي بدال من خطوات واستخدام شبكة اإل

ونتوقع ان التبلي  الثقافي الغربي سيضاعف تشاط   ،الهاتف والذي سيتم قريبا

 مستخدما هذه الوسيلة.
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الة فال بد من التطلع الى أسلوب الدعوة والطريي الى سبيل اهلل لغرض نشر رس

بكافة الطرق المتاحة، ومن البديهي اننا والكثر من  نشر علوم أهل البيتالسماء و

، وبما ان طرق التبلي  المتعددة يشكل الكومبيوتر لكترونيسنة نلمس التعليم اإل 30

أحد أدواتها فال بد من الخوض في هذا المجال ومعرفة الطاقات والقدرات التي 

والتقنيات، وبما ان الدراسة الدينية تحتلف تماما  نستطيع بذلها من خالل الخبرات

  عن بقية العلوم في كثير من االمور منها 

، بينما محاضرات السمعية والبصريةان الدراسة الدينية تعتمد على طريق  ال

نها تعتمد على توفير ات العلمية تختلف من حيث االدوات، ألتكون الدراس

رغم ان ، العلمية، وغير ذلك من األمورالتي تجري فيها التجارب  المختبرات

، بعضها تلتقي من حيث الحاجة إلستخدام األدوات المشتركة بينها، كالطابعة

دوات المستخدمة في المجال لكتروني للنسخ الصوري، وغيرها من األوالماس  اإل

 لكتروني كالشبكة والحاسوب.اإل

مستحيل ان تكون هنالك حلوال لمعالجة العيوب التي تكون في ليس من الصع  او ال

مان  من المشاكل الكبيرة التي تواج  لكتروني، على سبيل المثال مسأل  األمجال التعليم اإل

انها عقبة ال يمكن أن نجد لها أو  بحيث يعتقد ان ال سبيل من تخطيهالكتروني، التعليم اإل

 .لوجدما أكثر من حل لهذه المشكلةتفكير ا بقليل من النهدت، بينما لو اجحل

لكتروني، حيث مسألة البحوأ العلمية التي يقدمها الطال  من خالل التعليم اإل مثالً 

 ،ث استخدام  لطريقة النسخ واللصيتمل من حيحمر ميقوم بعض الطلب  أو ان هذا األ

بيرة من مانة العلمية، وحيث ان هذه تشكل نسبة كالى عدم تحصيل األالسب  يعود

ساس يستطيع الطالب أعتماد الغش وانتحال وعلى هذا األ ،المواد المنشورة على الشبكة

 نترنت بحيث تبدو سليم  تماما كأي بحث يتم أعداده بكل أمانة.والهم من اإلحب
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كتساب فيمكن للطال  ان يوفر مالذا سهال بدل من أن يبذل الجهود إل

مر للمىسسة التعليمية، وكذلك نفس األ ةيكاديمار المعرفة، وهذا التوج  قد يدمر

طل  ابتكار تمر الذي يلكتروني فحس ، األ، وليس اإليعاني من  التعليم التقليدي

 صي  وأسالي  جديدة في التعامل مع الطلبة في بحوالهم والتقارير المقدمة. 

، تامة والحل يكمن في أعتماد المىسسة التعليمية على تحديد المصادر بدقة

ن  من السهل جدا أن بقوم والتعبير، أل ةأخصائيين لمعرفة أسالي  الكتابوتعيين 

نشائي، كما هو الحال في ستاذ الحاذق بمعرفة تحليل النصوص والتعبير اإلاأل

النقاه وجهتها وكيفية معرفة الخطوه والتواقيع من حيث دقة المالحظة الى مكان 

  لطال  في الكتابة.نستطيع ان نميز أسلوب ا ة، نفس الطريقرسم الحروف

مان  من حيث ان جان  متحان قد تخل في األاالمر ارخر وهو طريقة اإل

متخان بدال ، في امكان الطال  أن يستعين بأحد الطلبة لإلمتحانشتراأ في اإلاإل

مر متحان، األنتهاء من اإلمتحاني  مباشرة بعد اإلسئلة اإلعن ، أو ان يتبادل الطلب  األ

 ع  بمكان حل هذا اللغز. الذي يجعل من الص

يجاد الحل المناس ، إل قلياًل ةقد يعتبره البعض لغزا فيما اذا لم يستخدم تفكير

وتوجد عدة طرق الجل معالجة هذه المسألة،  والحال هنا ان الطريق  سهلة جدًا

سئلة ، على سبيل المثال اذا كانت األمتحاني  بين الطالبسئلة اإلوذلك بتنويع األ

 -منها، حينئذ ال تتي  للطال  ة، تقوم الجامع  بتنويع سبعخمسة عشر سىااًل متحاني اإل

، هذه من ناحية، من ناحية أخرع مسالة لغرض الغش أو تقلل من ذلك -ةلفرصا

، ون معدومة بسب  التخصص في المجالخرين تكاد تكمتحان من قبل ارأداء اإل

والحال ان  مختلف خصوصًاآخر بمجال  ن يعتمد طالبًاأالمشارأ ال يستطيع  نأل

 حاء العالم وفي بقاع مختلفة.نلكتروني يشارأ في  طلبة من مختلف االتعليم اإل
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كذلك ،ضد كل من يقوم بمخالفة القواعد ضاف  الى وضع سياسة صارمةباإل

ومن  ،اللها القدرة على تحديد من يسم  ل خوصع سياسة أمن صارمة يمكن من 

 داريين.، سواء بين المدرسين أو اإلةات الجامعبالوصول الى معلومال يسم  ل  

لة المدرسين أ، فمسمنيةع ليست مهم  كهذه النقطة األمور االخرأما األ

نترنت بجان  التدري  على مكان تدريبهم في مجال التقنية واستخدام اإلباإل

وسائل التدريس بما يمكمهم من تحسين قدرانهم على التعاطي مع التعليم 

ختبارات بما يتناس  مع هذا ضع صي  جديدة ومبتكرة للتقويم اإلوولكتروني اإل

 النما من التعليم.

 

لهواه  ا ألمر اهلل مجانبًاعوشيعة لهم اال اذا كان مطي وال يعتبر األئمة الرجل تابعًا

ون حبهم ووالئهم منجاة اال اذا اقترن وال يعتبر ،أخذا بتعاليمهم وأرشاداتهم

والورع والتقوع، بل  مانةعمال الصالحة وتحلى الموالي لهم بالصدق واألباأل

يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحي وأدالء على الخير والرشاد، ويرون أن 

  مام الصادقكما يقول اإل، بالعمل أبل  من الدعوة باللسان الدعوة

«.»2 
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 ديان كلهامتى سيظهر اهلل الدين على األ -

والغرض من ارسال  هو ) ة رسول اهلل  الغرض من بعثناذ -

 ؟ رسول  على الدين كل  في زمن ظهر اهلل  هل أونسأل 2(

بوضوح  كال وذلك بالبرهان والوجدان ومتواتر الروايات شيع   والجواب

حس   في زمان  سيطر لم يظهر على الدين كل ، فالنبيوسن   أن النبي

خل حكومت  لم يكن الكل قد اجغرافية اليوم على تسع دول فقا، وحتى في د

-سالم كاذبين وكانت تحاأن كثير من الذين أظهروا اإلسالم، بل كا)دانوا( باإل

 مىامرات ضده من قبل المنافقين، والمنافقون من هم؟ -وباستمرار

 وسورة المنافقون نزلت في من؟ هل نزلت في أناس من الصين؟  -

في زمان   النبي اذا ،بال شك كال، انها نزلت في بعض صحابة رسول اهلل

ى الدين كل  وانما سيظهره في مستقبل األمر، وذلك لم يظهر اهلل تعالى دين  عل

 .مام المهدي المنتظرليس اال في زمان اإل

ألن اهلل تعالى  -اللغوية -ولزمت -نقض الغرض -ولو لم يفعل اهلل ذلك للزم

سبحان   -وقل  الكون كل ، والمعادالت الكونية كلها قد غيرها اهللبعث النبي

مار ث  بالرسالة الخاتمة، الم يحصر النتائج والبمولده الشريف ومبعث -وتعالى

 واألهداف في نطاق محدود؟
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تحديث  -المشروع الذي تدور حول  أقسام وفصول هذه الدراسة اهتم بجان 

هتمام بها اإل -وال يزال -وهي مساحة فكريةكان -نظام ومناهج الدراسات الدينية

سباب، ء من النخبة أم من الجمهور، ولعل ذلمك يرجع الى بعض األ، سواقلياًل

 اذكر منها التالي 

مجال مثل هذه الدراسات العلمية هي المعاهد والمراكز العلمية الدينية،  -1

الى تظام حديث يمكنها من تجاوز  -ولىبالدرجة األ -وهي تفتقر

الحالة التقليدية التي تعيشها، وهذه الحال هي بخالف بعض 

لمجاالت الفكرية التي تعيش ضمن الحالة األكاديمية الحديثة، ا

 .و فيها دراسات حديثة ومعاصرةحيث من الطبيعي أن تنم

 نعنصري تقان تحديث مثل هذه المقررات الدينية، ال بد من توفرإل -2

مهمين، هما  التخصص العلمي العالي في هذه المراكز العلمية 

األكاديمية  ي سلك الدراساتندماج الجيد فالتقليدية، وكذلك اإل

الحديثة، وهما عنصران قد ال يتوافران لدع كثير من 

احة العلمية المتخصصين، لذلك قد يكون العمل على هذه المس

 عملية نادرة وصعبة.

العمل على تحدبث المقررات الدراسية الدينية، يظهر أالره المباشر على  -3

لمقررات الدراسية طلبة العلوم الدينية، وذلك في حال كانت جميع ا

التي درسها مقررات حديثة، وليس كما هو الحال، اذ يدرس البعض 

، لينتقل بعده لدراسة مقرر آخر يعود تأليف  حديثًا دراسيًا منهم مقررًا
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بعض التخبا  -لدع الطال  -عام، وهو ما يورأ 500الى ما قبا 

ولكن  في حال كانت جميع  ،ي في دراست والخلل المنهج

الدراسية حديثة، فان أالرها سيكون علي  بشكل مباشر، مقررات  

بل يأخذ ذلك زمنا طويال، ولذلك فان الجمهور قد ال يستشعر 

أهمية هذا المشروع، ويتفاعل مع  بالقدر الذي يتفاعل مع 

مشاريع أخرع، قد يكون فعلها الجماهيري أوسع وأكثر سرعة 

 .نتشارمن حيث اإل

ال ترقى الى  -بشكل عام -سالميةا اإلالمقررات الدراسية في مجتمعاتن -4

لذلك قد  ،مستوع جيد، وبالخصوص في ما يرتبا بالحالة الدينية

يحتاج  -وحدها -يكون اصالح هذا الحلل في المقررات الدينية

 .لتجاوز هذه الحالة الى جهود كبيرة جدًا

أجد من المهم أنجاز مثل هذه الدراسات التي تسلا  -وغيرها -سبابلهذه األ

صالحية، لما لها من حقوق علينا، وكذلك لما لها من ضوء على هذه الجهود اإلال

 سالمية.صالحية داخل مجتمعاتنا اإلإلدور مهم جدا في تنمية الحركة ا

 ،بين التعليم التقليدييعرض المقارن   ومجاالت  ،لكترونيمعرفة التعليم اإل

العوامل  ي الدراسات الدينيةلكتروني فأالر الفضاء اإل لكترونيوالتعليم اإل

معطيات  دوات التي تجعل قدرات هذا المجال مىالرة في التعليم الدينيواأل

ادات لتقبل هذا المجال عند عدتسواإل ،جاحلنتحقيي ا مدعو ،هذا المجال

ستفاده وكس  الطاقات المتاح  واستثمارها لإل ،هداف الدينيةتحقيي األة الطلب

 .من هذا المجال
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