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 2)عراق( ، فرقان الوائلي1)عراق( نرجس عبدالعزیز طریف: ابالكت  

 لصالمستخ
ْحَسُن َقْوِلً »تطبيقًا لقوله تعالی: 

َ
ن َدَعا ِإَلی اللِه َوَعِمَل َصاِلح َوَمْن أ مَّ ي ِمَن ننَّ َوَقاَل إ اً مِّ

أن أساليب الدعوة الی الله تعالی في حالة صيرورة دائمة، تتغير وحيث « اْلُمْسِلِمیَن 
مواکبة ذلك، ة من وظروفه، فال بد للعاملين في مجال الدعومعطيات کل عصر وتتفاعل مع 

والبحث عن الفرص التي تمکنهم من تقدیم الدین فکرًا وسلوکًا الی  عبر دراسة المتغيرات
نسان، ومن ثم توظيفها فعليًا لخدمة هذا فضل الوسائل التي یتوصل إليها اإلاآلخرین بأ

مة التي تخدم من هنا جاء هذا البحث الذي یتضمن تصورًا ألحد األساليب الها الهدف.
لحادیة يل في عصرنا المليء بالتحدیات اإلاألص سالم المحمديمجال الدعوة إلی اإل

هذا البحث یشتمُل  فتراضي.ن جانب آخر، أال وهو: التعليم اإلمن جانب، والتکفيریة م
ٍة تدور حول هذا الن ز  وأهدافاً  وع من التعليم: تاریخًا، ومکانًة،علی محاور عد  ونتائجًا. سيرک 

دة محاور رئيسية هي: تعریفات عامة، أهمية الموضوع ومجاالته، تطبيق البحث علی ع
وأخيرًا، فإن البحث سيرتکز علی المصادر العالمية  ذات الصلة،  التعليم اإلفتراضي الدیني.

الدعوة  فتراضي للمهتمين بشؤونف إليه من إیصال فکرة التعليم اإلمستفيدًا منها في ما یهد
، هي أقوی سالح في خالقيةًا منا بأن الحصانة الفکریة، واألنسالمية األصيلة؛ إیمااإل

 ستکبار التي تهدف إلی اضعاف العقيدة الدینية في المجتمع المسلم.مواجهة قوی اإل

 التقنيات التعليمية، البحثية اإلفتراضية، التعليم اإلفتراضي الدیني: الكلمات المفتاحیة

                                                           
، ایران قم، المفتوحة، المصطفی جامعة القرآن، وعلوم التفسير لجنة فی ماجستير طالبة -1

ntareef@gmail.com 
 furqan62@outlook.com ،عراق اإلجتماعية، مسائل يف الباحث -2
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 المقدمة
من  لکتروني واجهةمتطورة من التعليم اإل صيغة فتراضي الذي هوأضحی التعليم اإل

ربویة القائمة علی األسس واجهات هذا العصر، وأحد أبرز سمات العملية الت
ون من التعليم بسبب فاعليته، نحو هذا الل الحدیثة، ولذلك تتجه بلدان العالم قاطبة

سية والمعملية ة عن المخابر الدرانظم المحاکاة البدیل التقنية وخاصة فر متطلباتهوتو
ولدوره المؤثر  جتماعي انتهاءقتصادي واإلومردوده الکبير اإل وتکاليفه الزهيدة ابتداء

یجابي علی عن تأثيره اإل فضال في تبادل الخبرات في مختلف حقول المعرفة،
أي: داخل  -بسبب زیادة التفاعل داخله المجتمع وأخالقياته وسلوك أفراده

 مه المعنوي والمادي.شکالت التي تعترض تقدحل المما یسهم في  -المجتمع
ره من بيئة علی تکنولوجيا المعلومات وما توف فتراضي قائمإن أساس التعليم اإل

 صميمية. رغبةو متابعة دراسته بثقة واعتمادیةتفاعلية تشدَّ الطالب أو المتلقي إلی 
 ةکبير السنوات القليلة الماضية بخطوات مة علی مدیوقد قامت البلدان المتقد

عن  فتراضية بدیالفي هذا المجال، وبدأت تقترب شيئًا فشيئًا من فکرة الدراسة اإل
ي خلق الدافع الذاتي القوي الحضوریة، وذلك ألن الغایة األساسية من التعليم ه

 لبحث المتواصل بحيث یصبح جزء صميميًا في ذاته.وتحفيز الطالب ل م المستمرللتعل
وفير المعرفة التفصيلية التي یتفاعل معها الطالب هذا الهدف یتحقق من خالل ت

السمة  صبحیتوقع معه بأنه سي فتراضي بشکلره التعليم اإلبغالب حواسه، وهو ما یوف  
 البارزة للتعليم في المستقبل القریب.

رات عن کيفية تسخير تقنيات هذه الورقة البحثية تصولی ما سبق، تطرح إ ستناداإ
فتراضي إ لی تعليمإ وصوال اضي في مجال التعليم الدیني،فتروإمکانات التعليم اإل
األجوبة عطاء إاوز التحدیات الفکریة العصریة، وعلی تج اسالمي أصيل وقادر

من الشباب المؤمن الملتزم الذي یعرف  المنطقية الصحيحة، وسعيا إلی بناء أجياال
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النبيلة، کيف یبدأ وإالم ینتهي، ویشخص الوسائل الصحيحة الموصلة للغایات 
 ویساهم في بناء مجتمعه اإلسالمي الحضاري، دون أن یتنازل عن معتقداته األصلية.

یخیة مبسطة  نبذة تار
 فتراضي، ویتلخص في اآلتي:الصورة المرفقة تظهر تاریخًا مبسطًا للتعليم اإل

ستاذ في جامعة اوهایو في اميرکا اخترع سيدني بریسي األ 1924في عام  .1
وهو أول جهاز في تاریخ التعليم  ،1وتوماتيکيجهاز اسماه المعلم األ

لکتروني. هذا الجهاز کان یهدف الی تدریب الطلبة ویهدف الی اإل
 اختبار أنفسهم من خالله إال أن الجهاز لم یکتب له النجاح.

 2ر ماکنة التعليمأنشأ البروفيسور في جامعة هارفرد سکن 1954في عام  .2
لمناهج التعليمية بطریقة وهي جهاز ميکانيکي کانت الغایة منه ادارة ا

وقد أتت دراسات هذا البرفيسور بأجهزة توفر الظروف المثلی  مبرمجة،
 للتدریس الذاتي.

في جامعة  ليتم وضع االساس المنطقي لعمليات التعليم اآل 1960عام  .3
 بتدائي والجامعي.التدریس اإل ساس فيألينيوي وتم استخدام هذا األ

ستاذان في علم النفس في جامعة ستانفورد باتریك قام األ 1966عام  .4
سابوز وریتشارد اتکيسون باستخدام الحاسوب في تعليم الریاضيات 

 والقراءة للطفال الصغار.
تفاق مع نترنت باإلميرکية بابتداع اإلقامت وزارة الدفاع اإل 1969عام  .5

 احدی الشرکات.
وبدأ  ،تم اختراع الفأرة وواجهة المستخدم الرسومية للحاسبات 1970 عام .6

 التدریب علی الحاسبات في معهد نيوجيرسي التقني.
                                                           

1. Automatic Teacher 

2. Teaching Machine 
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 بدء عصر الحاسوب الشخصي. 1980عام  .7
 فتراضي مع بدایة العصر الرقمي.انطالقة التعليم اإل 1990عام  .8
تعليم بدأت الشرکات العالمية بتدریب موظفيها من خالل ال 2000عام  .9

 وظهرت بوادر هذا التعليم عبر مواقع عالمية. ،فتراضياإل
جتماعية کتویتر فتراضي من خالل المواقع اإلاتساع التعليم اإل 2010عام  .10

 1ویوتيوب وفيسبوك.

                                                           

1. http://www.riemysore.ac.in/ict/unit__7__elearning.html 

http://www.riemysore.ac.in/ict/unit__7__elearning.html
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لکترونيات قد بدأ فعليًا من خالل نقل وعلی الرغم من أن التعليم بواسطة اإل

زة التلفاز إال أنه تطور سریعًا مع تطور المحاضرات التقليدیة داخل الصفوف عبر اجه
وسائل التعليم التقليدیة وتحویلها الی وسائل الکترونية أولية حيث تم ابتکار کل من 

ثم السبورات التفاعلية، ثم السبورات التفاعلية  ،جهاز البروجکتر التعليمي
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 فتراضييم اإلومع التطور التقني في الفضاء السيبرانتي تم التحول الی التعل ،المبرمجة
  أنظمة المحاکاة.فتراضي باستخدام بتقنياته المعروفة حاليًا، والتي آخر صيحاتها هو التعليم اإل

فتراضي فيستهدف جعل التفاعل عبر أما المشروع الحالي لتطویر التعليم اإل
 .1فکارقراءة األ

ة هذا المشروع المخطط إلنجازه خالل السنوات العشر القادم سيکون ثورة هائل
في مجال نقل المعلومات للمتلقين بأسرع وقت، ألن هذا المشروع یتضمن کهدٍف 

 فرعي دراسة کيفية الکتابة علی الذاکرة البيولوجية للدماغ البشري.

یف التعلیم اْل  فتراضيتعر
فتراضي هو استخدام تکنولوجيا الحاسبات واإلنترنت لتقدیم مجموعة التعليم اإل

وهو بهذا جزٌء من التعليم  2،تعلم وتحسين األداءواسعة من الحلول لتمکين ال
 لکتروني الذي ال یشترط فيه وجود شبکات أنترنت بالضرورة وال حتی حاسبات،اإل

 قتصار فيه علی ما یسمی بالسبورات التفاعلية داخل الصف.إذ یمکن اإل
ضاءات علی یتضمن الکثير من اإل ختصاره،إإن هذا التعریف وعلی الرغم من 

 فتراضي.التعليم اإلوشروط وأهداف  مواصفات
من  الطالبلکتروني یعتمد علی الحاسبات في وصول المعلومة الی فالتعليم اإل

من الحصول علی  فال بد  ولهذا  ،فتراضية أو مجموعات الحوارستاذ أو المکتبة اإلاأل
أو بطء  الالزمة لوصول المعلومة دون تقطع أو تشویشحاسبات تستوفي الشروط 

 ومصدر المعلومة -الطالب-متقدمة خاصة للتواصل بين المتلقي برمجياتمرفقة ب
وفي شروط ایصال المعلومات نترنت بمواصفات تستإمن وجود شبکة  کما أنه ال بد  

کانت تلك المعلومات  مباشرة وفي وقت واحد لعدد کبير من حواسيب الطلبة سواء أ

                                                           
1. https://futurism.com/heres-everything-you-need-to-know-about-elon-

musks-humanai-brain-merge/amp/, http://ibelieveinsci.com/?p=28802 

2. Ghirardini, 2011, p. 5. 

https://futurism.com/heres-everything-you-need-to-know-about-elon-musks-humanai-brain-merge/amp/
https://futurism.com/heres-everything-you-need-to-know-about-elon-musks-humanai-brain-merge/amp/
http://ibelieveinsci.com/?p=28802
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، وکذلك عليها ان من ناحية الصورة والصوت بوضوح عال هاتعلی شکل فيدیو
بهدف أن یکون  -الطالب واألستاذ -ل الفوري للمعلومات بين الطرفينتستوفي التناق

 لتعلم والتعليم تفاعليين تمامًا.ا
نترنت تمثل الشروط التقنية التي وهذه المواصفات لکل من الحاسوب وشبکة اإل

ضمن في المت -تقدیم مجموعة واسعة من الحلول -حتی یمکنال بد  من توفرها 
  التعریف أعاله.

یف فهي تمکين وبحسب التعر فتراضيوأما الغایة التي یهدف إليها التعليم اإل
وتحسين أداء الطالب علی الصعيد النظري باستيعاب المعلومات  التعلم أساسا

 وفهمها جيدًا وعلی الصعيد العملي عبر تطبيقها الفعلي.
ساتذة في کل ن خالل تواصله مع األفتراضيًا متمکين التعلم للطالب الفرد إ ویتم

في مواقع العمل ومع  -فنانينو ءمهندسين، أطبا -وکذلك مع الخبراء انحاء العالم
المفکرین في مکاتبهم أو حيثما یکونوا، إضافة للتواصل مع مئات بل آالف من أقرانه 

 الطلبة من جنسيات وخلفيات مختلفة. 
فتراضية التي تحوي مالیين إلستفادة من المکتبات اإضافة لذلك، تتم اإل

ستفادة من صة، وکذلك تتمَّ اإلالمصادر لمختلف صنوف المعرفة العامة والمتخص
في حل المسائل المعقدة أو   3dبرامج المحاکاة بما فيها برامج المحاکاة المجسمة

ستفادة من تجارب اإلسواء بصورة فردیة أو ب في تطبيق ما یتعلمه الطالب عمليا
 اقعية. اآلخرین الو

صيب من ذلك ستاذ له ناألعلی فقط الطالب، بل أن  -تحسين األداء -ال یقتصرو
 ممتازة ترتقي بأدائه إلی درجة التفوق حيث أن کل منهما یحصل علی خبرات أیضا

ستاد تکون من خالل توسعة مدارکه وخبراته في وإستفادة اإل وبأقصر فترة زمنية
ناك عدة نماذج وتصانيف معتمدة تختص وه تحدیث وایصال المعلومة الی طلبته

 وأهمها ما یسمی بتصنيف بلوم. تحسين األداءب
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وبلوم هو تصنيف لمستویات األهداف الدراسية التي یضعها المدرسون 
وأول من صنف هذه األهداف کان عالم علم النفس التربوي في جامعة  ،لطالبهم

إلی ثالثة نطاقات:  وبتصنيفه، قسم األهداف 1956 شيکاغو بنجامين بلوم عام
 .3، الحرکي النفسي2، السلوکيات1اإلدراکي

بمعنی أن تعلم معرفة في مستوی أعلی  هرميوهذا التصنيف هو هيکلي أو 
کتساب معرفة أو مهارة في مستوی أدنی منها وکان هدف بلوم من طرح إیعتمد علی 

أجل خلق  هذا التصنيف تشجيع المدرسين علی الترکيز علی النطاقات الثالثة من
 نظام تعليمي شمولي. 

 

                                                           

1. Cognitive 

2. Affective 

3. Psychomotor 
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 في النطاق اإلدراکي فقط: 1الصورة التالية توضح تصنيف بلوم القدیم والمعدل

 

 ممیزات التعلیم اْلفتراضي
 هناك العدید من المميزات لهذا النوع من التعليم من أهمها:

 وبينهم وبين معلميهم فيما بينهم تصال بين المتعلمينزیادة فرص اإل .1
تصال بين هذه األطراف بطرق متعددة مثل سهولة اإلر ووذلك لتوف

وال  الحوارالصفوف التفاعلية، مجالس النقاش، البرید اإللکتروني، غرف 
کثر علی المشارکة والتفاعل مع  شك أن هذه الميزة تحفز المتعلمين أ

 .المواضيع المطروحة
 

                                                           
1. https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 مع عقول اآلخرین إلی عقل الطالبج .2
الس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص إن المنتدیات الفوریة مثل مج

ستفادة مما یزید فرص اإل التبادل لوجهات النظر في المواضيع التعليمية،
ها المتعلم  ،من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجها مع اآلراء التي کون 

ین أسس متينة  للمعلومات التي هذه الميزة تساعد المتعلم علی تکو
ونها مجرد معلومات إلی معرفة بحيث تتحول من مرحلة ک اکتسبها

متناسقة ومنسجمة تستند علی آراء قویة وسدیدة اکتسبها من خالل 
 المناقشة والحوار مع اآلخرین.

 إلحساس بالمساواةا .3
تصال المفتوحة والمتعددة لکل متعلم فرصة اإلدالء برأیه أدوات اإل تسمح
وته من سال رأیه وصستفسار في أي وقت ودون حرج حيث یمکنه إرأو اإل

تصال المتاحة داخل الصف التفاعلي أو خارجه عن خالل أدوات اإل
هذه  ، وغيرها،ومجالس النقاش وغرف الحواراإللکتروني طریق البرید 

منها  ألسباب متعددةالميزة تکون محدودة في قاعات الدرس التقليدیة، 
جميع المتعلمين في الصف عدم توفر الوقت والوسائل المتناسبة لتواصل 

ولقد أثبتت  ،أو غيرها الخجلأو الخوف و سوء تنظيم المقاعدأو  لتقليديا
لکتروني یساعد ویحث المتعلمين علی تخطي حوار اإلالدراسات أن ال

کبر وبالتالي في تحسين  عوامل الخوف والخجل والمواجهة بشکل أ
 أداءهم علی المستوی النظري والعملي.

 وأي مکان(السهولة والمرونة في التعلم )في أي وقت  .4
علم ومکانه أتاح التعليم اإللکتروني سهولة کبيرة في تنظيم أوقات الت

وکذلك الحصول علی المعلم والوصول إليه في  بحسب الحاجات الفردیة
ألن المتدرب أصبح  ت وذلك خارج أوقات العمل الرسميةأسرع وق
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 وهذه لمعلم من خالل البرید اإللکترونيبمقدوره أن یرسل استفساراته ل
نتقال إلی أي ًا حيث یکون له حریة اإلالميزة مفيدة ومالئمة للمعلم أیض
 هذه الميزة أتاحت التعليم للجميع ،مکان دون أن ینقطع عن مهامه

 وخاصة ألولئك الذین تتعارض ظروفهم الشخصية مع أوقات التعليم
 التقليدي أو الذین ال یمکنهم اإلنتقال إلی موقع التعليم ألي سبب.

 اليب التدریس بحسب الحاجات الفردیةتنوع أس .5
 حيث إن متعلممن الممکن تلقي المادة العلمية بالطریقة التي تناسب ال

ومنهم تناسبه الطریقة المسموعة أو  منهم من تناسبه الطریقة المرئية
فالتعليم اإللکتروني ومصادره  الطریقة العملية، المقروءة وآخرین تناسبهم
در بطرق مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر وفقا تتيح إمکانية تطبيق المصا
 .للطریقة المناسبة للمتعلم

 مالئمة مختلف المستویات )للمتعلمين( .6
متابعته فتراضي یتيح للمتعلم أن یرکز علی األفکار المهمة أثناء التعليم اإل

بة الترکيز وتنظيم  وکذلك یتيح للمتعلمين الذین یعانون من للدرس صعو
ن المادة وذلك ألنها تکون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة ستفادة مالمهام اإل

وجيدة والعناصر المهمة فيها محددة کما أن هناك مساعدة إضافية 
ستفادة من اإلللمتعلمين بطيئين الترکيز بواسطة التکرار، وکذلك یمکنهم 

 .متحان معينستعداد إلهذه الميزة عند اإل
 وقتتوفر المواد والمصادر التعليمية طوال ال .7

هذه الميزة مفيدة لألشخاص المزاجيين أو الذین یرغبون التعليم في وقت 
معين، وذلك ألن بعضهم یفضل التعلم صباحًا واآلخر مساءًا کذلك 

فهذه الميزة تتيح للجميع  ن یتحملون أعباء ومسئوليات شخصيةللذی
                   ،التعلم والبحث والرجوع للمصادر في الزمن الذي یناسبهم
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ستمراریة في الوصول إلی هذه المواد والمصادر التعليمية تجعل الطالب في حالة اإلإن 
الوقت الذي  استقرار ذلك أن بإمکانه الحصول علی المعلومة التي یریدها في

 .ما یجعله یرکز علی األهداف التعليمية بصورة سليمة بدون تعارض في األولویات یناسبه
 المتعلمينسهولة وتعدد طرق تقييم تحصيل  .8

ت للمعلم طرق متنوعة وسهلة التعليم اإل إن أدوات التقييم الفوري في فتراضي وفر 
 .لبناء وتوزیع وتصنيف المعلومات للقيام بمهمة التقييم بصورة سریعة وسهلة

 اإلستفادة القصوی من الزمن .9
کانية إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدا للطرفين المعلم والمتعلم، فالمتعلم لدیه إم

وبالتالي ال یوجد وقت ضائع  ،الوصول الفوري للمعلومة في المکان والزمان المحدد
واألمر ینطبق علی  معلملالنتقال من البيت إلی قاعات الدرس أو المکتبة أو مکتب ال

 .تصال الفوريعبر اإل ستفساراتأو في اإلجابة علی اإلالمعلم سواء في تقدیم الدرس 
 ة بالنسبة للمعلمألعباء اإلداریتقليل ا .10

فتراضي إلی تقليل األعباء اإلداریة التي کانت تأخذ من التعليم اإلیؤدی 
حيث أصبح  المعلم وقت کبير مثل استالم الواجبات والتصحيح وغيرها

لتقليل الوقت والجهد ستفادة من األدوات اإللکترونية بإمکانه اإل
کثر إبداعابه التعليمية وجعستفادة من وقته في تطویر أساليواإل  .لها أ

 تقليل حجم العمل علی الهيئة اإلداریة التعليمية 
ختبارات قوم بتحليل الدرجات والنتائج واإلفتراضي بتوفيره ألدوات تالتعليم اإل

لذي کان واإلحصائيات واألرشفة وغيرها قد وفر الکثير من الوقت والجهد ا
ر علی أعمال روتينية أکثر متفرغة لوضع حيث أصبحت اإلدارة التعليمية  یهد 

 1تنفيذ خطط التنمية األکثر ابداعا.ول ن والتطویر األکثر أهميةخطط التحسي

                                                           
 .2009، «التعليم اإللکتروني واإلقتصاد المعرفي»مصطفی یوسف کافي: . راجع 1
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 في مجال العلوم الدینیةفتراضي التعلیم اْلأهمیة 
ستفادة من لمجاالت التعليمية في إمکانية اإلعن باقي ا ال تختلف العلوم الدینية

فتراضي، ولکن هذه الورقة الفرص والمميزات العدیدة التي یقدمها التعليم اإل
فتراضي في مجال العلوم الدینية ضرورة ال تفترض أن هناك عوامل تجعل التعليم اإل

، مناص منها، بل وتفوق ضرورته في مجال العلوم الدینية أي علم آخر في هذا العصر
 :ب التي تربط کل عامل بالتعليم اإلفتراضيمع بيان األسبا وفيما یأتي تحليل لهذه العوامل

 التحدیات التي تواجه التعلیم الدیني .1
ن المادة الدراسية ال بد  أن تتصف بکونها حقيقية، وواضحة لکي یتمَّ التسليم لها إ

 من المادة نظریا ا متمکناالنتيجة ستکون متعلم واإلقتناع بها، وإذا کانت کذلك فإن
 علی تطبيقها في مسيرته الحياتية. دراوقا

لی مجاميع کبيرة، بل وهائلة من المتعلمين بخالف ضي یتوجه إفتراولما کان التعليم اإل
ل مدی األثر التقليدي الذي یقتصر علی مجموعة قليلة مختارة منهم فيمکن تخي التعليم

 .اضحة والحقيقية علی المجتمع ککلالعاجل الذي ستترکه المادة الدراسية الو
سالمية منهجا علميا فتراضية اإلم الجامعة اإلمن هذا المنطلق فال بد  أن تقد

 ختراقعلی اإل یتصف بالمصداقية في عمق جزئياته کي تکون قادرة علی تخریج أجيال عصية
 لحادي في موجته الکاسحة الجدیدة. ئ وخاصة الفکر اإلمن قبل الفکر المناو

هو  -اآلتي من الشرق -فإن أحد مخرجات الفکر العلماني علی ذلك کمثالو
 والقرآن. سالمزعمه بتاریخانية اإل

سالمي ودستوره بشریة الدین اإلر الرائد لهذه الفکرة التي تروج إلی إن المنظ
مفکر وباحث  -ستاذ في جامعة السوربون الجزائري محمد آرکوناأل القرآن الکریم،

کادیمي ومؤرخ من أصل جزائري حد وهذا المشروع اآلرکوني أضحی أ، وتالمذته -أ
ارا للعدید من األسئلة والشبهات، وکذلك مية ومثسالاهتمامات الشبيبة العربية واإل

مفکر وفيلسوف عربي من  -منه کنتاج محمد عابد الجابري أفرز نتاجا متولدا
 .في مؤلفاته عن نقد العقل العربي -المغرب
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 الصدلألسف الشدید فإن الرد االنفعالي علی هذا المشروع والقائم علی 
ألن الفکر ال ُیرد إال بفکر آخر ال بردود  تشارالم یؤد إال إلزدیاد الموجة إن والتکفير

فما ینبغي عمله في مثل هذه الحاالت هو توفير المعرفة  فعل وبيانات تکفير،
علی  معرفة ترتکز من جهةومثل هذه ال المشروع الصادقة التي تفند ما یهدف إليه

علی مالحقة ، ومن جهة ثانية مالحقة معلومات هذا المشروع وإظهار واقعها
 .أیضا المعلومات الرادة علی هذا المشروع وإظهار واقعها

داخل أوسع  الفکر اإللحادي المنتشر حاليا علی نطاقأخطر یتعلق ب مثال آخرو
 المجتمعات اإلسالمية وخاصة المنفتحة فکریا وبدون ضوابط کما في العراق ولبنان.

العالم  لحادي الجدید في عالمنا المعاصر هوإن أهم رواد هذا الفکر اإل
عالم سلوك حيوان وعالم  -ریتشارد داوکنزکلينتون المتخصص في علم البایلوجيا 

لورنس وزميله الفيزیائي المتخصص في علم الکونيات  -أحياء تطوري وکاتب
ویعتبر  في جامعة أریزونا 1فيزیائي وفلکي ومؤسس ل"مشروع األصول -کراوس

کث (وهم اإلله)لحادي اإلالکتاب   . ر الکتب إنتشارالداوکنز أحد أ
زدیاد في المجتمع باإل آخذ اومن المؤسف أن یکون لمثل هذا الکتاب تأثير

هناك من یروج لهذا الفکر بقوة ویجتهد في ترجمة الکتب وأن  خصوصا ،المسلم
ومن ثم  المتصلة أوال بأول إلی اللغة العربيةلحادیة والمحاضرات والفيدیوهات اإل

 ي متناول الجميع.نترنت لتکون فعلی اإلنشرها 
 إنکار الخالق عز وجل ضرورة إن موجة الفکر اإللحادیة الجدیدة ال تدعو إلی

ده عن اظهار عظمته کما هي ولکنها علی أي حال تدعي قصور الدین في فقهه وعقائ
ی ال نهائية عل بالمصمم الذکي داللة ولهذا یسمي داوکنز الخالق مشاهدة اآلن،

یتسرب مثل هذا الفکر ومن خالل هذه الخدعة  يب،اإلبداع في هذا الخلق العج
 إلی عقول من یرفض إنکار بدیهية وجود الخالق. اإللحادي تدریجيا

                                                           

1. The Origins Project   
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ل المشککين سالمي في قبالهذا فإن إثبات متانة األساس العقائدي للدین اإلو
متانة ما ینطوي تحته من فقه إثبات  إثبات وجود الخالق، بل أساساال تعني  به

 لوب حياة.وأس وتشریع
 والسؤال الموجه هنا:

لتصل إلی عقول علی إظهار تلك المتانة  نظریا وعملياهل لدینا القدرة  -
 المسلمين وخصوصا الشباب منهم؟

ظهار ليمتد في عقول مالیين هذا اإلن مثل مکساليب التي تما هي األو -
 المسلمين المعرضين لهذه الهجمات المشککة بدینهم؟

 قد ال یقتضي أکثر من أمرین سبق اإلشارة إليهما، أي: -ظريالن -عن الشقإن الجواب 
ضرورة دراسة الفکر اإللحادي عميقا منهجا ونتاجا، تأتي مشروعية هذه  -

 من حقيقة أنك ال یمکنك أن تجابه التحدیات دون أن تعرفها. الضرورة منطقيا
دق من أجل الجواب الحقيقي الصا إلسالم قرآنا وسنةالفهم الصحيح ل -

القدرة علی فلن تکون لك  کيکات الفکر االلحادي، منطقياعلی تش
 وتعرف کيف تستخدمه.المجابهة من دون سالح قوي 

نظریا  -العملية فإن ذلك ال یکفي بالطبع فالمهم هو القدرة ولکن من الناحية
رضين لهذه علی توصيل هذه المعرفة إلی عقول المالیين من الشباب المع -وعمليا

 وهنا یکمن التحدي األساسي. واإللحادیة الهجمات العلمانية
ا فتراضي یمثل مفتاح أساسي لمعالجة هذهذه الورقة تفترض أن التعليم اإل

 ویتم تحليل ذلك في اآلتي: التحدي في شقيه النظري والعملي
فتراضي قد اجتذب آالف الباحثين والمؤلفين الذین عملوا علی إن التعليم اإل

ال أي معلومة األساليب التفاعلية األکثر فعالية في إیصانتاج دراسات قيمة في مجال 
ستفادة من آخر ما انتجته التکنولوجيا للمالیين المتعلمين وذلك من خالل اإل

الرقمية من جانب واألساليب التعليمية القائمة علی الدراسات السيکولوجية 
 والتربویة من جانب آخر.
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ية، فتراضي العالملتعليم اإلذه األساليب في منصات القد تم تطبيق أفضل ه
ن في دراسة هذا النتاج المعرفي الهام بعمق ومن ثم ولهذا فإن الجانب النظري یکم

 ره لخدمة مجال التعليم الدیني اإلفتراضي وتحقيق أهدافه.تطویره وتسخي
من في التطبيق الفعلي لهذه الدراسات في منصات وأما الجانب العملي فيک

فتراضية التي بأفضل تقنيات وأساليب التعليم اإلالدینية تعليم افتراضية للعلوم 
 انتجتها مجموع العقول البشریة. 

ي توفير منصات التعليم الدیني اإلفتراضي بهذه المقایيس علی أن النجاح ف
في  سيبقی التحدي األساسي ماثال حيث المتطورة لن یعني کسب التحدي نفسه

 التعليم اإلفتراضي الدینية، خصوصا وم الشباب وبين منصاتکسر الحاجز بين عم
وال بد   المالحدة والعلمانيين في عقولهم أولئك الشباب الذین تغلغلت فتن وشبهات

 حقق الهدف التام من هذه المنصات.لکي یت ن دراسة سبل کسر هذا الحاجز أوالم
 فما هو السبيل لذلك؟  -

هو في واقعه یمثل  رل، ال بد  من أن نتناول تحٍد آخقبل اإلجابة عن هذا السؤا
 والتي أدت إلی تغلغل بين فئة الشباب المتعلمين والدینأساس الفجوة القائمة 

 وهي شبهة العالقة بين الدین والعلم.  التيارات الال دینية في أوساطهم،

 والعلم شبهة العالقة بین الدین
خصها الی جهتين فيما ی ذه المسألة کثر النقاش حولها وانقسم الباحثون عموماه

 هة نظر کل باحث:حسب وج
 ،یراها متوافقة وقسم. 2  ،یراها عالقة متناقضة قسم .1
 . یری أن ال عالقة بين اإلثنين منهجيا وقسم .3

وعلی الرغم من نشأة هذه الفکرة في  لفات والمقاالت بهذا الصدد کثيرة،والمؤ
قفها إال أنها ُصدرت إلی المسلمين وتل ن الغرب المسيحي بعد عصور الظالمأحضا

 رة قسریة علی التعاليم اإلسالمية ومصدرها القرآن.البعض وحاولوا اسقاطها ولو بصو
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مة القرآنية مع فالذین یقولون بتناقض هذه العالقة یرکزون علی تناقض المعلو
فيها فإن من  المعلومة العلمية تکون أحيانا قطعية وال شكوألن  المعلومة العلمية،

ککتاب سماوي، ية ما یستلزم الشك بالقرآن الکریم الواجب طرح المعلومة القرآن
 ومن هنا تأتي الشبهات الکثيرة للمالحدة والمشککين. 

تتوافق  أما الذین یرون التوافق بين الدین والعلم فيرکزون علی بعض اآلیات التي
وربما نجُد منهم من یحاول التوفيق بين النظریات العلمية  مع ما هو بدیهي من العلم

 اج نظریات من داخل النص القرآني.قرآن الکریم أو حتی المجازفة باستخروبين ال
یؤکدون علی أن لکل  وأما الذین یرون التغایر المنهجي بين الدین والعلم فهم

وأن القرآن باألساس کتاب هدایة وليس  منهما موضوعه المستقل عن اآلخر واحد
 .و تاریخ مثالأکتاب علم 

بهات الکثيرة للش عقائدي المهم کان وال زال مدخالوضوع الوالواقع أن هذا الم
وعلی الرغم من أن بعض  التي تستلزم منهجية حقيقية وواضحة ومحددة لدحضها

النخب المفکرة المسلمة اتجهت إلی دراسة نظریة المعرفة وفق الصياغات الحدیثة 
رة مثل هذه لعمليات التفکيك المعرفي والتي ُتستغلُّ إلثا لی التوفر علی فهم عميقوإ

التي تسمی نفسها  -وبالتالي إبهار عقول الشباب باإلتجاهات الال دینية الشبهات،
 هذا األمر ال یبدو کافيا ومؤثرا فعليافإن  -ا وتفریقا بين الدین والعلمبالعلمانية تمييز

 قول الشباب، وذلك لسببين أساسيين:في إلغاء أثر الشبهة علی ع
 محصورة في إطارها الضيق التقليدينية ما زالت إن أساليب نقل المعلومة الدی .1

 ن هذا اإلطار.ما یحجبها عن الوصول إلی عموم الشباب البعيد أساسًا ع
فإنه یجب أن یتناسب مع  إن أسلوب نقل المعلومة نفسه ولکي یکون فعاال .2

ال تنافي »إن األسلوب الفعال في نقل محتوی محتوی المعلومة، ولهذا ف
ستخدام إهو في  «أن الدین یحث علی العلم»أو  «بين العلم والدین

ستفادة من اإلأو بمعنی آخر أن یتم  بحثأسلوب یعکس عدم التنافي وال
 أحدث األساليب العلمية في نشر مثل هذه المعلومة.
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کوسيلة فعالة لعالج هذین السببين  ذه الورقة تطرح التعليم اإلفتراضي مجدداه
ل التعليم الدیني في هذا العصر، ولکن جافي م ما یؤکد ضرورته القصوی مجددا

لتزام بجملٌة من التوصيات لکسر الحاجز الذي من اإلال بد   حتی یکون العالج فعاال
 خلقته هذه الشبهات في عقول الشباب، ومنها:

 لة من النص القرآني،ألمعرفي الدیني عبر منهجية مستوحيد الخطاب ا .1
 العلمية المتفق عليها في إطاروهنا من الممکن اعتماد صياغات المنهجية 

 البحث العلمي.
توافق خلق الله مع کالم  عتماد هو فيواألساس المنطقي لسبب هذا اإل

ن نظام کلي محکم، فإن وإذ إن خلق الله کما نراه اآلن هو عبارة ع الله
ولما کانت  نظام کلي  محکم، وأن یکون ال بد   -القرآن الکریم -کالم الله

تم من خاللها استکشاف نظام قائمة علی فکرة النظام و المنهجية العلمية
 اعتماده في استکشاف نظام الکالم.فهي إذن نفسها ما ینبغي  الخلق

قرآني الشریف من التفسير تخلص النص ال إن التوصل الی هکذا منهجية
الذي هو سمة التفسير العام وکذلك تخلصه من  -التفسير بالرأي -الذوقي

المتعدد الذي ال یقف علی أرضية ثابتة ومحددة، ي حتمالالتفسير اإل
 فالمطلوب هو ما ذکرناه من لزوم کون المنهجية حقيقية صادقة. وبکلمة

راسة الفکر اإللحادي بتعمق والرد عليه بموضوعية بعيدة عن اإلتهام د .2
طالع علی العلم الحدیث وفلسفته التي والتکفير، هذا یعني ضرورة اإل

بة  لمعاصراإللحاد ا یستند عليها وعلی ضوء تلك الدراسة تصاُغ األجو
الداحضة إلشکاالت وشبهات هذا العلم سواء علی صعيد الحفر 

 التاریخي او علی صعيد الکشوف العلمية.
لغتين علی األقل أحدهما مقتدرین ومتوفرین علی الکالم ب تخریج دعاة .3

 .اللغة اإلنجليزیة بإعتبار عالميتها حاليا
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نبر اإلسالمي ليکون منبرا تفاعليا بدال من أن یکون ال بد  من تحدیث الم .4
 فقط هو المتکلم الخطيب. احدو منبرا لطرف

وعدم  لتي تعمق من ارتباط الطالب بدینهینبغي اعتماد المناهج الدراسية ا .5
 فصلها بطریقة فصل الدین عن السياسة.

الضروري أن ال تکتفي الجامعات اإلسالمية بالدراسات اإلسالمية من  .6
لکل الدراسات العلمية  بل ال بد من تطویرها لتکون شاملة ،فقط
 نسانية األخری مع ربطها الصحيح بالقرآن الکریم والسنة الشریفة. واإل

ليکون فتراضي کمنصة جامعة تحقق الهدف النهائي یأتي التعليم اإلوأخيرًا  .7
تفاعلي والحضور ال إمکانية اإلنتشار الواسعلما یوفره من  أکثر الوسائل تأثيرا

 والتبادل المعرفي واسع النطاق، إضافة لباقي مميزاته التي سبق ذکرها.
 

 ور المجتمع العلمي الدینيد
لهذا المجتمع أهمية بالغة في إعداد الکادر الفاعل علی مستوی الفقه أو التفسير أو 

 علی بناء کما أن لهذا المجتمع تأثيرا قویا و حتی الدروس العلمية الحدیثةالخطابة أ
 وأهدافه.عقلية ووجدان المجتمع بما یتوافق وغایات دین الله 

ولذا فمن المهم اآلن إخراج الحوزات العلمية وحلقاتها الدراسية العامة 
جد وکذلك المؤسسات األکادیمية الی خارج جدران المسا والمتخصصة

فتراضي من أجل توفير المعلومة الصحيحة للعدد والمصليات وذلك عبر الفضاء اإل
حضور الی الحوزات او الکبير من الطلبة الشغوفين الذین ال تتاح لهم فرصة ال

 کادیمية. المؤسسات األ
للمناقشات  قات دراسية لمدرسين مميزین شاملةوهذا یعني ضرورة انتقاء حل

کما یعني  ها بين الطلبة واألستاذ ثم إنتاجها بطریقة إحترافية وملفتةالتي تجري أثنائ
 بأمثل صورةر کادر تخصصي قادر علی نقلها الی ذلك الفضاء ضرورة توفي أیضا

 للحلقات الدراسية ولصورة النقل. ممکنة مع التحدیث المستمر



 196/  التعليم اإلفتراضي الدیني )الفرص والتحدیات(

ا عن ذلك وهو األهم ال بد  من التنویه إلی أن تمکين هذا المجتمع بوسائل  عد 
کبر في مجاالت التبليغ الدیني عل فتراضيةالتعليم اإل ی توفر فرص هائلة لفعالية أ

من ألن المسلم ینطلق في القيام بذلك  ف المستویات وبشتی الطرق المتاحةمختل
توفر في أي منصة أخری للتعليم وهذا ما ال ی منطلق احساسه بالتکليف الشرعي
 األفتراضي )خارج التعليم الدیني(.

کبر انجاز علی مستوی فتراضي الدیني قادر علی تحقيق هذا یعني أن التعليم اإل أ
ألن نتائجه ال تتحقق فقط من خالل المنتسبين إليه مباشرة بل من  اإلفتراضي التعليم

تسبين خارج إطار منصة التعليم اإلفتراضي، وهذا األثر خالل فاعلية هؤالء المن
لتي فتراضي الدیني یعتبر من أهم الخصوصيات اللتعليم اإل -غير المباشر -الفعال

غيره ویتطلب رعایة وتخطيط والتزام علی فتراضي عن یمتاز بها التعليم الدیني اإل
 أعلی المستویات من القيادات اإلسالمية الملتزمة بهذا الهدف التبليغي. 

 فتراضي الفعال التعلیم اْل مبادئ
باحث تربوي متخصص  -کل من آرثر تشيکرنغ وزیلدا غامسونقام  1987في عام 

المبادئ  بتعریف -مفي شؤون الطالب معروف بمساهمته في نظریات تطویر التعلي
وهذه المبادئ تعتبر اليوم  1السبعة للممارسة التدریسية السليمة للتعليم الجامعي

ي والتي تؤد معلمينالمرجع األساسي لتوصيف العالقة المثلی بين المتعلمين وال
الی نقل المعرفة وتبادلها بشکل نشط ومستمر وفعال وهي تصلح بشکل تام حال 

 2:وملخصها اآلتي نترنت خاصة،استخدام تکنولوجيا اإل
 
 

                                                           

1. Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education 

2. http://www.lonestar.edu/multimedia/sevenprinciples.pdf 

http://www.lonestar.edu/multimedia/sevenprinciples.pdf
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 1تشجیع التواصل بین الطلبة والكلیة .1
کان  نترنتتم من خالل بشکل فاعل من خالل شبکة اإلوهذا التواصل ی سواء أ

 کما في حال الحوار المباشر في الجلسات اإلداریة عبر بعض البرامج متزامنا
رام وسواها من أو التلک المتخصصة کبرنامج األدوبي کونکت أو عبر الواتساب

أو قد یکون  البرمجيات القادرة علی تقدیم خدمة التواصل المباشر ألقصی مدی
کما في حالة البرید اإللکتروني او المحاضرات والدروس  التواصل غير متزامن

 .LMS المسجلة من خالل نظام إدارة التعليم
لتدریسي هذا التواصل متعدد األطراف إذ ممکن أن یکون بين الطلبة والکادر ا

وبين الطلبة أنفسهم من داخل وخارج الکلية وبينهم وبين الخبراء ذوي الصلة 
 بالدرس المعني خارج کلياتهم.

 2تطویر التعامل والتعاون بین المتعلمین .2
علمية بشکل جماعي ویتحقق ذلك من خالل تعاون الطلبة علی تحقيق المشاریع ال

أو في العالمية  9عليم في جامعة المصطفیلکترونية مثل نظام إدارة التعبر الوسائل اإل
 مية.المنصات التعليمية العال

 بدال ندفاع والتنافس علی تقدیم الحلولوحس اإل یثير فاعلية التعلم لدیهم األمرهذا 
 من الرکود في التعليم التقليدي القائم علی مجرد تلقين المواد الدراسية بشکل ممل.

 3تشجیع التعلم النشط .3
هو مجموعة تقنيات هادفة الی تفعيل حس التعلم لدی الطالب من التعلم النشط 

 التفکير وتطبيق ما یتعلمونه بشکل جماعيخالل اشراك الطلبة في عملية التعلم و

                                                           

1. Encourages Contact between Students and Faculty 

2. Develops Reciprocity and Cooperation Among Students 

3. Encourages Active Learning 
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یمکن استخدامها في  1تقنية تفاعلية أعدها الدکتور کيفن یي 250وتوجد بحدود 
ختيارها یقع علی درس وإبالطالب ومنها ما یتعلق بالم التعليم النشط منها ما یتعلق

 بحسب ما یراه مناسبا. عاتق المدرس نفسه
 وهذه نماذج منه:

 نترنت.اقشات بين جميع من في الصف وخاصة إن کان عبر اإلستخدام المنإ .1
ساتذة بما یسمح للطلبة بتدریس جزء من تبادل األدوار بين الطلبة واأل .2

 المادة قيد الدرس.
 قيام الطلبة بتحضير مساق دراسي. .3
 نترنت.بالدرس عبر اإلعل الطلبة یقومون بعمل مسابقات تتعلق ج .4
 ستاذ.تقدیم الطلبة لملخصات ومناقشاتها ومقارنتها فيما بينهم تحت توجيه األ .5

 ولمزید من االطالع علی تقنيات یمکن مراجعة ملحق هذا البحث.

یة .4  2تقدیم التغذیة الراجعة الفور
والتعليقات الفوریة حال الدرس من  القصيرةلکترونية ختبارات اإلاإلتتضمن هذه  تقنيا

و الکلية أجابة الجزئية الطالب واألستاذ وأیضا التعليقات السمعية وأیضا اإل الطرفين:
 و السؤال مساره الکامل.أعلی بعض األسئلة من أجل أن یأخذ فهم الطالب للمادة 

کید علی الوقت حال تنفیذ المهام .5  3التأ
داخل المساق الدراسي  شعارات اإللکترونيةالوقت هو اإل رمن أمثلة التقنيات التي توف

 لکتروني وأیضًا تقنيات معایير التقييم لمستوی الطالب.اإلفتراضي او التذکيرات عبر البرید اإل

                                                           
  ط أدناه:د. کيفن یي هو مدیر أکادیمية التعليم المميز في جامعة جنوب فلوریدا وملخص سيرته موجود في الراب. 1

http://www.usf.edu/atle/about-us/kevin-yee.aspx 
2. Gives Prompt Feedback 

3. Emphasizes Time on Task 

http://www.usf.edu/atle/about-us/kevin-yee.aspx
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 1بالغ عن توقعات عالیةاْل  .6
هذا المبدأ ینص علی ضرورة تحفيز الطلبة علی تحدي المهام والواجبات الصعبة 

وسيتم  سيتم اإلهتمام بها إنجازاتهم وعود الصادقة بأنالل إعطاءهم المن خ
 .عليها مادیا ومعنویا مکافأتهم

حفز الطلبة علی تطویر بحث ما أو مقال ما قدموه سلفا بتوقع مثال: یمکن أن ت
 ما یعطيهم الدافع القوي للتطویر. أنه سينشر في مجلة عالمية أو دوریة مشهورة

 2احترام المواهب وطرائق التعلیم .7
تطبيقها من قبل ذکياء وربما یصعب عة للتعليم قد ینتقيها الطلبة األهناك طرائق متنو

 الکادر التدریسي.
و عمل فيدیوهات أ -المحاکاة -ذلك أجراء التجارب في الواقع اإلفتراضي مثال علی

راسية بشکل أفضل مما موجود بإستخدام و تنظيم المادة الدأ تتعلق بالمادة قيد الدرس
 حترام کل هذا النشاط یعني رعایة المواهب وتشجيعها وتحفيزها.قنيات وإأحدث الت

 لفعالفتراضي االتعلیم اْل نموذج
ث دائماأحد أفضل األمثلة التطبيقية علی التعليم اإل إن من  فتراضي الفعال التي تحد 

فنظرة  ourserC،3و   edxأجل تحقيق شروط التعليم الفعال اآلنفة هي منصات 
omputer Cntroduction to Iعض المساقات مثل مساق خاطفة علی ب

4cienceS  أو مساق العدالةusticeJ5 ستجابة المساقين الی شروط تظهر مدی إ
کان افتراضيا أم حضوریا أم مدمجاال  .تعليم الفعال سواء أ

                                                           

1. Communicates High Expectations 

2. Respects Diverse Talents and Ways of Learning 

3. www.coursera.org 

4. https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x 

5.https://www.edx.org/course/justice-harvardx-er22-1x-1, 

http://www.shamsunalarabia.org/php/coursedetails.php?courseID=21 

http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x
https://www.edx.org/course/justice-harvardx-er22-1x-1
http://www.shamsunalarabia.org/php/coursedetails.php?courseID=21
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ویمکن مالحظة الطریقة التحفيزیة الرائعة في المساقين من خالل تحویل  
 حية یتفاعل فيها الطرفان:ادة مسرالمحاضرة الی م

 ،عتراضاتستاذ وطلبته من خالل المناقشات واإلاأل -
 ومن خالل عرض المادة علی وسيلة إلکترونية، -
 ومن خالل نزول األستاذ الی مکان جلوس الطلبة أو صعود الطلبة الی المسرح، -
تاذ لمعرفة موقف الطلبة من سستفتاءات التي یجریها األإلومن خالل ا -

 ضهم من أجل أن یشرحوا سبب موقفهم،ختيار العشوائي لبعاإل ما ثم مسألة
 ات بين أطراف المواقف المتعارضة،ومن خالل المناقش -
 لکتروني التفاعلي.وکذلك من خالل استخدام اللوح اإل -

لقاء الکارزیمية لألستاذ واألثر الذي تترکه عفویته في طریقة اإل وال تخفی أیضا
علی  لعلمية وأساليب التعليم المختلفةمن المادة ا وتمکنه ته بنفسهطرح المادة وثق

ویمکن مالحظة العدید من  ،المتعلمين من شدة استقبالهم وتفاعلهم مع المعلومة
من قاعات  هذین المساقين المنقولين مباشرة تقنيات التعليم النشط متحققة في

 جامعة هارفرد في اميرکا.
هاتين المنصتين من الدروس  دمهمن خالل مراقبة النماذج المختلفة لما تق

 فتراضي والتعليم الحضوريیمکن أن نلمح أهم الفوارق بين التعليم اإل اإلفتراضية
 والتي نلخصها في الجدول اآلتي: التقليدي،

 التعلیم التقلیدي فتراضيالتعلیم اْل
عتباره هدف فإنه یرکز علی المتعلم بإ منهجيا

 التعليم ال علی المعلم
عتبار أن له غالبا علی المعلم بإ منهجيا فترکيزه

 ول في التعليمالدور األ
وفهم یرکز علی هدف التعليم الذي هو استيعاب 

 وهضم المادة التعليمية بشکل تام
ز علی المحتوی )حفظا باألساس( بصرف  یرک 

 ان فهمه کامالالنظر عن ضم
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تتعدد التقنيات للتعليم النشط فيه الی عشرات 
 لمحفزة للطلبةبداعية ااإل التقنيات

ال تتجاوز التقنيات فيه بضعة طرائق الصور 
لی بعض المصادر إحاالت التوضيحية واإل

  لقاء غير الملفت غالباواإل
في أي وقت وألي مادة  إختبار الطلبة جميعاامکانية 

 جابة الفوریة منهمستحصال اإلإمع 
 ختبار محدودة لبعض الطلبة غالبامکانية اإلإ

 لإلجابة والتقييم ائية تتطلب وقتا کبيراختبارات النهواإل
فتراضي الجيد هو تعليم تحفيزي لکثرة التعليم اإل

 وسائل النشاط فيه
التعليم التقليدي غالبا ما یکون ممال ومنفرا 

 مهما کان جيدا
ع من التفاصيل المتاحة اإلفتراضي یوس التعليم

جابة مکانية اإلإسئلة وللدروس من حيث کثرة األ
 أو الکلية عليها في أي لحظةالجزئية 

لزمة أسئلة نهایة الفصل ال یقدم سوی المادة الم
مساعدات أو األسئلة العامة دون أي 

 إلستراتيجيات الحلول لها
و غير أفتراضي هو تعليم تفاعلي متزامن التعليم اإل

 الصف التقليديبالکاد أن یکون هناك تعليم تفاعلي في  متزامن بين کل الطلبة وبينهم وبين األساتذة

فتراضي یتجاوز الکادر التدریسي في التعليم اإل
و لمدرسة الی أقرانهم في کل مدارس أمعلمي ا

 جامعات العالم

 إال نادرا جداهذه الميزة ال تتوفر في التعليم التقليدي 

ال یحتاج الی مرفقات مادیة فتراضي التعليم اإل
ومختبرات  هو ال یحتاج الی صفوف وقاعات کثيرة

 وما اليه ووسائل نقل ميکانيکية،

 
 مور في التعليم التقليديمن هذا األ ال بد  

من خالل نظم  إمکانية اجراء التجارب کافة
بدأت تتواجد بکثرة کمواقع علی المحاکاة التي 

ستبيانات علی صعيد رنت وکذلك اجراء اإلنتاإل
اءات لبيان ستفتنسانية مثاًل واإلالدراسات اإل

 قتصادیةإ وع ما، وکل ذلك بکلفالمواقف من موض

ذلك غير ممکن في التعليم التقليدي إذ نحتاج 
ووسائل  مختبرات متنوعة ووسائل نقل إلی

افة والتلفاز واعالناتها لعمل االعالم کالصح
ستفتاءات أو حتی الخروج من ستبيانات واإلاإل

اول الصباح الی آخر النهار لتوزیع اوراق 
 ستفتاءستبيان او اإلاإل

هو تعليم حر وغير مکلف وفعال فتراضي لتعليم اإلا
لکترونية وقادر علی جدا مع التقدم في التقانة اإل

نتاج اجيال من العقول القادرة علی حل مشاکل إ
 العالم علی کل صعيد

 
التعليم التقليدي هو تعليم مقيد ومکلف وغير 

 نتاجيةفعال وقليل اإل
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 اْلسالمي األصیلفتراضي الدیني ونشر الدین التعلیم اْل
 هي من صميم واجبات الفرد المسلم، قال تعالی: وجل عوة الی الله عزإن الد

ْحَسُن َقْوِلً »
َ
ن َدَعا إ َوَمْن أ مَّ ـِه َوَعِم ِم   .1«َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن  اً َل َصاِلحَلی اللَّ

ل النص القرآني المن خ أن سبل الدعوة الی الله معلومة للمسلمين بشکل عام وحيُث 
التفسيرات الخاطئة لکل منهما انتجت إجتهادات ال تمس الدین  أن والسنة الشریفة إال

وما الحرکات التکفيریة التي تتسمی باإلسالم إال نموذج واحد لألثر التراکمي  بصلةسالمي اإل
عکسها لخاطئة التي تولعکس أثر هذه التفسيرات ا لتفسيرات الخاطئة علی مر التاریخ،لهذه ا

فإن مسؤولية ودور المبلغين  هذه الجماعات وتروج لها وسائل االعالم علی أنها إسالمية
 . مي األصيل تکون أکبر وأکثر خطراوالتربویين الذین یحملون علی عاتقهم نشر الدین اإلسال

وأهمها التعليم  ما نشهده اآلن من تنوع کثير في وسائل التبليغ اإللکترونيةإن 
جتماعي تية وعبر وسائل التواصل اإلنترنراضي عبر المنصات اإلي اإلفتالدین

بسبب استغاللها  ال تمثل فقط تهدیدا کالفيسبوك وتویتر وواتساب وتلغرام وغيرها
ه الجماعات التکفيریة ومن یتعمد إستغاللهم لتشویه الدین السيء من قبل هذ

ستفادة م إذا قام باإلالملتز حقيقية للمبلغ التربوي اإلسالمي، بل تمثل أیضا فرصا
 .منها بالصورة السليمة والفعالة للتعریف والدعوة إلی الدین اإلسالمي األصيل

من واجب المبلغ أن یتعلم کيفية  فتراضي أصبحاإل وبالنسبة الی التعليم
أن یطور نفسه من و إستخدام المنصات اإللکترونية ویتابع تحدیثات اإلستخدام

 وصل الفکرة بکل وضوح.تعليم التي ستفادة من آليات التحيث اإل
قل ليتواصل مع المالیين أن یتعلم لغة عالمية واحدة علی األإضافة لذلك فعليه 

لنظریات باألدیان السابقة وا أن یتوفر علی ثقافة واسعةو لذین یتکلمون بهامن ا
ي إشکال أو سؤال ليستطيع الرد علی أ الفلسفية والعلمية وتمکن تام وحافظة قویة

 لق بالدین اإلسالمي الحنيف.یتع
                                                           

 .33فصلت،  -1
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وهنا أشير إلی أحد أشهر األمثلة المؤثرة وهو الجنوب أفریقي أحمد دیدات ومن 
ت مناظراتهما العالم اإلفتراضي وخاصة في بعده الهندي د. ذاکر نایك  الذین عم 

العالمي من ولألسف أن ال نجد شخصيات لها نفس هذا التأثير  منصة اليوتيوب،
سالمية أو في الجمهوریة اإلاألصيل  9نشر اإلسالم المحمدي شخصيات تحمل هم  

 .ق أو لبنان رغم توفرها علی حوزات علمية فاعلةالعرا
وتحدیث برامج إعداد المبلغين  من ایالء هذا الجانب أهمية بالغةمن هنا فال بد   

الی ما هو في صميم  امة التي ذکرناها قبل قليل مضافةلتکون وافية للشروط الع
 ات المبلغ الناجح المتحلي بالصدق والورع ومزاوجة القول بالفعل.صف

 فتراضي الدیني )التحقیق والتمویل(التعلیم اْل
 تحقیق وتطویر المنصة اْلفتراضیة للتعلیم الدیني -1

مالية وتقنية  عدة أمورفال بد  من توفر  فاعلةفتراضية إنشاء منصة تعليمية إلکي یتحقق 
 البحثية المختصرة نکتفي باإلشارة إلی أهم المتطلبات بإیجاز:وبشریة، وفي هذه الورقة 

 برمجي متخصص وخبير، کادر تصميم وإشراف -
 وسواها، الکترونية تخصصية: حاسبات وبرمجيات معدات -
سيرفر للمنصة فيه کل المميزات الالزمة ومنها: الحمایة المشددة، امکانية  -

ل فترة قصيرة، وجود استرجاع المنصة حال تعرضها ألي هجوم أو تلف خال
 .تلفت لحين اصالحها نسخة إضافية من المنصة تعوض عن تلك التي

ين تقنيات تحویل المحتوی وجود أساتذة یجمعون بين غزارة المحتوی وب -
 تفاعلي. الی شکل

فيه المهام  تتوزع ة خاصة للمنصة تعمل في مبنی مصمم بشکلوجود إدار -
 .بين الموظفين بطریقة إحترافية

 ث المستمر للمناهج وکافة المعدات والبرمجيات الالزمة.التحدی -
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صيلية إلنشاء المنصة تذکر مقدما في دراسة جدوی معتمدة وتوجد وطبعًا األمور التف
 فتراضي.راسات الجدوی الخاصة بالتعليم اإلنترنت مقاالت عدیدة عن اعداد دفي اإل

 فتراضیة للتعلیم الدینيإنشاء وإدارة المنصة اْل تمویل -2
عل هناك عدة نماذج تعکس طرق تمویل مختلفة للمنصات التعليمية، ولکن أبسطها ل

فتراضية العالمية هي المنصات اإل مالئمة لمنصة التعليم الدیني اإلفتراضي وأنجحها وأکثرها
بتمویل من مؤسسات وجامعات کبری ومن تبرعات لبعض  تم انشائها إبتداءوالتي   edxمثل

 صممت بحيث تتمول الحقا بشکل ذاتي. العالمية، ولکنهاالشخصيات الملياردیریة 
 ن التمویل یکون عبر بعض الوسائل:وليتحقق هذا فإ

التبرعات من اآلخرین عبر فتح حساب خاص بالجامعة في بنك او  -
 ،مجموعة بنوك من اجل تغطية التبرعات من أي بلد

 از مساق ما بنجاح.جتأخذ نسبة من قيمة الشهادة التي یعطيها الموقع للطالب الذي ا -
کما  ياریة بمعنی أن الطالب ليس بحاجة الی الدفع المسبق للشهادةختأن الشهادات إب علما

 -حسب رؤیة مالکي المنصة المعنية تتفاوت الشروط -ال تعد من شروط الدخول للمساق أنها
 مي الدقيق.ما تکون بأجور رمزیة إال في المساقات المطولة وذات التخصص العل والشهادات غالبا

 خاتمة وتوصیات
فتراضي یمثل بيئة خصبة ما عرضناه في هذه الورقة البحثية یتبين أن التعليم اإلمن خالل 

اإلسالمي األصيل، ونشر قيم الدین  سعة لتحقيق أهداف التعليم الدینيتفتح آفاق وا
 ياته المتطورةإنجازاته وتقن ستفادة الفاعلة منه عبر الدراسة الفعالة لکافةولهذا ینبغي اإل

ا یتوصل إليه من إمکانات وعبر تشکيل فریق عمل متخصص للبحث والتطویر في آخر م
 ع أهداف ومجاالت التعليم الدیني.ومن ثم التطویر بما یتناسب م وتقنيات

وإن النجاح في هذا األمر ال یتحقق إال من خالل دعم وتوجيه أعلی القيادات في المؤسسات 
 خالص ووعي تام بأهميته وخطورته.لعمل علی هذا األمر بجد وإالدینية والتعليمية ل
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منصات التعليم في خاتمة الدراسة نتوجه بهذه التوصيات العامة من أجل تطویر 
ا هم  نشر سالمية والتي تحمل علی کاهلهالدینية اإلفتراضية الناشئة في بلدانا اإل

المية الجاذبة التي وذلك لجعلها بمصاف الجامعات الع الدین اإلسالمي األصيل
 وهي کاآلتي: اهتمام الطلبة، تشد  

فتراضية التعليمية الترکيز علی الشکل والمحتوی، حيث أن شکل المنصة اإل .1
ر ویعکس حرفية المؤسسة التعليمية یعد  عامل جذب مهم للزوا

 مرة کل عامين في األقل، هتمام بالتصميم وتغييرهولذلك ینبغي اإل
ستفادة من طرق جذاب وتفاعلي واإل بشکلضرورة إعداد المحاضرات  .2

ولعل أسهل وأسرع الطرق  ،التعليم الفعالة التي ذکرنا نماذج عالمية لها
للقيام بذلك هو إعداد محاضرات تفاعلية مستلة من القاعات الدراسية 

 ة،مع عملية اخراج ومونتاج الئقة وجذاب -الحضوریة -فعالة والناجحةال
مع بدایة کل دوریا )المحاضرات الدراسية  کما من األفضل إعادة تحدیث .3

 ،سنة دراسية أو سنتين(
ستاذ بنکهة الحوزوي التقليدي الی أ ستاذ الجامعي أومن المهم تحویل األ .4

وهذا یعني أنه  ریة قادرة علی توصيل المادة بشکل مثير للطلبة،عص
ال بد  من التطویر المستمر لألساتذة عبر دورات تخصصية وذلك من 

تعاقد مع المعاهد ذات الصلة، إن أستاذا مميزا معنویا ل الخال
وبالتالي تقل  لصفات مستقبليابنفس هذه ا ومتمکنا دراسيا یعني طلبة

 لحاجة لهذه الدورات بعد بضع سنين،ا
ث تکون بيئة تعليم ثابتة ومستقرة هتمام بالنواحي الفنية للمنصة بحياإل .5

التي تسبب توقف المتعلم  للتأثير السلبي الکبير للمشاکل الفنية نظرا
عن تعليمه، ولهذا ینبغي الحرص علی توظيف فریق فني خبير أو 
التعاقد مع شرکات تقنية خبيرة ومتخصصة بإدارة وحمایة الموقع 

 ،وحل المشاکل الفنية بصورة لحظية
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لحل اي  من الجانب اإلداري ضرورة توفير کادر متفاعل مع المتعلمين .6
 ،ةمشکلة تواجههم بصورة لحظي

ة .7 وألجل أن تکون محققة  بما أن الدراسة في الجامعة اإلفتراضية حر 
فمن الضروري أن یکون أسلوب التقييم للمتعلم  ألهدافها التعليمية

 أهداف التعليم الدیني علی الخصوصمتوافق مع المبادئ الفعالة و
کبر لنشاط المتعلم العلمي  ما یعني أنه یجب أن یکون هناك تقييم أ

قتصار علی اإلوليس  والسلوکي الذي یمکن رصده تعليمياوالتبليغي 
 والواجبات البيتية.ختبارات النظریة اإل

ومن  تفعيل منتدیات المناقشة وألجل تحقيق ذلك یمکن مبدئياً 
خاللها یمکن تقييم مستوی الطالب من ناحية المادة العلمية ومن 

 ية مدی تطبيقه لتلك المادة فعليا.ناح
النحو أن یقيم الطالب من خالل رصد  کمثال: یمکن لمدرس

االخطاء العلمية في نماذج من المناقشات التي یکتبها في المنتدی 
خری و بمادة أن کون تلك النماذج تتعلق بالنحو أبصرف النظر ع

 کالتاریخ اإلسالمي او التفسير او غيرهما.
وکذلك تقييم الطالب من خالل البحوث القصيرة او المتوسطة او 

 وغير ذلك.  بمبادرة شخصيةالتي یقدمها لألستاذ  الطویلة
أو منصة ادراك خاصة  edxفتراضية تفاعلية من طراز من فتح منصة إ ال بد   .8

بالمؤسسة التعليمية الدینية توضع فيها المحاضرات المهمة وذات 
األهمية البالغة مع ایالء اهتمام لها وجعل الحصول علی شهاداتها 

 فتراضي ألي درس.داخل الصف اإلمن المهام المطلوبة من ض
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یل منصات التعليم الدینية  بشکل خاص نوصي .9 بضرورة تحو
فتراضية الی منصة شاملة لکل التخصصات األخری کالطب اإل

مؤثرة سالمية نسانيات بشکل عام مع اضفاء مسحة إوالهندسة واإل
ألن هذه التخصصات تعتبر عنصر ذلك  علی تلکم التخصصات،

 مدمجة الطلبة التواقين للمعرفة العلميةلآلالف من  جذب
 بالمعرفة الدینية الراقية.

فات إلی في االل ه الورقة البحثية المتواضعة أثرا إیجابيانأمل أن یکون لهذ وأخيراً 
ببذل المزید من وحث مؤسساتنا التربویة والتعليمية  أهمية التعليم الدیني اإلفتراضي

 فعالة تحقق المطلوب.ستفادة منه بصورة الجهود الجادة لإل

 قائمة المصادر

 .میالقرآن الكر  .1
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