توظیف الفضاء اْللكتروني في التعلیم الدیني
الكاتبة :الدکتورة نهی حامد طاهر عبدالحسين الطائي
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المستخلص
أصبحت الحضارة اإلنسانية تتسم بالتغير السریع المتالحق في المعارف و إزدیاد تطبيقاتها
التکنولوجية کما ونوعا مما نتج عنه تغير في معایير تقييم المجتمعات وفقا لمدی اإلرتقاء
التکنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقبل للتحول من مجتمعات هامشية مستهلکة إلی مجتمعات
منتجة متحررة من الملکية الفکریة عن طریق التأکيد عل ی مستویات اإلتقان ومعایير الجودة
التعليمية والتوظيف الجيد للتکنولوجيا.
کما وتسعی دول العالم أجمع -المتقدم منها والنامي -إلی تطویر مظاهر العيش فيها
إذکاءوروح النمو الشامل بين األفراد والجماعات من مواطينها وتوطيد إتصالها بما یعيشه العالم
من تغيرات متسارعة و هذا یتطلب اللهاث في طلب العلم علی إعتبار أن طلب العلم فریضة وفي
األخذ بأسباب التطبيقات العلمية وهو إمتداد للفریضة وفي إشاعة الروح العلمية بأبعادها النظریة
والتکنولوجية وهي سنة تتوارثها أجيال األمم.
وفي ظل التطورات التي یشهدها العالم اليوم کان البد للطالب أن یسأل نفسه أین موقعه في
خضم هذه الثورات العلمية والصناعية ،فما زالت بعض دول العالم تعتمد أساليب التدریس
التقليدیة التي ال تتوافق مع الحياة العصریة وتفکير الطالب والمعلم في عصر التکنولوجيا والتطور
الحاصل في مختلف التخصصات ومنها في مجال التعليم الدیني.
اذ ت عد المؤسسة التربویة والتعليمية األکثر أهمية لما لها من دور مؤثر في تشکيل شخصية
الفرد ال سيما مسئوليتها في تحدید مالمح الثقافة الدینية من خالل البرامج التعليمية ونوعية
المعارف والمعلومات المقدمة للطالب التي تحدد اتجاهاتهم القيمية وممارساتهم السلوکية.

 .1ماجستير فرع علم النفس ،کلية الکفيل الجامعة ،العتبة العباسية المقدسة،
Nuha.taher@mail.ru
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وبسبب ما یبث في شبکات التواصل اإلجتماعي من قضایا الاخالقية وبعيدة عن القيم والمبادئ
اإلسالمية والتي تحاول بعض الدول الغربية الصاقها بالدین اإلسالمي ،لذا کان من المهم استخدام تقنيات
الفضاء اإللکتروني داخل التعليم الدیني سواء في المراحل التعليمية التابعة للقطاع الحکومي أو المدارس
الدینية الحوزویة التابعة للعتبات المقدسة ليتمکن الطالب المسلم من أن یصل إلی أعلی درجة من
المعرفة في تخصصه من جهة وللدفاع عن القيم والمبادئ التي زرعه فيه الدین اإلسالمي من جهة ثانية.
الكلمات المفتاحیة  :التعليم الدیني ،الحضارة اإلنسانية ،توظيف الفضاء اإللکتروني

مشكلة البحث

في ظل التقدم التقني ُ
المذهل الذي یشهده العالم ،صار السباحة في الفضاء والفضائي 1عبر
اإلنترنت وإجراء اإلتصاالت والحصول علی فيض المعلومات في وقت قياسي أمرا ميسورا للجميع
ُ
وبطبيعة الحال فإن التقدم لم یصل إلی منتهاه وما زال في الجعبة المزید ومن التقنيات المستحدثة
التي إنتشرت بشکل کبير في اآلونة األخيرة ومن المتوقع أن یصل حجم مبيعاتها بحلول العام القادم
إلی ما یزید عن ال()45مليار دوالر سنو یا تقنية تحویل الموارد الحاسوبية إلی خدمات ضمن
فضاء اإلنترنت أو ما یعرف بالحوسبة السحابية 2التي تمتد خدماتها وتطبيقاتها إلی قطاع التعليم3.

کما وتعد شبکات التواصيل اإلجتماعي وفي مقدمتها فيسبوک 4وتویتر 5أحد أهم
وسائط األعالم التي تصاعد نجمها في الفضاء السيبراني وبرغم حداثتها تضاعف اإلقبال
عليها وصارت تلعب أدوارا مؤثرة سياسيا وإقتصادیا واجتماعيا وامتد تأثيرها إلی حقل
التعليم حيث یری کبار خبراء التربية أنها أضافت جانبا من الشکل اإلنساني من خالل
مشارکة وتفاعل العنصر البشري في العملية التعليمية مما ساعد علی زیاد الرغبة في
التعليم وإن کان هذا ال یمن ع من وجود بعض المأخ ذ عليها6.

1. Cyberspace
2. Computing Cloud
 .3عبدالحافظ ،2011 ،ص.13 .
4. Facebook
5. Twitar
 .6المصدر نفسه ،ص.6 .
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ولقد ادی ظهور شبکة اإلنترنت والفضاء اإللکتروني وتطورهما إلي إحداث ثورة
تکنولوجية غيرت مجاالت المجتمع المختلفة وخاصة المجال التعليمي في العالم وعلی
الرغم من ضخامة المکاسب الناجمة عن هذا التطور ،فإن التهدیدات المترتبة عليه
تزایدت بالسرعة ذاتها علی أقل تقدیر وفي العقد الماضي برز الفضاء اإللکتروني بوصفه
بؤرة مخاوف تتعلق بامن المجتمعات.
إذ تضاعف التهدیدات التي یواجهها أمن الفضاء اإللکتروني وتعاظمت تکاليف اإلستجابات
المناسبة لها بسرعة تفوق قدرة الحکومات علي التعامل معها وعلی نحو متزاید أیضا تصدر أمن
الفضا ء اإللکتروني أجندات األمن اإللکترو ني في اإلستراتيجيات التعليمية للدولة2.1

وفي ظل التطورات التي یشهدها العالم اليوم کان البد للطالب أن یسأل نفسه أین موقعه
في خصم هذه الثورات العلمية والصناعية فما زالت بعض دول العالم تعتمد أساليب
التدریس التقليدیة التي ال تتوافق مع الحياة العصریة وتفکير الطالب والمعلم في عصر
التکنولوجيا والتطور الحاصل في مختلف التخصصات ومنها في مجال التعليم الدیني3.

إن العلوم الدینية أصبحت في الوقت الراهن ال تستغني عن إستخدام تکنولوجيا الفضاء
اإللکتروني في مدارسها أو جامعاتها فهذه الوسائل تساعد جميع الطالب علی سرعة الفهم
وتحضير المعلومات والثقة بالنفس واإلبداع کما تشجعهم إليی تغيير سلوکهم علی وجه
مطلوب إلذي هو من أهداف أساسية من عملية التعليم والتعلم.
طالما توجد هذه الفوائد الثمي نة في الوسائل التعليمية ،لکن إذا رأینا الواقع الذي ظهر
لنا بأنه لم یستخدم هذه الوسائل بصفة عامة في مدارسنا وجامعتنا ومؤسستنا إال اليسير و
ذالک أل ن بعض المعلمين والمدرسين ال یزالون یلجأون إلی إستخدام الوسائل
المحدودة التقليدیة وبنفس الوقت یغفلون عن إستخدام الوسائل الحدیثة المتعلقة
بتکنولوجيا الفضا ء اإللکتروني4.

1. Religious Education
 .2عزب ،2016 ،ص.5 .
 .3بدیوي ،1988 ،ص.154 .
 .4حسين ،2011 ،ص.14 .
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إن العلم والثقافة الدینية ميدان خصب لکل متع لم اذت اراد أن یستزید من اإلحاطة
بلغته ودینه ومبادئ أمته وحتی ینتشر هذا الوعي ویعم کان البد من توفير المواد التعليمية
الالزمة له ،ومن أهم تلک المواد المعلوما ت التي تم توظيفها في التعليم الدیني من
خالل تکنولوجيا الفضا ء اإللکتروني إذ اصبح الفضاء اإللکتروني اليوم یبث معلومات
تعليمية دینية للطلبة دون الحاجة إلی البحث في الکتب والمجالت وهذا جاء نتيجة
للتطور الحاصل في کل مجاالت الحياة ول ذي کان للتعليم النصيب األوفر منها1.

وم ن المعروف أن المؤسسات التعليمية التي تتفاعل جيدا مع الفضاء اإللکتروني تعد
من أفضل المؤسسات وعلی ذالک یمکنها جذب المزید من الطالب وأیضا الحصول
علی العوائد بسرعة وحتی یمکن له الدخول في ذالک التفاعل من خالل الدروس
اإللکترونية أو حتی الدورات التدریبية المتاحة التي تقدمها المؤسسات التعليمية من
خالل التعليم اإللکتروني فإنه البد من تقدیم تلک المعلومات تحت مراقبة ومتابعة بعض
األساتذة المتخصصين في إختيار الموضوعات المناسبة للطلبة وذالک لحمایتهم من
الوقوع بإخطار بعض شبکات اإلنترنت التي تکون مضادة للقيم والمبادئ اإلسالمية2.

ولذال ک فانه من الطبيعي أن یتوقف بناء التوقعا ت الخاصة بإعتماد التعليم علی
وفق تطور الفضاء اإللکتروني وبرامج ه في البدایة ثم علی تطور الشبکا ت اإللکترونية
التي تربط بينها في مستویات واشکال متعدد ة یتصدرها الشبکة العالمية للمعلومات
اإلنترنت واستخدامها في تدعيم النظم التعليمية بإعتبارها وسائل حدیثة لإلتصال
التعليمي أو بإعتبارها نظما تعليمية خاصة ذات خصائص ومواصفات متعددة تختلف
عن تلک النظم التي تعتمد علی اإلتصال المواجه داخل الفصل الدراسي وجدران
المؤسسات التعليمية

المختلفة3.

 .1شاکر ،2013 ،ص.5 .
 .2مصطفی ،2012 ،ص.275 .
 .3األحمري ،2015 ،صص.6-7 .
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ونالحظ في الوقت الراهن أن معظم المؤسسات الدینية عادة ما تعتمد علی شبکات
اإلنترنت إذا أرادت تعليم القرآن لطلبتها إذ اصبح من الممکن أن تلتقط هذه التعليمات من
الحاسوب علی شکل کتاب أو یوتيوب علی صفحات اإلنترنت لدروس في التجوید
وتحفيظ القرآن واللغة العربية وقواعدها و غيرها من الخدمات المجانية و بذالک یمکن أن
یعد الفضاء اإللکتروني عامال مهما في نجاح العملية التعليمية داخل المؤسسات الدینية1.

اهمیة البحث والحاجة الیه
لقد بدأ التعليم الدیني في الدول العربي واإلسالمية یضرب بجذورة في عمل التاریخ
ولهذا ارتب ط التعليم الدیني بالهویة العربية واإلسالمي ة مما انعکس علی الخصوصية
الثقافية والهویة الوطنية لإلنسان المسلم ،ولهذا أخذت نظم التعليم في الدول العربية
واإلسالمية باإل هتمام بالتعليم الدیني وتخصيص جزء من التعليم الرسمي للجوانب
الدینية فيه ومع کل هذه الخصوصية للتعليم الدیني في الدول العربية واإلسالمية فإنه لم
یسلم من تحدیا ت العولمة والتي إتخذت أشکاال متعدد ة منها ما هو سياسي وثقافي
دخيال علی المجتمعات العربية وطئ لها اإلستعمار

في حقبة تسلط علی المجتمعات

اإلسالمية ثم عززها بالتحدیات اإلقتصادیة واإلجتماعية وا لتقنية مما جعل التعامل معها
أکثر صعوبة وأکبر کلفة2.

ومن المعلوم ان المؤسسة الت ربویة والتعليمية الدینية تعد األ کثر أهمية لما لها من
دور م ؤثر في تشکيل شخصية الفرد ال سيما مسئو وليتها في تحدید مالمح الثقافة الدینية
من خالل البرامج التعليمية ونوعية المعارف والمعلوما ت المقدمة للطاب التي تحدد
إتجاهاتهم القيمية وممارساتهم السل وکية ،وبسب ما یبث في شبکات التواصل
اإلجتماعي من قضيایا ال أخالقية وبعيدة عن القيم والمباد اإلسالمية والتي تحاول بعض
الدول الغربية الصاقها بالدین اإلسالمي ،لذا کان من المهم إستخدام تقنيات الفضاء
اإل لکتروني داخل التعليم الدیني سوا ء في المراحل التعليمية التابعة للقطاع الحکومي
 .1النجار ،2011 ،ص.17 .
 .2منصور ،2007 ،ص.22 .
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أو المدارس الدینية الحوزویة التابعة للعتبات المقدسة ليتمکن الطالب المسلم من أن
یصل إلی أعلی درجة من المعرفة في تخصصه من جهة وللدفاع عن القيم والمبادئ التي
زرعه في الدین اإلسالمي من جهة ثانية1.

ان العالم اليوم یمر بثور علمية نتيجة للتقدم المعلوماتي والتکنولوجي الهائل في
مجال التعليم اإللکتروني بجميع أنواعه ا لمتزامن وغير المتزامن مدعما للعملية التعليمية
ليناسب اإلمکانات والقدرا ت المتفاوتة للمتعلمين وذالک ألن عالم الفضاء اإللکتروني
هو عالم متجدد ومتغير یتطور کل یوم ومن الضروري تطویر قدراتنا وزیادة خبراتنا
لم واکبة هذا التغيير والتجدید حتی نستفيد من إمکاناتنا بشکل أفضل بما یخدم
المؤسسا ت التعليمية2.

فلم تعد أنظمة التعليم التقليدیة بتقنياتها المحدودة وتعليماتها الحازمة قادرة علی
تلبية متطلبات الحياة العصریة المتسمة بالسرعة والمرونة والتغيرات المستمرة فمنذ قرابة
الخمسة عقود إبتدأت المحاوالت إلنشاء منظومة تعليمية حدیثية قادرة علی تجاوز
المشاکل والصعوبا ت التي أفرزتها األنظمة التقليدیة في المؤسسات التعليمية وقد
أثمرت تلک المحاوالت أنظمة أکادیمية حدیثة ذات مرونة عالية وقدرة کبيرة علی
اإلستجابة للتحدیات التي ولدتها التطورات المتتالية والتغييرات المتسارعة التي حدثت
في العال م في الجوانب السياسية واإلقتصادیة واإلجتماعية والثقافية وبشکل خاص
التغييرات في تقنية المعلومات واإلتصاالت ضمن الفضاء الواسع المسمی ب«الفضاء
اإللکتروني»3.

ان توظيف تقنيات الفضاء اإللکتروني في المجال التعليمي بشکل عام وفي مؤسسات
التعليم الدیني بشکل خاص یعد الطاقة المحرکة لتنمية القدرات المعرفية لألساتذة
والطالب ألنه یهدف إلی تحقيق التقدم المعرفي لدی البشر من خالل التکوین األمثل
 .1الفضلي ،2007 ،ص.26 .
 .2األحمري ،2015 ،ص.3 .
 .3موسی ،2016 ،ص.177 .
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لقدرات األفراد ومعارفهم ومهاراتهم بما یمکنهم من التفاعل المباشر والمستمر مع البيئة
المحيطة بمکوناتها المادیة والمؤسسية فالفضاء اإللکتروني یعمل علی إیصال ونشر
المعلومات باستخدام تقنيات حدیثة کالحاسوب وأجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة
المساعد الرقمي الشخصي عبر شبکات اإلنترنت أو عبر شبکات اإلتصال الالسلکية
وذالک ألغراض التعليم والتدریب وادرة المعرفة وتطویر قدرات المتعلم والمتعلمين1.

ونالحظ ان اغلب المؤسسات الدینية ومنها الحوزا ت العلمية بدأت في الوقت الراهن
تستند علی بعض مواقع شبکات اإلنترنت في ارسا ء تعاليمها للطلبة کما قامت بتصميم
مواقع إلکترونية -مثل المنتدیات والفيسبوک والتویتر -لها وأصبحت تمثل المواقع
الرسمية لها حيث أنشأ عام ( )1427أول موقع إلکتروني للحوزة في محافظة النجف
األشرف وکان یحتوي هذا الموقع اإللکتروني علی أقسام عدیدة ،فيحتوي علی الدروس
الحوزویة التي تنتجها الحوزة ذاتيا بجودة عالية والتي بلغت زهاء األلف درس في
مختلف العلوم وقد أصدرت کذالک علی شکل أقراص مضغوطة توزع علی الطالب
وکذالک في الموق ع قسم المسائل والردود الدینية والتاریخية وقسم المقاالت الدینية
العامة والتخصصية باللغات :العربية ،اإلنجليزیة ،الفارسية ،الفرنسية ،الهندیة وهي في
تطور مستمر ،ویحتوي الموقع کذالک علی المکتبة المقرو ءة باللغات المذکورة نفسها
ویحتو ي کذالک علی المکتبة المسموعة من إنتاج الحوزة نفسها وغير ذالک2.

وکان نتيجة لذال ک ان بدأت المؤسسا ت الدینية في إستخدام تقنيات الفضاء
اإللکتروني في المکتبة الحاسوب في عملياتها وال سيما في البحث االلي ولدیها
فهار س إلکترونية ونصوص کاملة متاحة في موقعها علی شبکة اإلنترنت ،أما النظام
االلي المستخدم في قاعدة البيانات فهو نظام کاوش اإلیراني وال توجد اعارة خارجية
لکافة انواع مصادر المعلوما ت فيها وانما تقدم خدماتها عن طریق االعارة الداخلية
وخدمات التصویر واإلستنساخ وبث النصوص الکاملة لمصادرها علی شبکة اإلنترنت،

 .1طي ،2005 ،صص.44-46 .
 .2تنها ،2006 ،ص.33 .
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اما فئات المستفيدین من الم کتبة فالمکتبة عامة للجميع ولکافة المستویات العلمية،
ولکن أهم فئا ت المستفيدین هم طلبة الحوزة العلمية وطلبة الدراسيات األولية
والدراسا ت العليا في الجامعات  ،والباحثين بمختل مستویاتهم وکافة المطالعين
اآلخرین من أبنا المجتمع وقيد تم إفتتاح جناح خاص للنساء حدیثا

في المکتبة1.

لقد أصبح التعليم الدیني سواء في المراحل التعليمية التابعة للقطاع الحکومي أو
المدارس الدینية الحوزویة یحتل مکانة بارزة في األنظمة التعليم في الدول العربية
واإلسالمية کافة ومع تطور تقنيات الفضاء اإللکتروني ،فإنه یعتقد بأن هناک ثمة إحتمال في
تقوم بعض الجهات ذات العالقة بالدین في تعدیل مناهج التعليم لتعکس المعتقدات
اإلسالمية المحافظة ،فالتعليم الدیني هام جدا بالنسبة إلی أي دولة إیدیولوجية تسعی إلی
تنظيم انظمتها التعليمية في أي مجال من مجاالت الحياة علی المدي البعيد لضمان ادراج
المزید من المعلومات الدینية الصحيحة و غير المتطرفة في تعليم جميع الطالب2.

ویمکن القول بأن ینبغي أن یکون الهد ف النهائي من إصالح التعليم الدیني في
الدول العربية واإلسالمية هو التعليم من أجل المواطنة أي تنمية مواطنين مثقفين
ومسؤولين یفکرون بحریة ویساهمون في بناء المجتمع ومفتاح ذالک هو الدور الذي
یلعبه الدین في المؤسسات التعليمية کافة وتحليل مدی تدریس الدین بطریقة یمکن أن
تنمي قيم المدنية والمواطنة ،اضافة إلی ذالک مدی إمکانية توظيف تقنيات الفضاء
اإللکتروني خال ل تعاليمها للطلبة3.

وتأسيسا علی ما سب ق یمکننا التوصل إلی أهمية توظيف تقنيات الفضاء اإللکتروني
في التعليم الدیني إذ یعزز هذا التوظيف تفکير ا لطالب وینمي قدرته علی إستيعاب
المعلوما ت الدینية ویساعد علی ربطها بأرض الواقع ،وبالتالي یحقق في المواطنة
الصالحة لمجتمع ولدیه.
 .1الياسري ،2013 ،ص.498 .
 .2فاعور ،2012 ،ص.3 .
 .3سعد ،2005 ،ص.15 .
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هدف البحث
یهد ف البحث الحالي معرفة مستوی توظيف تقنيات الفضاء اإللکتروني في التعليم
الدیني في الدول العربية واإلسالمية.

حدود البحث
یتحدد البحث الحالي بتقنيات الفضاء اإللکتروني المستخدمة في مجال التعليم الدیني
خالل فترة تطور في الدول العربية واإلسالمية ولحد االن.

تحدید المصطلحات
 .1توظیف
کلمة توظيف تعود من کلمة (الفعل وظف ،ووظف کلمة تدل علی تقدیر الشیء ،ویقال
وظفت له :أ ي قدرت له الش یء بنفس الحکم بالوظيفة1.

 .2الفضاء اْللكتروني
-

هو الوسط الذي تتواجد فيه شبکات الحاسوب ویحصل من خاللها التواصل اإللکتروني2.

 هي وسيلة لوصف أي شيء مرتبط باإلنترنت وثقافة اإلنترنت المتنوعة وهذهالوسيلة تس ير جنبا إلی جنب عند العمل في مختلف مجاالت الحياة عبر
اإلنترنت مع الشبکا ت العالمية وتحدیدا عندما تشارک اآلراء مع الخبرات
اإلجتماعية والتربویة والدیني ة والثقافية علی اإلنترنت3.

 .3التعلیم الدیني
هو ن وع من التعليم المنفصل عن مقررات التعليم العام بالرغم من التعليم العام قد
احتفظت علی ماد ة الدین ضمن المنهاج الدراس ي متعلقة بتعليم اساسيات الدین اطلقت
عليها أسماء عدیدة منها :الدین ،األخالق ،التربية الدینية واإلرشاد الدیني.
 .1إبن فارس ،1979 ،ج ،3ص.335 .
2 .Strate, 1999, p. 383.
3 .Graham, 2006, p. 179.
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ویهد ف التعليم الدیني إلی تزوید المتعلم بأساسيات األخالق والقيم واألحکام
الشرعية إلذي تهمه في حيا ته الفردیة واإلجتماعية وتشتمل مناهجها في الغالب علی
دروس العقائد والعبادا ت والمعامالت مبادئ العلوم األخری1.

هو ذالک التعليم الذي یهدف إلی تربية الناشئة علی الدین وعلی شرائع وأخالقه وأن
یصبح

ممارسة سل وکية یعيشها الفرد في حيات العامة والخاصة2.

نشأت و مفهوم الفضاء اْللكتروني
لقد ظهر مفهوم الفضاء اإللکتروني ألول مرة في عام ( ) 1990عندما أخذت
إستخدامات اإلنترنت وشبکاتها واإلتصاالت الرقمية تنمو وتتسع بشکل کبير بين
المجتمعات وکان مصطلح «الفضاء السيبراني» یمثيل العدید من األفکار والظواهر
الجدید ة التي کان ناشئة في ذالک الوقت3.

کما ویسمی الفضاء اإللکتروني بمصطلح اخر وهو «علم التحکم اآللي» ویعود
هذا المصطلح إلی الکلما ت اليونانية القدیمة (المحافظ ،الموجه ،الحاکم ،الطيار)
وهي کلما ت قدمها نوربرت ویينر لعمله الرائد في مجال اإلتصاالت اإللکترونية وعلوم
التحکم ظهرت هذه الکلمة ألول مرة في القصة القصيرة «حرق الکروم »4من قبل
ویليام جيبسون5.

وتعد قصة حرق کروم إحدی القصص التي کتبها ویليام جيبسون ونشرت ألول مرة
في أومني في یوليو عام ( )1982حيث قام جيبسون بقراءة القصة ألول مرة في مؤتمر
الخيال العلمي في دنفر خریف عام (6.)1981

 .1الصمدي والحللي ،2007 ،ص.27 .
 .2العایش ،2015 ،ص.103 .
3 .Strate, 1999, p. 384.
4 .Chrome Burning
5. Gibson, 2004, p. 12.
6 .Wills, 1995, p. 83.
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ویمکن لألفراد خالل الفضاء اإللکتروني کخبرة إجتماعية التفاعل وتبادل األفکار
وتبادل المعلومات وتقدیم الدعم اإلجتماعي وأدارة األعمال واإلجرائات المباشرة وخلق
وسائل اإلعالم الفنية واأللعاب واإلنخراط في النقا ش السياسي وهلم جرا ،وذالک
بإستخدام هي الشبکة العالمية ویشار إليها أحيانا بأنها «سيبرنوتس» وقد أصبح مصطلح
الفضاء اإللکتروني وسيلة تقليدیة لوصف أي شيء مرتبط باإلنترنت وثقافة اإلنترنت
المتنوعة ویعتقد أن هناک مدونة في جميع األفراد للقواعد المشترکة و المنفعة األخالقية
المتبادلة للجميع ویری الکثيرون أن الحق في الخصوصية هو األکثر أهمية بالنسبة إلی
الدستور الوظيفي ألخالقيات إستخدام الفضا ء اإللکتروني ،هذه المسؤوليات األخالقية
تسير جنبا إلی جنب عند العمل عبر اإلنترنت مع الشبکات العالمية وتحدیدا عندما
تشارک اآلراء مع الخبرا ت اإلجتماعية علی اإلنترنت1.

وقد تطور الفضاء اإللکتروني ليصيبح مرفقا عالميا متاحا للعامة وینبغي أن تشکل
إدارت ه قضية مرکزیة في جدول أعمال مجتمع المعلومات وینبغي أن تکون اإلدارة الدولية
إلنترنت متعددة األطراف وشفافة ودیمقراطية وبمشارکة کاملة من الحکومات والقطاع
الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية ویجب أن تکفل
توزیعا منصف ا للموارد البشریة وأن تيسر النفاذ أمام الجمي ع وأن تکفل تشغيال مستقرا وآمنا
لإلنترنت مع إعتبار تعدد اللغات وإن تحتو ي علی قضایا تقنية وقضایا تتعلق بالسياسيات
العامة علی حد سواء وینبغي أن یشترک فيها جميع أصحاب المصلحة والمنظمات
الدولي ة الحکومية والمنظمات الدولية ذات الصلة2.

مفهوم التعلیم الدیني
ان للدین الحق في المجتمعات عموما اذ له أثره في تحقيق الطمأنينة النفسية وحث
النف س علی فعل الخير ،واإلجابة علی أسئلة الموت والبالء مما یجعل الناس عموما
یأملون أن یجدوا في الدین المالذ واآلم ن والراحة النفسية لحياتهم وأرواحهم ومثلما
1 .Graham, 2006, p. 179.
 .2قندیل ،2012 ،ص.431 .
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أن الدین یحق ق الطمأنينة فقد یؤدي الفهم الخاطئ للدین إلی التطرف والصراع داخل
المجتمع نفسه وهذا ما نبه إليه القرآن:

ُ
َ
َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
ْ ْ َُ
ُ
اب ِإِل ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاءت ُه ُم ال َب ِینة * َو َما أ ِم ُروا ِإِل ِل َی ْع ُبدوا
«وما تفرق ال ِذین أوتوا ال ِكت
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ََٰ َ ُ ْ
ََ
ََ ُ ْ
َ َُ
ُ
َ
َ
ُ
ین ال َقی َمة»1.
الد َین ُحنفاء وی ِقیموا الصالة ویؤتوا الزکاة وذ ِلك ِد
ِ ِ
الله مخ ِل ِصین له ِ

بما استدعي توبيخ الل ه تعالی لهم علی إمعانهم في التفرق بعد أن جاءتهم بينة الدین
الحق بما فيها من طریق قویم2.

وفي اآلیة تنبي ه إلی أهمية أن یتصد التعليم الدیني للخلل الذین یصيب أهل األدیان
فيمنع أصحابه عن قبول الح ق وینشأ هذا الخلل عن إتباع الهوی وهو أخطر ما یصيب
أهل األدیان ولذا کان من أهم مقاصد القرآن ومقاصد األنبياء عموما محاربة کهانة
الجاهلية والتضليل الذي یزیف علی الناس دینهم وسبيل ذالک ببناء منهج عقلي یتبيع
الدليل وینقد األ فکار بمنهجية علمية قادر علی النقد والتفکي ک وقد سعی للتأسيس
للمنهج العلمي کما في قوله تعالی:

ً
َ َْ ُ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ََٰ َ َ َ
ان َع ْن ُه َم ْس ُئوِل»3.
« َوِل تقف َما ل ْی َس لك ِب ِه ِعلم ِإن السمع والبصر والفؤاد کل أول ِئك ک

ليحمي الدین من التدین الخاطئ4.

ان التعليم الدیني في الوقت الراهن أصبح لدیه أهداف عدیدة منها:
 .1ان یعيش البشر معا بسالم في هذه الدنيا رغم إختالف المعتقد.
 .2ان أنبياء الله جميعا أنبياء لنا بإعتبار أن کل األنبياء یحملون رسالة هدایة من
الله ال یجوز إهمالها.
 .3ان نتعامل مع الدین ليکون سببا لسعادة البشر في الدنيا واآلخرة معا.
 .4ان نميز بين الحقائق التي ال خالف فيها وبين اآلراء التي تحتمل الخالف لتقبل التعددیة.
 .1البينة.4-5 ،
 .2ابن عاشور ،1984 ،ص.470 .
 .3اإلسراء.36 ،
 .4ابن األثير الجزري ،1979 ،ج ،4ص.297 .
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 .5ان نميز بين ما یدخل تحت مستو ی حري الرأي والتعبير في مجال النقد الدیني
وبين ما یدخل تحت مستو ی الجریمة کما في مجال الرسومات المسيئة ألنبياء
وحيث ان القرآن وضع معيا را فما کان بحثا علميا علی مستوی األدلة فيجوز
للمتعلم الحق أن یسأل عن أدلة وجود الله ونبوة األنبيا ء والقرآن الکریم وما
کان علی مستوی خطاب العاطفية ال العقل کما في الرسوم الکاریکتویة فال
یقبل استفزاز المشاعر وترد عقيد اآلخرین قيدا علی أسلوب التعبير العاطفي
لقوله تعالی1:

َ
َ َ
ْ َ ََٰ َ
َ َ
َ َْ ً َ
ْ ُ َ
ون الل ِه ف َی ُس ُبوا الل َه عدوا ِبغ ْیر ِعل ٍم کذ ِلك
« َوِل ت ُس ُبوا ال ِذ َین َیدعون ِم ْن ُد
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َٰ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ون»2.
ز ینا ِلكل أم ٍة عملهم ثم ِإلی ر ِب ِهم مر ِجعهم فین ِبئهم ِبما کانوا یعمل
ِ

وبناء عليه فقد ظهر لمفهوم التعليم الدیني وجهات نظر جدیدة بأهمية تحدیثه علی ساحة
العالم العربي واإلسالمي ویمکن إجمال أهم تلک وجهات النظر بما یأتي:
 .1مفهوم التعليم الدیني وتمييزه عن غيره من أنواع التعليم وخاصة بعد التطور
والتشعب الذي عرفه هذا المجال.
ُّ
 .2تجدید محتویات التعليم الدیني وإنتاج مضامين تعليمية ،تعلمية قادرة علی
بناء الوجدان التوافقي مع الحداثة -وليس العکس -وهو ما یجعل من تجدید
التعليم الدیني أحد لوازم ومستلزمات اإلصالح الدیني.
 .3تجدید طرق ووسائل تعليم الدین في المؤسسات التعليمية کافة حتی یحقق
أهدافه التربویة واألخالقية وهو ما یفسح المجال لبناء وتبني دیداکتيک حدیثة
في التعليم الدیني.
 .4اإلجابة عن حاجات اإلنسان الروحية المتجددة والماسة في الفترة المعاصرة
والتي

تتخذ صورا مختلفة ال تتطابق مع الحاجا ت اإلنسانية التقليدیة3.

 .1ابن عاشور ،1984 ،ج ،4صص.455-456 .
 .2األنعام.108 ،
 .3الراضی وآخرون ،2016 ،ص.19 .
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فوائد إستخدام الفضاء اْللكتروني في التعلیم الدیني
یمکن القول أن تقنيات الفضا ء اإللکتروني ليست قاصرة علی مجال معين ،بل هي ممتدة
لت قدم خدماتها في جل المجاالت إذ یقول روبين کوهين وهو أستاذ من مؤسسة الفضاء
اإللکتروني في الوالیات المتحدة اإلمریکية إنها توفر مرونة مفيدة لألفراد والجماعات
للهيئات والمؤسسات والشرکات علی السواء وقد امتد تطبيقاتها إلی حقل التربية
والتعليم وبحسب تقریر حدیث في مجال التعليم فإن ثمة إقباال متزایدا علی منظومة
شبکات اإلنترنت في القطاعات التعليمية وأن خدمة ” “GoogleAppsوالتي َّ
تعول
بشکل رئيس علی الحوسبة السحابية یستخدمها حاليا أکثر من مالیين مستخدم حول
العالم ینتمون فقط إلی مکونات العملية التعليمية من طلبة ومدرسين ومؤسسات تعليمية
وإذا علمنا أن إجمالي المستخدمين لهذه الخدمة من کافة القطاعات یصل إلی مليون
مستخدم فإ ن قطاع التعليم یشکل القسم األ کبر.
وتوجد أیضا تطبيقات أخری عدیدة للحوسبة السحابية یستفيد منها قطاع التعليم منها
محرر المستندات 1وهو خدمة تقدمها جوجل لجميع مشترکيها الذین لهم حساب لدیها
وتتيح للمشترک کتابة مستنداته الخاصة ببرنامج واحد یجمع مواصفات عدة برامج2.

أن إستخدام تقنيات الفضاء اإللکتروني في تدری س القران الکریم وکتب الشریعة
اإلسالمية یعد جزءا ال یتجزا من عملية التربية والتعليم وال شک أن توظيف أکبر قدر
ممکن من تقنيات الفضاء اإللکتروني له األثر الکبير في نجاح عملية التعلم الدیني وبقاء
أثرها لمدة اطول مع بيان الکيفية الصحيحة لإلستفادة منها في حيا ة المتعلم وهو ما اثبتته
الکثير من الدراسات ونادت إليه النظریات التربویة الحدیثة ومن ذالک المناهج القائمة
علی مثل تل ک التقنيات3.

1. Documents Google
 .2عبدالحافظ ،2011 ،ص.22 .
 .3الزهراني ،1999 ،ص.26 .
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کما وأشار أن إستخدام تقنيات الفضا ء اإللکتروني في التعليم الدیني تساعد المتعلم
علی رفع درجة کفایه العلمية والمهنية وتغير من دوره کناقل وملقن للمعلومات إلی دور
المخطط والمنفذ والمقوم للتعليم وتساعده علی حسن عرض المادة العلمية وتقویمها
والتحکم فيها کما تساعد علی خلق روح المتعة والتشویق خالل عملية البحث عن
المعلومات الدینية في مواقع اإلنترنت1.

إن تقنيات الفضاء اإللکتروني والتي تعول اغلبها علی منظومة الحوسبة السحابية

ُ
تحقق للطالب والمعلمين وکافة العاملين بالحقل التربوي والدیني ما یلي:

 تعزیز أدوات التواصل والمشارکة الفعالة،ُ
 تعد وسائل جيدة للمعلم تعينه علی ترکيز طاقته ووقته بتعليم طالبه وتوجيههمبشکل صحيح خالل تنفيذه لألنشطه والعمل المنهجي المنظم،
-

تتيح عملية التقویم التعليمي علی المستویين الفردي والجمعي،

 سهولة العمل علی مستند ما سواء في المنزل أو المؤسسة التعليمية، ال مجال لفقدان المستندات، إمکانية البحث في المراجع العلمية والوثائق علی نحو أسرع وأفضل، التطویر في توزیع المناهج وترابط وحداتها وکذا التطویر في طرق التدریس، یمکن أن یدوم حساب الطالب طوال مسيرته أآل کادیمية وأبعد من ذالک إذا لمیطلب إلغاءه2.

عرض النتائج ومناقشتها
 عرض النتائجمن خالل ما تم عرض في األطار النظري لخصت الباحثة نتيجة هدف البحث باآلتي:

 .1الفرج ،2003 ،ص.32 .
 .2مصطفی ،2009 ،صص.37-38 .
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أن توظيف تقنيات الفضاء اإللکتروني في التعليم الدیني یحقق أهداف عدیدة وذالک
ألن تقنيات الفضاء اإللکتروني ليست قاصرة علی مجال معين في التعليم ،بل هي ممتدة
ُلتقدم خدماتها في جل مجاالت العلمية واإلنسانية ومنها الدینية.
کما أن إستخدام تقنيات الفضاء اإللکت روني في التعليم الدیني تساعد المتعلم علی
رفع درجة کفایت ه العلمية والمهنية وتغير من دور کناقل وملقن للمعلومات إلی دور
المخطط والمنفذ والمقوم للتعليم.
وإن توظي ف أکبر قدر ممکن من تقنيات الفضاء اإل لکتروني في التعليم الدیني له
األ ثر الکبير في نجاح العملية التعليمية وبقاء اثرها لمد ة اطول مع بيان الکيفية الصحيحة
إلستفادة منها في حياة المتعلم.

ُ
عالوة علی ذالک أن تقنيات الفضاء اإللکتروني والتي تعول اغلبها علی منظومة

الحوسبة السحابية تحقق للطالب والمعلمين وکافة العاملين بالحقل التربي والدیني
العدید من الفوائد والتي من أهمها:
 .1تمکنهم من البحث في المراجع العلمية والوثائق علی نحو أسرع وأفضل،
 .2والتطویر في توزیع المناهج وترابط وحداتها،
 .3وکذا التطویر في طرق التدریس.
 التوصیات .1زیادة اإلهتمام بالتعليم الدیني عن طریق توفير ما یحتاجه ذالک التعليم من
تقنيات تکنولوجيا حدیثه،
 .2تدعيم ا لمکتبات سواء في المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الحکومي أو
الدیني -الحوزة -بمکتبات مرتبطة بشبکة الحوسبة السحابية من أجل تسهيل
حصول المعلومات الدینية للمتعلم،
 .3إدخال الطالب في المؤسسات التعليمية علی عملية البحث في برامج اإلنترنت
المختلفة ليتسنی له الوصول إ لی معلومات بأسرع وقت جهد ممکن،
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 .4الترکيز علی تعليم اللغات األجنبية للمتعلمين حتی یتمکنوا من معرفة أهم
التطورات والکتب اإلسالمية المنشورة من قبل الباحثين في الدول اإلسالمية
والغربية عن اإلسالم علی شبکة اإلنترنت.
 المقترحات .1اجراء دراسة عن تهدف تعرف العالقة بين الفضا ء اإللکتروني والوعي الدیني
بين طلبة الحوزة،
 .2اجراء دراسة تهدف التعرف علی مستوی إستخدام طلبة الحوزة العلمية لتقنيات
الفضاء اإللکتروني.
قائمة المصادر
 .1ابن األ ثير الجزري ،مجدالدین أبوالسعادات المبارک؛ ( ،)1979النهایة في غر یب
الثر ،بيروت :لبنان.
 .2ابن عاشور ،محمد الطاهر؛ ( ،)1984التحریر والتنویر ،تونس :الدار التونسية للنشر.
 .3إبن فارس ،أحمد بن فارس؛ ( ،)1979معجم مقاییس اللغة ،تحقيق عبدالسالم
محمد هارون ،بيروت :دارالفکر للطباعة والنشر.
 .4األحمري ،سعدیة؛ ( ،)2015التعلیم اْللكتروني ،محاضرة في تقنيات التعليم
القيت في وزار التربية ،قاهره :وزارة التربية والتعليم.
 .5بدیوي ،توفيق إبراهيم؛ ( ،)1988أثر إستخدام الوسائل التعلیمیة في تدر یس

بعض موضوعا ت التوحید للصف الول متوسط علي تحصیل التالمیذ ،رسالة
ماجستير ،جامعة الملک سعود :کلية التربية.

 .6تنها ،عدنان فرحان؛ ( ،)2006الحوزات العلمیة :النشأة والتطور وآفاق
المستقبل ،اطروحة دکتورا ،قم :المرکز العالمي للعلوم اإلسالمية.
 .7حسييين ،محمد إلياس؛ ( ،)2011وسائل التعلیم في تدریس المواد الدینیة (معوقات وحلول)،
مجلة القسم العربي ،باکستان :جامعة بنجاب ،العدد .13-47 :18
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 .8الراضي ،رشيد؛ بولحية ،یح يی؛ أوالد الفقيهي ،عبدالواحد؛ جبرون ،امحمد؛
( ،)2016تجدید التعلیم الدیني سؤال الرؤیة والمنهاج ،سلسلة المشاریع
البحثية ،الرباط  :مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واإلبحاث.
 .9الزهراني ،علي ابراهيم؛ ( ،)1999مهارات التدریس في الحلقات القرانية ،الطبعة
الثانية ،المدینة المنورة :مکتبة الدار للطباعة والنشر.
 .10سعد ،احمد یوسف؛ ( ،)2005مفهوم وقضایا المواطنة في النصوص التعلیمیة
بین منهجیات التمكین ومحتویات التعبئة (دراسة تحلیلیة) ،مؤسسة کرانيغي
للسالم الدولي في واشنطن ،موسکو ،بيجينغ ،بيروت وبروکسل ،بيروت :مرکز کرانيغي
للشرق األوسط.
 .11شاکر ،بشری؛ ( ،)2013التربیة بین الدین وعلم النفس ،مجلة الوعي اإلسالمي،
الکویت :تصدر عن وزارة األوقاف والشئوون اإلسالمية ،المجلد  :71العدد .3
 .12الصمدي ،خالد؛ الحللي ،عبدالرحمن؛ ( ،)2007ازمة التعلیم الدیني في العالم
اْلسالمي ،دمشق :دار الفکر المعاصر للطباعة والنشر.
 .13طي ،علي کنانة محمد عبدالمجيد ثابت؛ ( ،)2005التعلیم اْللكتروني بإستخدام
تكنولوجیا المعلومات واْلتصاِلت نموذج مقترح في جامعة الموصل ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل :کلية اإلدارة واإلقتصادیة.
 .14العایش ،عبدلله بن حلفان؛ ( ،)2015التعلیم الدیني في الوطن العربي
وتحدیات العولمة  ،المجلة الدولية التربویة المتخصصية ،مکة المکرمة :جامعة ام
القری ،المجلد  ،4العدد .100-120 :2
 .15عبدالحافظ ،حسيني؛ ( ،)2012التعلیم عبر شبكا ت التواصل اْلجتماعي مزایا
ومآخذ ،مجلة أحوال المعرفة ،عمان ،العدد .70
.16عبدالحافظ ،حسيني؛ ( ،)2011الحوسبة الغائمة تكنولوجیا المستقبل للوصول اْلمن
إلی خدمات اْلنترنت ،مجلة أحوال المعرفة ،عمان ،العدد .63
.17عزب ،خالد؛ ( ،)2016الفضاء اْللكتروني وسالحه یحسمان حروب القرن .21
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 .18فاعور ،محمد؛ ( ،)2012التعلیم الدیني والتعددیة في مصر وتونس ،بيروت:
مرکز کرانيغي للشرق األوسط ،مؤسسة کرانيغي للسالم الدولي في واشنطن ،موسکو
 ،بيجينغ ،بيروت وبروکسل.
 .19الفرج ،عبدالرحمن مبارک؛ ( ،)2003أسالیب وطرق التدر یس مواد التربیة
اْلسالمیة ،الطبعة الثالثة ،الریاض :م ؤسسة الجریسي للطباعة والنشر.
 .20الفضلي ،عبدالهادي؛ ( ،)2007التربیة الدینیة ،مؤسسة دار المعيار للفقه
اإلسالمي ،قم :مرکز الغدیر للدراسات والنشر والتوزیع.

 .21قندیل ،عابدین عبدالحميد حسين؛ ( ،)2012شروط التدابیر المضادة وعناصرها
وأهمیتها في تعزیز المن ال جماعي :دراسة نظر یة وتطبیقیة ،رسالة دکتورا غير
منشورة ،جامع القاهره :کلية اإلقتصاد والعلوم السياسية.
 .22مصطفی ،مزیش؛ ( ،)2009مصادر المعلومات ودورها في تكوین الطالب
الجامعي وتنمیة میوله القرانیة :دراسة میدانیة بجامعة منتوري (قسنطینة)،
اطروحة دکتورا ،جامعة منتوري :کلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية.
 .23مصطفی ،مزیش؛ ( ،)2012بیئة العمل والتعلم في النظم التعلیمیة اْللكترونیة
المستخدمة في التعلیم عن بعد ،مجلة إقتصيادیا ت شمال افریقيا ،قاهره ،العدد
.271-298 :5
 .24منصور ،مصطفی یوسف؛ ( ،)2007تحدیات العولمة التربویة المتعلقة بالمدرسة
وسبل مواجهتها ،بحث مقدم إلی مؤتمر اإلسالم والتحدیات المعاصرة ،المنعقد بکلية
أصول الدین في الجامعة اإلسالمية غزة ،في الفترة .2-4
 .25موسی ،ابتسام صاحب؛ ( ،)2016دور التعلیم اْللكتروني في تحقیق مجتمع معرفي ،مجلة
مرکز بابل للدراسات اإلنسانية ،المجلد  ،6العدد .176-188 :4
 .26النجار ،لبيبة السيد؛ ( ،)2011صناعة المفتي التعلیم الدیني ،مرکز المسبار
للدراسا ت والبحوث ،الطبعة الثالثة ،دبي :اإلمارات العربية.
 .27الياسري ،محمد حسين خلف؛ ( ،)2013الحوزة العلمیة في مدینة النجف
الشرف وأثرها في نشأة المكتبات العامة والخاصة (دراسة حالة) ،مجلة کلية
التربية األساسية ،جامعة بابل ،العدد .480-502 :11
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