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 املقدمة
في العالم تم مع تقدم وتطوير أدوات التكنولوجيا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد 

العديتتد متتن المصتتطلحات وال بتتارات التتتي تصتت   تت ا ال  تتا   تظهتتر وعلتتى ر تتر  لتت   األكتتاديمي  فتتي التعلتتيمم الرقمتتي يالتعلتت استتتادام منمومتت 
التتعلم عرتر   الويت صت حات التتدري  القتا م علتى   نترنت التتدري  القتا م علتى األ   التعلتيم المتنقت    التتعلم اللكترونتي  :مثت المعرفي واألكاديمي  

غير  ل . نتيج  ل ل  عمدت الجامعتات والمسسستات التعليميت  بشتك  عتام رلتى انتتا    و   التعلم عن بعدالعنكروتي نترن   التعلم عرر الشبك  األ
ميت  مواد رقمي  تعليمي  للطلب  تستاعد علتى ايصتال المعلومت   يستر وستهول   وبتدأت اليتوم وتارات التعلتيم والجامعتات تتنتافب فتي تقتديم  ترام  رق

يجيات التتدريب الرقميت  مدمت  لمتطلبتات العمليت  التعليميت  والتنتافب العلمتي واألكتاديمي تعليمي  عالي  الجودة والك ا ة العلمي   مع تطوير استرات
ت تر  علتى العتالم والمسسستات والهياتات التعليمت  العديتد  (Covid-19واليوم بات  جا ح  كورونا أو ما يستمى بال تايروا التتاجي    فيما  ينها.

دول العتتالم تقريبتتا أخ تتتدم  فتتي  تت ا الحقتت  مدفوعتت  بالح تتاه علتتى أروا   لرتهتتا متتن المعطيتتات الجديتتدة  طيتتا ااتتطرت الجامعتتات فتتي أغلتت  
وأستتات تها وموظ يهتتا  لتت ا تتتم تعطيتت  الجامعتتات والمسسستتات التعليمتت  قستتريا وباتتت  الحيتتاة التعليمتت  فتتي أغلرهتتا تتتدار عرتتر ال  تتا  ا فترااتتي 

ن مطتور  الرترام  وكتركات الررمجت  العالميت  رلتى العمت  علتى رنتتا   ترام  األلكتروني ما استدعى قادة المسسسات والهياات التعليميت  ف تال عت
كليتات رلكتروني  ووسا ط علمي  ومنا ح تربوي  و را ق تدريب رلكتروني  و ل  لمواكب    ا التغيير العالمي الحاص  فتي التعلتيم. وكغير تا متن ال

وإدارتهتا  -الكليتاتتل  -ت العلوم السالمي  من   ا الواع الطارئ وعاك  العلمي  والتاصصي  في العراق وغيره من  لداخ العالم عان  كليا
 ف ال عن أسات تها و ال ها الكثير من الرباك ال   ألقى بمالله على العملي  التعليمي  المتلكا  أصال في  لدنا الحري  العراق.    

 تت ا ال تتايروا التتتاجي التتتي عاكتتها أستتات ة و لبتت  التاصصتتات الشتتر ي  بشتتك  عتتام   بستتر  معانتتاة نتتتا   رنتشتتارأسببب اختياربب مختوع: بب:  
وتاصصات علوم األدياخ بشك  ماص جا    ا البحا البسيط كمحاول  لتسليط ال و  على أ م الطرق التقليديت  والرقميت  وأنجعهتا فتي دراست  

اعد فتي تاييتص صتعوب  تتدريب تلت  المتواد علتى األستتا  والطالت  فتي مواد علوم األدياخ  مع محاول  واع بعض الحلول العملي  التتي قتد تست
خ  ا ال  ا  الرقمي على السوا . 

الر يسي  في تبعات ظهور وانتشار جا ح  كورونا وااطرار أغل  المسسستات التعليميت  رلتى ا نتقتال متن  تمثل  مشكل  البحاإشك ورةختوبحث خخ
الرقمتتي واللكترونتتي طيتتا  تترتت العديتتد متتن ا كتتكا ت العلميتت  والتقنيتت  التتتي لتتم تكتتن قتتد استتتعدت لهتتا التعلتتيم التقليتتد  المتبتتع فيهتتا رلتتى التعلتتيم 

الجامعات والكليات فمال عن األسات ة وطتى الطلب   و  ا األمر يسرى على ك  تاصصات العلوم الشتر ي  بشتك  عتام  وعلتوم األديتاخ بشتك  
خ :سال  دامله والتي منهامن األ طاول البحا الجاب  عن العديدماص. ل ا 

 ما  ي أف   الطرق التقليدي  في تدريب علوم األدياخ وما السر  في  ل  ؟-
 ما  و التعليم التقليد  والرقمي ؟ وما  ي أ رت ال روق  ينهما ؟-
 كيص يمكن لألستا  في ال  ا  الرقمي أخ يسه  تدريب مواد علوم األدياخ للطلب  ؟-
 سسسات العلمي  والجام ي  لنجا  العملي  التعليمي  الرقمي  ؟ما  و الدور المنوط بالم-

  و  نتتدعي أننتتا قتتد أجرنتتا علتتى كتت   تت ه التستتار ت الجو ريتت  بصتتورة تامتت  وعمليتت  ولكتتن طستترنا أننتتا طاولنتتا أخ نعمتت  رأينتتا فيتته واألمتتر فيتته ستتع
 لالااف  والتعدي  والتصحيح والتقويم.  

تستادم المنه  المواوعي والتحليلي أطيانا في   ه الدراس   طيا تم يكليته اقت   منهجي  البحا أخ  وفق عنواخ البحا وه منهجرةختوبحث خ
تقسيم البحا رلى  ال   مواوعات مترابط  تحدث أولها عن دراس  علتوم األديتاخ وأقستامها  و انيهتا عتن أف ت  الطترق التقليديت  لتتدريب علتوم 

التعلتتيم الشتترعي وعلتتوم األديتتاخ فتتي ظتت  التعلتتيم اللكترونتتي. واستتتعنا فتتي  نايتتا البحتتا  تتبعض  األديتتاخ ومتتا  تتي أف تت  وستتا لها  و الثهتتا عتتن
خا طصا يات والدراسات التي تثر  ما كنا ن    رليه.

  تعددت الدراسات المحلي  والعالمي  طول أ مي  ومزايا التعليم الرقمي ومصوصا في ظ  جا ح  كورونتا لكنتي لتم أجتد طستتودمتس تختوس بقة خخ
ر العي البسيط على مواوع ياص العلوم الشر ي  وعلى األمص علوم األدياخ  وأف   الطرق والوسا   واألسالي  الرقمي  فتي تتدريب تلت  

خالعلوم.
عتن  ريتق استتادام   ت ه العلتوملت لي  صعوبات تدريب للتعريص بعلوم األدياخ وما السر  الناجع  جا    ا البحا في محاول    يطةختوبحث خخ

اد و اطتتوى المبحتا األول علتى التعريتص بمت ال ت  مباطتا: رلتى وفق  لت  قسم ي  واقت   مط  البحا أخ التقليدي  أو الرقمي وسا   التعليمي   ال
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 تترت الصتتعوبات التتتي تواجتته المتتدرا والطالتت  علتتى الستتوا  عنتتد أ  و والهتتدم متتن تدريستتها  قستتامهاأم هومهتتا و األديتتاخ  واكتتتم  علتتى تواتتيح 
الت   اطتتوى علتى أ تم و   علتوم األديتاخ ادو وجا  المبحا الثاني ليتحتدث عتن الوستا   التعليميت  ودور تا فتي تت لي  صتعوبات تتدريب مت  .تدريسها

 تتم جتتا  المبحتتا الثالتتا فتتي مطلرتتين  تنتتاول األول منهمتتا   تتم  تترق التتتدريب التتتي تناستترها.أ و فتتي تتتدريب  تت ه العلتتوم وستا   التعليميتت  وأنواعهتتا لا
لتتيم الرقمتتي ومتطلبتتات دروا علتتوم األديتتاخ   ينمتتا تحتتدث المطلتت  الثتتاني عتتن تعلتتيم علتتوم األديتتاخ رقميتتا   تتم متتتم المبحتتا بالحتتديا عتتن التع

ومتامتا مقومات رنجا  العمليت  التعليمت  الرقميت .  تم ماتمت  البحتا وفيهتا أ تم النتتا   التتي توصتلنا رليهتا  ومعهتا قا مت  بالتوصتيات والمقترطتات  
خالمصادر األساسي  في البحا.  قا م  

 يف الكليات الشرعيةاألديان علوم املبحث األول : التعريف مبادة 
خوأقس مه خمفه:مخم دةخعل:مختألدي نأواًلخ خ
نعنتتي بعلتتوم األديتتاخ  تتي تلتت  العلتتوم األساستتي  وال ر يتت  العديتتدة التتتي تتتدرا النتتواطي الدينيتت  فتتي معتقتتدات ومجتمعتتات وتتت ري  وستتال ت      

ولغات الشعوب من  أخ وجد النساخ على وجه األر   أو  تعرير أدق من  أخ طاول النساخ اكتشام سر  وجوده فتي  ت ه الحيتاة ومتن الت   
فتق أوجده  وكيص ستكوخ نهايته  وإلى أين مصيره  فمال عن محاول  ت ستير كت  المتوا ر الكونيت  والطري يت  والنستاني  التتي كانت  و  تالت  ترا

بشر.  وفق   ه المعطيات فإخ منا   وأقسام علوم األدياخ متعددة ومتش ب   ل ا ياتل  علما  األدياخ في العادة في تقسيمها وتصني ها طياة ال
 رلى منا   عدة  ويمكن جمعها في:

يبحتا فتي نشت ة المعتقتدات الدينيت  وتطور تا ومرتكزاتهتا لتدى الشتعوب الردا يت  والمتطتورة   ( History of religionsعلمختأميخختألديب نخ -1
نشت ت الو ني  والمتدين   القديم  منها والحديث   وتشتم  تل  الدراس  على: دراس  تت ري  كت  ديانت  علتى طتدة  ومعرفت  مسسستها  واألمتاكن التتي 

 أي ًا دراس  كترها المقدس   وأ م فرقها  وأ ياد ا  وأماكن انتشار ا الحالي . وانتشرت فيها  وأ م معتقداتها وأفكار ا  وتشم 
ويسمى أي ا  ت:  ت ري  األدياخ المقارخ( ويدرا مصا ص ومميزات ك  ديان  ( خخComparative of religionsعلمخمق منةختألدي نخ -2

 ين الديان  السالمي  والمسيحي   طيا تتم المقارن   ينهما في مسا      ويواتخ  ينها وبين األدياخ األمرى  على سري  المثال مس ل  األلوهي 
 وجود الله و ريعته وص اته وأعماله وغير ا بحس  النصوص المقدس  وأقوال العلما  فيها  و ك ا.  

الماتل   والغايات التي  يبحا في العالقات  ين األسب التي تستند رليها األدياخ    ( خPhilosophy of religionsعلمخفسلفةختألدي ن -3 
الطريع   ورا   ما  علوم  مباطثها:  امن  ويدم   رليها  على   ا  Metaphysicsتهدم  ويغل   والتصوم   وال لس     والال وت   والكالم     )

 المنه  الدراسات ال لسيي  البحت . 
ات  تو العلتم الت   يهتتم  دراست  المجتمعتو   ويسمى أي ا  ت:  سوستيولوجيا األديتاخ(( خSociology of Religionsعلمختالجاع  ختودينيخ -4

ي سر وجود المعتقدات والممارستات   و ويحدد أ مي  الدين في الحياةفيها  كما والطقوا الديني    المعتقدات  و ا جتما ي  الموا ر وت  ير  الديني 
 (1 الديني  في المجتمع البشر .

توديني -5 تونفسخ أي ا  ت:  ( خخpsychology of Religionsعلمخ األدياخ( ويسمى  ال ى  و   سايكولوجيا  العلم  الن ب  و  يهتم  دراس  
معرف    رلى  للوصول  وتعاليم   تها طقيقالنساني   وتشريعات  عقا د  وفق  ديني  منمور  من  ك   ل   أمرااها   وسر   وظوا ر ا   قوا ا   وسر 
 (2 و قوا األدياخ الماتل  . 

يهتم بك  أصنام  ال    علم  ال و  و   أنثرُوبولوجيا األدياخ( ويسمى أي ا  ت:    ( Anthropology of Religionsعلمختإلنس نختوديني خخ-6
وآ ار  وأعراق   ولغات  في جميع     م أبعادوتطور  البشر  وسال ت و جرات  كاف   ويتا  من     األتماخالنساني   الثقافي   ين   قافات المقارنات 

 (3 .وط ارات البشر ودراس  والمكتش ات األ ري  مجا  واسعا له
و و العلم ال   يهتم  دراس  لغات   اللسانيات أو اللغويات(خخويسمى أي ا  ت:  علم( خخLinguistics of religionsعلمخأوسنةختألدي ن خخ-7

  (4 األدياخ العالمي  والنصوص المقدس  التي دون  فيها  كما ويدرا مصا صها وتراكيرها ودرجات التشابه والتباين فيما  ينها وغير  ل .
ميثولوجيا األدياخ(  و ي القصص والحكايات التي تنس  عن  يض خببخ خ ( خويسعىخأMythology of religionsعلمخأس طيرختألدي ن خخ-8

وفي طقيقتها  ي قصص ميالي  غير صحيح  تتناقلها األمم .خخاآلله  أو الكا نات اللهي  التي توجد وترافق اآلله  في العالم المقّدا أل  ديان 
والح ارات في دام  أديانها تعرر عن نمرتهم و ريق  ت كير م طول الله وكييي  التعام  معه  كما تتحدث عن الطريع  ونش ة الكوخ ومصير 

  (5  النساخ والعالم.
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اي  البشري  أو العالم والكوخ وما سيرتبط  ها من أطداث  وما سياول   و العلم ال   يتحدث عن نه( خخEschatologyعلمختأليروي تخ خخ-10
خ(6 رليه مصير ك  رنساخ أ نا  الموت وما بعده  وارتباط  ل  بالاالص ال رد  أو الجماعي  طس  تصور ونصوص وم اهيم ك  ديان .

وعلمتا  وم كترين متستلحين بتالاررة رعتداد دعتاة  يكمتن فتيواد الهتدم المرجتو متن تتدريب  ت ه المتعل:مختألديب نختدةخ:خمختوهدفخمنختدميسث نر  خخ
األمتر  .الماتل ت  األمتم والشتعوبو قوا وكت  وعادات و قافات وتت ري   و باداتوفلس ات  عقا دالكافي  التي ستجعلهم مس لين لمعرف  أدياخ و 

طيعوخ أخ يناقشتوا أصتحاب األديتاخ األمترى ويتردو م ال   سيمنحهم مساط  كريرة من المعرف  المكتسب  والاررة النااتج  التتي متن ماللهتا يستت
د عتتن معتقتتداتهم وبالتتتالي محاولتت  ادمتتالهم فتتي الستتالم  كمتتا أنتته ستتيمنحهم أمكانيتت  مجا هتت  التنصتتير والتبشتتير والو نيتت  والوقتتوم  وجتته اللحتتا

خ ة.ومجا ه  الغزو ال كر  والديني والعقد  اد األم  السالمي . وغير  ل  من األ دام الكثير 
خلع  أ مها:  ادو ه ه المدراستهم لاألدياخ العديد من الصعوبات عند علوم اد و م  لب تواجه تألدي نخعل:مختدخ:خمخدمتسة خصع:ب تخخث وث 
متن المتواد التتي   يحتت   هتا  -علتى ستري  المثتال-طيا تعد م ردات مادة األدياخ المقارنت   ختدخجديدةخفيخمحا:ي ته خعلىختوط وب:خإنختوعخخ-1
ل  فتي طياتته اليوميت  أو دامت  الوستط الستالمي بشتك  عتام ر ا متا استتثنينا التديانتين المستيحي  واليهوديت  التتي ربمتا يمتلت  الطالت  بعتض الطا

جديتدة علتى تعتد ديانتات وغير تا الشتنتو اليابانيت  الرو ي  الهندي  أو أو الصيني  خ ديانات مث  الكون وكيوسي  أر      المعلومات السطحي  طولهما
واألمتتر  خ الطالت  يجتتد صتعوب  فتي تقرت   ت ه المتادة ومتا تحتويتته متن معلومتات غزيترة عتن تلت  التديانات.إالطالت  فتي محتوا تا وعقا تد ا  لت ا فت

 ن سه يسر  على باقي تاصصات مواد األدياخ األمرى.
 الت  متواد األديتاخ  تو متا جترت عليته عتادة كليتات  من الصعوبات التتي تواجته ختوعصطلح توخختوععل:م تتدخعلىختوكثيرخمنخ:ختوعختشاع لخخ-2

علتى -في مادة ت ري  األدياخ على الطال  لزاما خالعلوم الشر ي  في تدريب م ردات مواد األدياخ على فص  دراسي واطد لك  مادة  ل ا يصبح
رياهتا  ونشت تها   التديانات تحمت  فتي  ياتهتا تخ كت  ديانت  متن  ت ه أوإ ا متا علمنتا ات فيها  عشر ديان دراس  أكثر من خ يكم أ  -سري  المثال

  وقتب مسسسها  وأعمالته متع عقا تد ا  وأفكار تا  وفلست اتها  وكترهتا ستنعلم طجتم الصتعوب  التتي ستتواجه الطالت  عنتد دراستته لهت ه المتادةطياة  و 
 (7  الكارمتتا  :مثتت  العلميتت مصتتطلحات الطالتت  متتن متتالل دراستتته للمتتادة العديتتد متتن العلتتى تمتتر علتتى  لتت  بتتاقي م تتردات متتواد األديتتاخ. كمتتا 

والتقستتيمات ا جتما يت  واللغويتت  فتتي فتتروع   لستتيي التصتتورات الو  يت عقدالكثيتتر متتن المصتتطلحات الوغير تا ( (10  الال تتوت (9 اليوغتتا  (8  النيرفانتا
 علوم األدياخ األمرى.

األديتاخ رلتى  علتوم ادو رلتى متنح مهمت  تتدريب مت الكليات الشتر ي ت    بعض منخأهلختالياص ص خخورس:تتدميسختوع دةخمنخقبلخأس تذةخخخ-3
ردارات بعتتض أو رلتتى اعتقتتاد   ادو  هتت ه المتت متتن  و  ا متصتتاصويعتتزى  لتت  رمتتا رلتتى قلتت  األستتات ة  ليستتوا بماتصتتين فتتي تلتت  العلتتوم أستتات ة 
يسد  بالنتيج  رلتى  تروت العديتد متن الصتعوبات ال   س !! األمرامتصاصات أمر و  أسات ه تدريسها من قر    يمكن  ل ا  بعدم أ ميتهاالكليات  

 وتاري   لب  ليسوا مس لين كليا لحم  تل  العلوم في المستقر . في فهمها واستيعا ها  
 اد األديانويف تدريس م تهاأهميوالوسائل التعليمية  املبحث الثاني:

أصبح انتشار واستعمال مصطلح " الوسا   التعليمي  " كياًا م لوفًا عند معمتم فاتات المجتمتع العاملت  فتي نطتاق تواعلرعرةأواًلخ خأهعرةختو:س ئلخ
جميتتع المسسستتات التعليميتت  وعلتتى كافتت  مستتتوياتها توجتته جتتز ا  أصتتبح    لتت االتتتدريب طقتت فتتي  هتتممو بتتارت لوستتا   متتن دور تلتت  المتتا ل التعلتيم 

أصتبح  الوستا    . متن أجت   لت كد علتى اترورة استتادامها وا ستت ادة منهتا فتي عمليت  التتدريبس الوسا    وتتل   فير  كريرا من ا تماماتها لتو 
يتتتمكن الطالتت  متتتن  كتتتيمتتن المستتتتحي  ا ستتتغنا  عنهتتا فتتتي المواقتت  التدريستتي   وأاتتحى  التعليميتت  ركنتتا أساستتيا متتتن أركتتاخ العمليتت  التربويتتت 

بطريقتت  أدواتهتا الدراستات أنتته كلمتا أطستن امتيتتار التقنيتات التربويت  واستتتادم  العديتد متتن ولقتتد أ رتت   .ا ستتيعاب والتحصتي  ب قتت  جهتد ممكتن
. والمتتبع  لتقنيات الوسا   التعليمي  يرى أنها قديم  قدم النساخ ن سه  وفعال علمي  سليم  أدى  ل  رلى تطوير العملي  التربوي  بشك  ريجا ي

خ طياته ومن  القتدم علتى أخ يستتادم وستا   الي تا  لتقريت  أفكتاره وم اهيمته وتواتيحها لمتا يريتد ريصتاله رلتى فلقد دأب النساخ في ك  كسو 
الحجريتت  علتتى الكهتتوم ووصتتوً  رلتتى استتتادامه التقنيتت  الحديثتت  وعلتتى  مستتم يه  لتت ا فقتتد  تتّور وستتا   معينتت  لتوصتتي  أفكتتاره  تتد ًا متتن رستوماته

ة  فمتتتاًل عتتتن األجهتتتزة الستتتم ي   والبصتتتري   والسم بصتتتري   والعينتتتات  والمعتتتار   والتجتتتارب المعمليتتت   رأستتتها الحاستتتوب وتطريقاتتتته المتعتتتدد
خ(11 .والزيارات الميداني   واللوطات بماتل  أنواعها  والسرورات  وغير  ل  من وسا   الي ا    م تطورت  تطور النساخ ن سه

ورد فتتي القتترآخ الكتتريم العديتتد والكثيتتر متتن النمتتا   لمتتا نستتميه اليتتوم بالوستتا   ختوكببريمخوتوسببنةختونب:يببةنخآث نربب خ ختو:سبب ئلختواعلرعرببةخفببيختوقببرخخخخ
خ الكتريم  ت ه النمتا   لتواتيح الق تايا المعروات  بالطريقت  التتي تتناست  متع العقليت  البشتري  وإمكاناتهتا الماتل ت  آالتعليمي   طيا استادم القر 
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اوت  على الدراك  كمتا أخ متن أ تدام استتادام  ت ه النمتا   وفتي مواقت  متعتددة ت كيتد المعتاني وتقريرهتا رلتى طس  أنماط البشر وقدراتهم المت 
خ الكتريم اتترب األمثتتال لتقريتت  الم تتاهيم واستتتادم بعتتض آم تاهيم البشتتر مهمتتا ترتتدل  ظتتروم الزمتتاخ والمكتاخ  فعلتتى ستتري  المثتتال استتتادم القتتر 

ْ  المصتتطلحات لتقريتت   لتت  مثتت  " الكتتام  م م ثتت  ا   ك  َن ُدوْخ ِلْ أ َوْليتت  ُ وا متتْ ْ ين  اِتاتت  ُ  التتِ ثتت   كتتاخ  .... " وغير تتا كثيتتر  ومثالتته قولتته تعتتالى:   م ثتت 
 )) وخ  اُنوا ي َعل متُ َو كتت  َنك رتُوْت لت  ُ  اَلع  ن  اَلُريتتُوْت ل ر يتَ َنك رتُوْت اِتات   َت   َيتتًا و ْإِخ أ َو ت  ُ   لى:ومنهتا أي تا قولتته تعتا (12  اَلع  م او اْت و اأَل َرْ  م ثتت     ِلُ نتُوُر الستِ

ر   ج  ٌ  ُدرّْ ٌّ ُيوق ُد ْمَن ك  َوك  ا ك  ُ  ك   ِنه  اج  ٍ  الزُّج  اج  ا ْمَصب اٌ  اَلْمَصب اُ  ْفي ُتج  اٍة ْفيه  ْمَشك  ا ُنوْرْه ك  َيُتهت  اُد ت  ٍ  ي كت  َرْبيتِ ِيٍ  و   غ  َرِْ َيُتون ٍ    كت  يُ  ٍة ُمب ار ك ٍ  ت  ُي تْ
ا ْرُب ِلُ اأَل َمثتت ال  ْللنتِ ي  تتَ اُ  و  َن ي شت  ْد  ِلُ ْلنتتُوْرْه متت  لتت ى نتُوٍر ي هتتَ اٌر نتتُوٌر ع  ُه نت  ستتَ َم ت َمس  َو لتت  لت  لتْيٌم(( و  َيٍ  ع  ِلُ ْبكتتُ ّْ كتت  وكتت ل   كتتر ح ستتبحانه  (13  ْا و 

واستتتادم أي تتا  (14 .غرابتتًا آمتتر ويدفنتته لتتيعّلم  ا يتت  كيتتص يتتوار  ستتو ة أميتته وتعتتالى قصتت   ا يتت  وقا يتت  وكيتتص أرستت  ح ستتبحانه غرابتتًا يقتتت 
كتاخ  وغير تا. ولتم تات  الستن  النرويت  متن تلت  الوستا   طيتا أسلوب القصص لتوايح المراد مث  قصتص األنريتا  "علتيهم الستالم" متع أقتوامهم

يتوم القيامت    القتدوة العمليت  الحيت  للمستلمين ربتاخ طياتته  يتنهم   تم تحولت  القتدوة رلتى المتنه  الت   تركته لهتم رلتى( عليه الصالة والستالم النري  
ه وكما كاخ يحتد هم بكلماتته كتاخ يتريهم أعمالته نمو جتا تطريقيتا رمتا بالتوجيته المباكتر أو بتالتلميح أو ب ستالي  أمترى تتدم  اتمن متا نطلتق عليت

يقتول: " أرأيتتم  اليوم بالوسا   التعليمي   ك ربه لألمثال  كما في طديا  أ ي  ريرة "راي ح عنته" أنته ستمع رستول ح صتلى ح عليته وستلم
قتتالوا:   يبقتتى متتن درنتته كتتي   قتتال:  لتت  مثتت    لتتو أخ نهتترا  بتتاب أطتتدكم يغتستت  منتته كتت  يتتوم ممتتب متترات متتا تقولتتوخ ؟  تت  يبقتتى متتن درنتته ؟

خ.وغيره كثير في السن  النروي   (15 . الصلوات الامب يمحو ح  ها الاطايا"
ختألدي نخخومن هجتدخ:ختدميسخمختواقليديةخفيخس ويبتألث وثً  خخ

 -و ي:في   ا الحق   هارلى أنواع كثيرة ويمكن استاالص أ مالتقليدي  في تدريب مواد األدياخ  را ق التدريب و تتعدد أنواع 
فعالي  طيتا يقتوم المتدرا فيهتا  نقت  المعلومتات رلتى ها قلأعد يالمستادم  في التدريب رغم رنه قد األسالي  من أقدم   وو تسل:اختإلوق ء خخخخ-1

خ المعلم  و ال   يارر  لرته بمتا لديته متن مرترات ومعتارم مجموع  كريرة معين  من الطالب في وق  قلي  وتدعى   ه الطريق  بالمباري  أل
كرتر كميت  متن المعلومتات والحقتا ق والعلتوم رلتى أو ت ه الطريقت  تتوفر فرصت  عميمت  لنقت   .ليروم تقديمها لهم كما رنها تدعى بطريقت  المحااترة

خ اللقتا  يتتيح ال رصت  فتي التعريتر عتن المعنتى  تا الطالت  فقتط فتي الكتتاب ألأ كرتر ممتا لتو قر أب  في وقت  قليت  نستريا واللقتا  يحقتق فا تدة الطل
فرصت  رتالت  أ  فهتم متا ى لتدى  لألستتا بالكارة والصوت معًا  ويسته  اللقتا  طصتر ا نتبتاه وتركيتزه وا ستت هام عتن أ  غمتو  كمتا يتوفر 

خ (16 .في اللقا  يمكن استادام موارد ووسا   تعليمي  بصري  وسم ي  للشر  لتاكيد المعاني المهم و   لرته 
و تي رطتدى الطترق الت اعليت  المستتادم  فتي التتدريب  وتقتوم علتى  تر  مواتوع متا لمعالجتته والوصتول رلتى    توعن قشبةختوصبةرةتسل:اخخخخ-2

م .... والمناقشتت  الصتتيي   قتترار بشتت نه لتت ل  فهتتي تعتمتتد علتتى تواصتت  واطتكتتاك اآلرا  المتبادلتت  متتا  تتين المتعلّْمتتين أو متتا  تتين المتعلّْمتتين والمعلتتّ
المتتعلم نحتو الت اعت  متع الموقت  التعليمتي لكتي يستا م فتي الوصتول رلتى المعرفت  و تي تنمتي عنتد المتعلمتين كطريق  في التدريب تمهد لتوجيته  

وتمهتتر ِيمتت   تت ه الطريقتت  التربويتت  متتن  (17 . جتت  الوصتتول رلتتى الحلتتول للق تتايا المطروطت أاتجا تات ايجا يتت  نحتتو تبتتادل األفكتتار والحتتوار متن 
خ:مالل
 ظهور  اتي  المتعلم. –أ 
 يجا ي  في الدرا.ركته المشا –ب 
 اعتماده على ن سه في الوصول رلى الحقا ق. –  
 (18 . ر ارة المنافس   ين المتعلمين وت جير  اقاتهم النشا ي  –د 
 تسل:اختوزي متتختودينرةخوتواأميخرةخ-3

كن طيتتا يعمتتد فيهتتا األستتتا  رلتتى ترتيتت  تيتتارات علميتت   ال يتت  رلتتى األمتتاكن الدينيتت  مثتت  الكنتتا ب والمعا تتد ودور ال بتتادة األمتترى  وأي تتا األمتتا
تعلقت  المالت رياي  واأل ري  المرتبطت  بتالمواد التعليميت   و لت  لال تالع عليهتا وفتي أ نتا   لت  يعمتد رلتى الشتر  والتواتيح طتول ال قترات العلمليت  

  درسه.
خمتبع خ خوس ئلختدميسخم دةختألدي نختوعق منة

 : العديد من الوسا    ر  أخ اكثر ا قرو  ون عا في تدريب المادة  ي وسا   تدريب مادة األدياخ رلى تتعدد
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جميتع التدروا والمسسستات التربويت  تعد السترورة متن أقتدم الوستا   التعليميت  المستتعمل  فتي طقت  التعلتيم  و تي قاستم مشتترك فتي  خختوسب:مةخخ-1
م والمتتتعلم  والتعليميت   وتعتتد أكثتتر الوستتا   التعليميتت  انتشتتارا وتتوافرا واستتتعما . ويعتتود الستتر  فتتي انتشتتار ا رلتى ستتهول  استتتعمالها متتن قرتت  المعلتتّْ 

كما قل  تكالي ها وإتال  ما يكت  عليها بسهول . ناهي  عن  رااف  رلى مرونتها عند ا ستعمال. ر  يمكن تساير ا لجميع المواد الدراسي  والعلوم
وتصتتني ها وفتتق تشتتابه وامتتتالم الماتل تت  لتتديانات اتواتتيح عقا تتد    متتعتتتتيح لألستتتا  رمكانيتت  تلاتتيص التتدرا بالجمتتال وفتتق نقتتاط محتتددةأنهتتا 
يستته  علتتى الطالتت  األمتتر التت   س ريص الصتت ب تتتتيح لألستتتا  رمكانيتت  تتتدوين المصتتطلحات والتعتتا فيمتتا  ينهتتا  كمتتا أنهتتاعقتتد المقارنتتات و  العقا تتد

 رمكاني  استيعا ها وبالتالي ط مها. 
تعتترم الاتترا ط ب نهتتا: رستتومات مطيتت  تعرتتر عتتن ستتطح األر  وتستتتادم فيهتتا الرمتتوت المميتتزة والمقتترو ة لتواتتتيح : توجغرتفرببةختوخببرتئ خ-خ2

ويمكن استادامها في تحديد أدياخ التدول وتعيينهتا  وتواتيح كيييت  انتقتال األفكتار الدينيت  متن  لتد   (19 الحقا ق والعالمات والمساطات الماتل  .
واطتدة رلى آمر  ومحاور ومطوط سير   ا ا نتقال  كما يمكن أخ يستعاخ بتالارا ط لتحديتد أمتاكن انتشتار التديانات فتي الرلتد الواطتد أو القتارة ال

خ .و ك ا
وتعرم ب نها تمثي  بصر  للريانات والمعلومتات واألرقتام والجتداول التتي تشتم  معلومتات ِيمت    غنتى :  توبر نرةخختورس:مخوتودوتئرخوتوخط:طخخ-3

ودوا تر  وأعمتدة  يانيت   ومتن وظا  هتا   و  ه األككال أو الريانات ت تي على كتك  مطتوط  وصتور (20 عنها والتي تعد معلومات سريع  ومس رة 
   وإدراك العالقات وامتصار ال ترة الالتم  ل هم وتوايح معنا ا وم مونها   ويمكتن استتادامها لتواتيح النست  األساسي  المقارن   وا ستنتا

 و ك ا. العددي  ألتباع الديانات في الدول أو القارات أو العالم كك   أو لتوايح نس  أتباع األدياخ في العالم ومقدار ونس  انتشار الديانات
 تي  بتارة عتن صتور كت اف  تح تط فتي ر تار متن التتي  الشت افياتو  الشرا ح و ي على أنواع منها ختوق بلةخولعرضختوض:ئيوتالفالمختوص:مخ  -4

الكرتتوخ أو الرالستتت  أو المعتدخ بشتتك  ان تراد   ويتتتم عراتها علتتى جهتتات عتر  الشتترا ح  ويتتيح استتتادام  ت ا الجهتتات رمكانيت  عتتر  صتتور 
اتل تت  المنتشتترة فتتي العتتالم  متتع رمكانيتت  عتتر  رمتتوت  تت ه التتديانات كتتالهالل الستتالمي  وأنتتواع الصتتلي  ومواقتتع األمتتاكن المقدستت  للتتديانات الم
( و تتي أجهتتزة تتتتيح لالستتتا  projectorومنهتتا أي تتا أجهتتزة اتتو ي  أمتترى تستتمى بالكشتتام ال تتو ي   المستتيحي  والشتتمعداخ اليهتتود  و كتت ا.

اس  الشاصي وعراها أمام الطلب   وتعد   ه األجهزة اليوم من أف   وستا   تتدريب عر  مقا ع الصور وال يديو واألفالم بعد ربطها بالح
 مواد األدياخ. 

تتت تي طاستت  الستتمع متتن طيتتا األ ميتت  لسنستتاخ بعتتد طاستت  البصتتر ماصتت  فتتي المواقتت  التعليميتت  ومتتن األف تت  تو:سبب ئلختوسببع رةخخأجهببزةخ-5
وفر لديته الح تور الت  ني الكامت   و  يمكتن ال صت   تين  تاتين الحاستتين  وفتي امن   ه المواق  أخ تتوافتق طاستتا الستمع والبصتر طتتى يتت

لجيتد مجال المكانيات التي توفر ا طاس  السمع فإنها تحقق الكثير من ال وا د امن المواق  التعليمي  و ل   تتدري  أ خ المتتعلم علتى الستمع ا
متنوعتت  يمكتتن استتتادامها فتتي تتتدريب متتادة األديتتاخ المقارنتت   لعتت  أ مهتتا "  والمثمتتر وتتتزداد أ ميتت  طاستت  الستتمع لمتتا تتتوفره متتن وستتا   ستتم ي 
ويمكتتن للطالتت  أخ ( أو طتتتى فتتي الهواتتت  المحمولتت   mp4  أو (mp3)أجهتتزة  التستتجيالت الصتتوتي  " ويمكتتن أخ تتتتوفر بتت نواع متعتتددة منهتتا:

تتحتدث عتن األنريتا  تلقى في التدرا  أو تحميت  التدروا الماتل ت  متن مواقتع األنترنت  والتتي ماعه للمحاارات التي تسرعادة ايست يد منها في  
خ  وغير  ل  من تاصصات مواد األدياخ بشك  عام.ودياناتهم وعقا د األدياخ الماتل   وكترها المقدس 

يتيح انتشار   ه األقراص وسهول  الحصول عليها  مع سعر ا المناس  رلى أخ تكوخ وسيل  تعليمي  مناستب  :  (CD)تألقرتصختوعضغ:طةخخخخ-6
والتتدكتور  اكتتر  طمتتد ديتتدات أللطلبتت  طيتتا تتتتيح لهتتم رمكانيتت  مشتتا دة المنتتاظرات والمناقشتتات العقا ديتت  وميتتر مثتتال علتتى  لتت  منتتاظرات الشتتي  

الكتتت   اآلماستتتادامها فتتي أجهتتزة الحاستتوب طيتتا يتتتيح استتتادامها رلتتى رمكانيتت  متتزخ  متتا يمكتتنك نايتت   وغير تتا متتن المحااتترات الماتل تت  
خ .في طال  رطتا  العودة رليها بسهول  ويسر والتي من المسكد رنها ستساعد الطال  في امتصاصهفي   ا العلم الماتص  

 املبحث الثالث: التعليم الرقمي ومتطلبات دروس علم األديان
 التعريف بالتعليم الرقميل: املطلب األو

خأوال ختعريفختواعلرمختورقعيخوأدوتته
( ASTDالجم يتت  األمريكيتت  للتتتدري  والتعلتتيم  بتته  ومنهتتا متتا وصتت ته التعري تتاترم التعلتتيم الرقمتتي أو التعلتتيم اللكترونتتي بالعديتتد متتن عتتُ      

شتتم : النترنتت   وكتتبك  الشتتركات  وأجهتتزة الكمريتتوتر  ت التتتي استتتادام المتعلمتتين للتطريقتتات والوستتا ط الرقميتت  فتتي عمليتت  التعلتتيم "  تتوبتتالقول: 
أجهتتزة و م القتا م علتى استتتادام الشتبك  العنكروتيت   يالرقميت  يشتتم  التعلتوالوستا ط م هتوم التطريقتتات و . وغيتر  لت "والرتا عرتر األقمتار الصتتنا ي  
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  وال صول ا فترااتي   والتعتاوخ الرقمتي. لت ا اعترتر التتعلم الرقمتي أداة رقميت  للحصتول علتى متواد التتدريب الرقميت   األجهزة اللوطيو    الكمريوتر
المتنقت  كما يطلق على   ا النوع من التعليم أي ا بالتعليم (21 . لنشاط التعلم عرر النترن  أو دوخ اتصال عرر الشبكات السلكي  أو الالسلكي 

" التتتعلم عرتتر ستتياقات متعتتددة متتن متتالل العديتتد متتن الم تتامين والت تتاعالت ا جتما يتت  عتتن  ريتتق استتتادام األجهتتزة  والتت   يعتترم علتتى أنتته:
ومشتتغالت  ( Personal Computerالثا تتت  يتتوتر أجهتتزة الكمرأي تتا علتتى استتتادام  المتنقتت م يم  تقنيتتات التعلتتتتشتتو اللكترونيتت  الشاصتتي ." 

MP3،  وأجهزة الكمريوتر المحمولت  Laptop Computers )   الالويت   والهواتتcellular phones )  واألجهتزة اللوطيت iPad ،Galaxy 

Tabلكترونيت  تقنيات الالتنق  المتعلم وت اعله مع التقنيات المحمول   وب ل  يصبح استادام  علىيركز سمي بالتعليم المتنق  ألنه . و (  وغير ا
م يالتعلتتتمجموعتتتات أنتتته مجموعتتت  فر يتتت  متتتن  صتتتن   تتت ا النتتتوع متتتن التعلتتتيم علتتتىيو (22  جتتتزا  العمليتتت  التعليميتتت .أدواتهتتتا المحمولتتت  أطتتتد أ تتتم أو 

 األلكترونيتت  المحمولتت   ويمكتتناألجهتتزة  تلتت  عرتتر العلتتوما لتقتتديم صتتفر قتتد أوجتتد  لكترونتتيالتعلتتيم الظهتتور تقنيتتات   فمتتن المعلتتوم أخ اللكترونتتي
أصبح اليوم أطد نما   التعلتيم المترخ فتي العتالم و لت  ألنته يلرتي متطلبتات أخ يكتوخ كافيتا  ومناستبا  وفرديتا كمتا   المتنق م  يالكارة رلى أخ التعل
        (23  من مجموع  من الايارات التي يمكن تكيي ها لتناس  اطتياجات التعلم ال ردي . اواطدميارا  يعدوبالتالي فهو  يرغ  البعض.

خ   ث نر  خأهعرةخومزتي ختواعلرمختورقعي
يميت  للتعليم الرقمي اليوم العديد من المزايا التي تجعلته مطلوبتا للعديتد متن فاتات المجتمتع و بقاتته  ولعت  أ مهتا تتمثت  فتي رخ العمليت  التعل     

تعتمتد علتى  فيه   تلتزم بمس ل  الوق  والموقع والجداول الزمني  التي أعدت للتدريب في طا ت الدروا التقليدي   فالمست ل  فتي األول واألميتر
لمتن  تم فتي انشتغال دا تم أو   اليتوم أطتد أنتواع التعلتيم المناستب   الرقمتيالتعلتيم  وق  وفراغ الطال  في مس ل  تلقيه وتحصيله للعلم. لت ا أصتبح
 خ يريتد المتتعلم ألخوفتي أ  تمتا العتالم تقريبتا  متنأ  مكتاخ  فتيمكاني  الوصول رليه يستطيعوا أخ يجدوا وقتا مناسبا للتعلم  والسر  يعود رلى ر

  ممتتتا يتتتسد  رلتتتى تلقتتتي  اتتتته المحتتتتوى  وخ يستتتتادم األكتتتااص التتت ين تتتين و لتتت   رتبا هتتتا فوريتتت  تقريبتتتا  عمليتتت  التتتتعلم فيتتته تكتتتوخ  المشتتتارك  فتتتي
لمتواد التعليميتت  ا نقت مرونت  وستهول  طمتت  و قا ليت   .ومن مزايتا التعلتيم اللكترونتي أي تتا أنته يمتنح المتتتعلمال وريتت والحلتول المالطمتات والنصتا ح 

كمتتا  .بتت جهزة صتتغيرة ملياتت  بمحتويتتات تعليميتت  متاصصتت المعتتاجم والقتتواميب الكريتترة متتالل استتتردال الكتتت  و  وستترع  الوصتتول رليهتتا و لتت  متتن
  يتنا ض خ ستعر المحتتوى الرقمتي علتى األجهتزة اللوطيتأيتمتع التعلم اللكتروني ب ا دة راافي  تتمث  فتي كونته فعتاً  متن طيتا التكل ت   طيتا 

 وما رلى  ل .  DVDأقراص    أواألقراص المدمج المطروع   أو الكت  مث  بشك  طاد مقارن  بالوسا ط التقليدي  
خث وث  خمق منةخبينختواعلرمختورقعيخوتواقليدي

 تل  ا متالفات في:أ رت من الطريعي أخ يوجد العديد من ا متالفات ما  ين التعليم الرقمي والتعليم التقليد  وتتمث     
التقليد    التعليمفي طين أخ    للمتعلم ر ا ما قورخ األمر بالتعليم التقليد  ثر راط  ومرون  بالنسب   كمحتويات و رق التعليم الرقمي أ  دتع  -1

 العم  الجماعي.  و ي األمور العملي   يعد أف   ف 
  .وعلى العكب من  ل  في التعليم التقليد   الزماخ والمكاخبسمح التعليم الرقمي للمتعلم بعدم تقييده  -2
من ماللها    مكنته من المعرف  في كثير من األطياخ  والتي    المتعلمنترن  المعلوماتي  الغني  والمتنوع  بالمعلومات طاج   تغطي كبك  األ  -3

 الحصول على الريانات المطلوب   بسا   ويسر عن  ريق البحا عن الكلمات الر يسي  المراد دراستها ومعرفتها. 
يتم التعام  مع الطلب  على قدم المساواة في التدريب التقليد  فيما ياص ا لتزام بجدول الدروا ومحتوياته بغض النمر عن مستوى    -4

صميم المنا   وإنتا  المواد التعليمي  في التعلم الرقمي عن  ريق محتويات رقمي  يمكن للطلب  امتيار الدورات والمواد  المتعلمين.  ينما يتم ت
 التعليمي  الماتل   بحري  أكثر  وفقا لمستوى الطال  وت  يله للمواد التعليمي  والتاصصات.

تسجي     -5 ماصي   الرقمي  للتعليم  األساسي  النمام  مشا دات سجوتنميم  يتيح  معرف   ماصي   مع  بالكام   الطلب   تعليم  لرداي   الت 
ت ومتابع   اوالمناقشات دام  الغرم ا فترااي   األمر ال   يمكن األسات ة من فهم ظروم وقا لي  وا تمام   والردود    واألجوب    المحاارات
 . ااف دراك مستوى مارجات التعليم من أج  التعدي  والتحسين والح م والإالطلب  و 

التعليم الرقمي  بارة عن تعليم ت اعلي  اتي باألساا يقوم على فكرة أخ رنتا  المواد التعليمي  يج  أخ يغطي المزيد من صور الوسا ط    -6
 .أو الصوت أو ال يديوات التعليمي  و ل  لنتا  مواد تعليمي  أكثر جا  ي  وطيوي  منها في الدراس  التقليدي 

رقمي وظا   ت اعلي    توجد في غرم التدريب التقليد  مث  غرم الدردك  والمناقشات الم توط  الوق  و ل   منصات التدريب ال  توفر  -7
  يجاد مزيد من التواص   ين األستا  والطال  على طدة أو  ين مجموع الطلب  وبالعكب.
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التدريب الرقمي  كمل ات رقمي  سهل  التازين  يمكن يتيح التعليم الرقمي ماصي  ا طت اه بمحتويات مواد التدريب المستادم  في منص     -8
.  ينما يتطل  التدريب التقليد  أخ يجتمع جميع الطلب  في ن ب الوق  رلى  ك  دع  الحاج   ك  مااستادامها والعودة رليها بشك  متكرر  

 نجات العملي  التعليمي . والمكاخ ل
اللكتروني   تكنولوجيا المعلومات وعر  الوسا ط العالمي   ل  همن مالل استادام  أخ يكوخ أكثر طيوي  وتشويقا  التقليد   يمكن للتدريب  -9

ا تمامات   لتعزيز  التعليمي   و الماتل   و ل   العملي   اتجاه  الطلب   ال   ي استمراري  واندفاع  أكثر ك ا ة  األمر  التعلم  وطيوي  وا تعادا عن  جع  
 التملم  وال جر ال   يرافق العملي  التعليمي  التقليدي  في كثير من األطياخ.  

الرقمي    -10 التعلم  و   المتعلميمنح  الحديث  لإميزة معرف   والتقنيات  الحاسوبي   والررامجيات  ا لكتروني   األجهزة  واستادام  الشبكات تقاخ  دارة 
 ( 24  على استادام تكنولوجيا المعلومات. ة المتعلمفترااي األمر ال   يعزت من قدر ساسيات العالم الأوغير  ل  من 

خمتبع  خنا ئجختواعلرمختورقعي
من المسكد أخ استراتيجيات التدريب الرقمي  تاتل  نسريا عن اتجا ات التتدريب الحاليت  لت ا متن المناست  جتدا الجمتع  تين  ت ين ا تجتا ين    

خعن  ريق مز  اتجا ات التدريب العملي  الحالي  ومزايا التعليم الرقمي للوصول رلى الهدم األساسي للعملي  التعليمي .    
ا متالم الشاسع والتباين  ين مدمات األنترن  والعالم الرقمي في  لداخ العالم الثالا بشك  عام والعراق بشك  متاص متع متا   ومع ردراكنا    

لتتيالت يرافتق العمليتت  التعليميتت  متن جتتودة  تترق التتتدريب وتقتدم األستتالي  التعليميتت  رلتى ك تتا ة امتيتتار المنتتا   التعليميت  ر  أخ بعتتض نتتتا   التح
استتتطالع ت العالميتت  تمهتتر ت تتوق التعلتتيم الرقمتتي علتتى متتا ستتواه متتن التعلتتيم التقليتتد  فتتي العديتتد متتن المعطايتتات  ف تتي رطتتدى دراستتات وا ستتتبانا
التتتي قتتدمها علمتتا  ماتصتتوخ فتتي تصتتميم الرتترام  التعليمتت  فتتي تتتايواخ أظهتترت العديتتد متتن  التتتعلم الرقمتتيجتتودة طتتول الطلبتت  آرا   لمعرفتت التترأ  

فصتتتول دراستتتي  ماتل تتت  وعنتتتد اكتمتتتال  (4 البتتتا فتتتي   (116  فتتتي  لتتت   طيتتتا تتتتم دراستتت  كتتتريح  متتتن الطتتتالب يرلتتت  عتتتدد ا  النتتتتا   ا يجا يتتت
   تمثل  في:كريرة تباينات وامتالفاتعملي  تحلي  نتا   ا سترياخ عن وجود استطالعات الرأ  أظهرت 

 هالتعلم ونتا ج الدافع منم الرقمي على يالتعل مس ل  ت  ير -1
تح يتز عمليت  التعلتيم طيتا تكتوخ فتي التعلتيم الرقمتي بمقتدار  ة فووجا ج هييوو   كاختالفوو ك يرةووي  فووج ا ت ج وو   عن وجوو  فقد أظهرت النتا       
عن امتالفات ملحوظ  في ت  ير عملي  التوجيه  وكش  (؛ كما 3.31(  و ي نسب  أعلى منها في التدريب التقليد  ال   يكوخ  نسب   4.12 

 (.3.53(   ينما في التعليم  التقليد  رلى  4.75  نسب  تص  رلى التي يز عملي  التعليم الرقميالاارجي في تح 
 مس ل  ت  ير التعليم الرقمي على مارجات العملي  التعليمي  -2

  طيتتا ودة التعلتيمامتالفتات ملحوظت  فتي تت  ير جتفيمتا ياتص مست ل  تت  ير التعلتيم الرقمتي علتى مارجتات العمليت  التعليمت  فقتد أظهترت النتتا   
انتات امتالفتات كريترة فتتي ي( و تي نستب  أعلتى منهتا فتي عمليت  التتدريب التقليتد ؛ كمتا وتمهتر الر3.95الرقمتي نستب  تصت  رلتى   يستج  التعلتيم

 (.3.38 (   و ي نسب  أعلى منها في التدريب التقليد  ال   تص  نسرته رلى 4.27اكتساب التعليم طيا تص  في التعلم الرقمي رلى نسب   
 ل ا ملص الباطثوخ رلى النتا   اآلتي :  

 .التعليم الرقمي يقدم ت  يرات ريجا ي  أف   على التح يز التعليمي من التعليم التقليد  -1
 .م من التدريب التقليد يريجا ي  أف   على نتا   التعل م الرقمي آ اراً ييمهر التعل -2
 آ ار ريجا ي  كريرة على ت  ير التعليم ونتا جه.عن الرقمي م ييكش  الدافع من التعل -3
تمهتتر دوافتتع التعلتتيم الرقمتتي تتت  يرات ريجا يتت  ملحوظتت  علتتى مكتستتبات التعلتتيم ونتا جتته  ومتتن المتوقتتع أخ يتحتتد  لتت  متتع اتجا تتات التتتدريب  -4

  (25 وبالتتالي ستصت  فتي مصتلح  التتدريب ال عتال. الحالي  من ناطي  ا ست ادة من مزايا التعلتيم الرقمتي لتطتوير استتراتيجيات التتدريب العمليت  
اللت ين وجد الباطثوخ في المنا   التعليمي  العديد من األدل  التي تدعم العالق   ين التكنولوجيا والتعليم المثمر طيا ملصوا رلى أخ الطلبت  كما  

لتت ا يعمتتد أولاتت  البتتاطثوخ رلتتى تطتتوير العديتتد متتن مهتتارات  يستتتادموا التكنولوجيتتا بشتتك  متكتترر تتنمتتى لتتديهم القا ليتت  علتتى التركيتتز بشتتك  أكرتتر 
على وجه التحديد  والتي أ مها: مهارات المسسولي   والتعتاوخ  والتواصت  متع اآلمتر  وال تداع  والت كيتر  -الطالب في القرخ الحاد  والعشرين 

تاجيت   والتوجيتته التت اتي. لتت ا يحمت  أولاتت  البتتاطثوخ العديتتد متتن النقتد   واألمتتالق  والتتوعي العتتالمي  وا  تكتار  والقيتتادة  وطتت  المشتتكالت  والن
 (26  وعلى سلوكيات الطالب المرتبط   ه ه المهارات. -التصورات اليجا ي  طول ت  يرات التكنولوجيا على تعلم الطالب له ه المهارات 

 ومن ا ستنتاجات المهم  في  ل :
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 من األف   استادام التكنولوجيا الرقمي  كمكم  للتدريب العاد  وليب كرديال عنه.  -1
 ليب استادام التكنلوجيا في التعليم  ي التي ُتحدث ال رق  ولكن مدى جودة تطريق تل  التكنولوجيا لدعم العملي  التعليمي . -2
  و نتا ستيكوخ األمترى  المسسستات والجامعتاتعليت  أكثتر متن االتقنيتات الرقميت  ب عليت  ااألكثتر ف واألسات ة الجامعاتمن المرجح أخ تستادم -3

 (27  .الت اوت  ين مارجات عملي  التعليم ا لكتروني
ختوعطلبختوث ني ختدميسخم:تدخعل:مختألدي نخإوكارونر خ

ختهيئةختوعسالزم تختورقعرةخأوال خ
  التعليم الرقمي   قر  الشروع بعملي  تدريب مواد علوم األدياخ    د من تهيا  المستلزمات الرقمي  الالتم  ل ل   ويصن  الباطثوخ مستلزمات   

 واستاداماته رلى تصني ات متعددة منها: 
الرقمي :    -1 التدريب  ماللهامواد  من  المتعلم    والتي  ال  داماستايستطيع  مس ل   محتويات  تل   ونعنيفي  التدريب   التعليم.  مواد  بمحتويات 

اللكتروني     :الرقمي  أ   الكت   أو  التاصص   وطس   األدياخ  بعلوم  أمرى الماتص   بطرق  مقدم   رقمي   الروربوين     محتويات  مث : 
 PowerPoint  ا طصا يات الرقمي   أفالم ال يديو  )YouTube . وغير  ل  )   
الرقمي :    -2 تتيحاألدوات  التعل  للطال  وا ستا  معا  والتي  المتمثل   ت:م من مالل  يمواصل  نشاط  األدوات  المكتري   تل   الكمريوتر    أجهزة 

   وغير  ل . والهوات  ال كي   وأجهزة الكمريوتر اللوطي   وأجهزة الكمريوتر المحمول 
  :عرر النترن   على سري  المثال اته التعليمي  رلى ا ستا نشا  أخ يوص   يستطيع الطال  وال   من ماللهالرقمي:  التوصي  -3
   وغير  ل . والرا ال  ا ي (28  نتران األ
التعليمي    -4 التطريقات المساعدة: و ي التطريقات التي من ماللها يتم التواص   ين ا ستا  والطلب   وبالعادة ت م  الجامعات والمسسسات 

  على عاتقها تهيا    ه التطريقات بحس  سياساتها ومنا جها الدراسي . أو امتيار رطدى التطريقات المتاط  على الشبك   ستادامها في  ل  
كالسرووم وا جوج   منها:  رنام   أدمودو  Google classroom)لتي  أو    Edmodoتووم أو  رنام     )(Zoom)  تيلغرام أو  رنام     
 Telegram(29  .  وغير ا ) 

خث نر  ختهيئةختألسا ذختوج معيخخ
  الك ا ة ال اتي    التي تقيب مدىعتبارات  يبقى األستا  الجامعي  و الحلق  األ م في العملي  التعليمي   ل ا فقد طددت بعض الدراسات ا     

   لألستا  الجامعي و ي:
 ا في  ل . تاصصه وكاخ بارعا ومتقن  ات صل عمليه  امفي مه  سابقاً  األستا أ  الدرج  التي نجح  ها : تقاخوال الرراع  -أ
بالعلمي :  تجارب  ال  -ب المر  فيما يتعلق  المستمرات أ  الحكم على قدرة  المشارك  في  التدريب ومقدار  التي مر  ها وعدد سنوات  التجارب 

 والبحوث العلمي  وطتى غير العلمي  من واقع الحياة.  
الل مي  -  واطتو القناع  ووظي ته  واجبه  أدا   في  األستا   رمكاني   مقدار  و و  وأمكاني  :  نمره  اآلمرين  وجهات  اقناع  واستطاعته  ا   لرته 

 الوصول مع الماال ين رلى أراي  مشترك .
ال سيولوجي  -د أدا  وظا  ها النشاط  الحركي والعملي في  فاعليتها ونشا ها  ال   تقوم به أع ا  جسم النساخ ومدى  النشاط  : ويقصد به 

ير  طيا  األمرا    من  ا ستا   وسالم   والعملي   الطري ي   والمناعي   اله مي   الجهات  مث :  الماتل    الجسم  أجهزة  عم   العلم  اق    ا 
والعقلي    الجسدي   األستا   مقدرة  تثر   التي  الركا ز  أطد  الجسم  و  الييسيولوجي  ع ا   النشاط  أخ   ا  الطريعي  ومن  و ك ا.  والعصري 

 (30  ديناميكي  ويرا رو  النشاط التعليمي  ين  البه.والعصري  في أدا  دوره المنوط به  وال   سيعطي الحيوي  وال
التدريب الحديث       التربي  و را ق  الباطثين في منا      مقدار ا متالفات في  أسباب  معمم    خ يعزو ووفق المعطيات السابق  فإخ العديد من 

 رلى: ف ال عن ت اوتها  ين المسسسات التربوي  والجام ي  يجا ي  ال تسبات التعليمي لمكهم للعديد من اومدى تحقيقعلى المتعلمين الت  ير 
التدريب  -1 المتطورة  جودة  الرقمي   الررام   استادام  الحديث  ومع  التدريب  استادام منا   و را ق وأسالي   المتعلم  عن  ريق  رلى  المقدم 

 والسهل  ا ستادام. 
 . همدروسفي الرقمي  بشك  فعال والررام  على استادام المعدات واألدوات  األسات ةقدرة م -2
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وتدري     -3 علىرعداد  واألدوات  األسات ة  المعدات  العملي     استادام  فاعلي   لزيادة  و ل   التعليمي   العملي   في  الشروع  قر   الرقمي   والررام  
 . التعليمي 

 التي تناس   ريع  دروسهم من أج  تيادة فاعلي  العملي  التربوي  ونجاطها. الرقمي  ام  والرر استادام الموارد  و   طق رعدادمنح األسات ة  -4
 (31   الرقمي .والررام  استادام األدوات والموارد   في طال سات ة مع المنا   التي تركز على محور المتعلم تكيص األ -5
ونتيج  لاصوصي  دروا العلوم الشر ي  بشك  عام ودروا علوم األدياخ بشك  ماص     د من العم  على تطوير األستا  الجامعي      

  التكنولوجياللوصول به رلى مصام األستا  المثالي القادر على ردارة العملي  التعليمي  الرقمي   يسر ونجا   عن  ريق قدرته على التعام  مع 
العلمي  وإدارته دروسهم  جديدة وفق مصوصي  و ريع   رطترافي   تعليمي   رعداد محتويات  أج   وتطويعها من  أ م    ا  والمهارات ومن  األفكار 
 :في  ل  الر يسي 

 والنترن . والررمجيات اللكتروني  تست يد من قوة التقنيات  تاصصاتهم العلمي   تصميم مهام تعليمي  دِيق   ات صل   -1
 .التعاوخ فيما  ين الطلب   وتيادة فاعلي   تطوير استراتيجيات تبسيط المحتوى التعليمي - 2
 .ايجاد نمام ص ي يدعم التعليم التعاوني والمستق  العم  على  -3
 .سب   مناأمالِيبطريق   الرقمي والررام  لوسا ط والمحتويات ا استادام مرني  على الواتع الديني  من أج   واع مبادئ توجيهي   -4
 .التاطيط التعليمي واتاا  القرار من أج نترن  الماتل   واألالرقمي  استادام التقنيات  -5
صنع    المستمر ال   ي  ي رلى رمكاني   التقييمومدى نجاعتها من مالل    العملي  التعليمي  ومارجاتهااستادام التقنيات الرقمي  في تقييم    -6

 ( 32 .المستنداتو  القا م على الرياناتالمال م و القرار 
خث وث  خمق:م تخإنج حختوععلرةختواعلرعرةختورقعرة

طتتتى تتتنجح العمليتت  التعليمتت  بشتتك  عتتام فتتإخ طلقتتات النجتتا    تتد أخ تمتتتد فتتي التعلتتيم الرقمتتي لترتتدأ أوً  متتن المسسستت  التعليميتت   و لتت  عتتن     
ت يا ريق الت كد من مدى سالم  وجتودة وستهول  تطريتق  رامجهتا التعليميت  مترورا باألستتا  الجتامعي ومتدى تطتويره ألستاليبه التعليميت  واستتراتيج
عليميت  التعليم الرقمي  ويمكن لنا  نا القول أخ األستا  الجتامعي يعتد  تو الحلقت  األ تم فتي  ت ه العمليت  والت   يقتع علتى عاتقته ملتق األجتوا  الت

 . ميبالااف  رلى الت كد من أخ األدوات والموارد الرقمي  تدعم أ دام التعلالمناسب  والت اعلي  دام  غرم الررام  الرقمي . 
 :رلى مقومات النجا  والتي منها ا أيالمهم    بعض العوام  األمرى  يمكن لنا رااف   كما
 مدى توفر المعدات واألدوات والررام  التعليمي  اللكتروني  في مواد األدياخ دام  المسسسات التعليمي  وفي المناتل أي ا.  -1
 األدياخ ومدى استطاعته ا ست ادة منها.  الكييي  الصحيح   ستادام المتعلم للمعدات الرقمي  في مواد   -2
والموارد    -3 األدوات  استادام  عن  ريق  و ل   التعلم  عملي   المال م   ستمرار  األجوا   وملق  ا  تكار  في  التعليم   العملي   استمرار  مدى 

 الرقمي  المناسب  للمراط  الدراسي   ولمستويات الطلب  ال كري  وال  ني  وطتى العلمي  منها. 
على طد سوا   األمر ال   سيهي  األجوا  الن سي  اليجا ي  لتلقي تل   لمتعلم  لألستا  وا ج اب   أخ تكوخ تل  المواد التعليمي  وتطريقاتها    -4

 .  العلوم
 .  وتماخ سهل  التكيص وا ستادام في ك  مكاخأخ تكوخ المواد التعليمي   -5
 سروع وعدد ساعات اليوم.  أيام األرمكاني  الوصول رلى التكنولوجيا على مدار  -6
 (33  .اليومي في الحياة الواق ي  التي تصادم المتعلم المشكالت  أخ تكوخ تل  العملي  التعليمي  مهيا  لح  -7

 اخلامتة
  ا البحا المتوااع عن تدريب مواد األدياخ في كليات العوم الشر ي  نستعر  أ م النتا   التي   بعد أخ من ح علينا وأكرمنا ووفقنا  تمام

 توصلنا رليها في  ناياه و ي:
 أهم نتائج البحث

ولغات -1 وسال ت  وت ري   ومجتمعات  معتقدات  في  الديني   النواطي  تدرا  التي  العديدة  وال ر ي   األساسي   العلوم  تل   األدياخ  ي  علوم 
 لشعوب الماتل  .ا
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وعلما  وم كرين إعداد دعاة  لتدريب علوم األدياخ العديد من األ دام التي يرتغى الوصول رلى تحقيقها لع  أ مها أنها تساعد على ريجاد و -2
 األمم والشعوب   و قوا وكت  وعادات و قافات وت ري   و باداتوفلس ات    عقا دمتسلحين بالاررة الكافي  التي ستجعلهم مس لين لمعرف  أدياخ و 

   .الماتل  
يعد تشع  م ردات مواد علوم األدياخ وصعوب  مصطلحاتها وإسناد تدريب مواد ا رلى أسات ة ليسوا بماتصين فيها من أ م الصعوبات   -3

 الطلب  ودارسي تل  العلوم.تواجه التي 
 في العالم أجمع.أدوات التكنولوجيا وسهول  استادام تقدم وتطوير األكاديمي رلى  في التعليمم الرقمي يالتعل يعزى سر  استادام منموم -4
أصبح    تلتزم العملي  التعليمي  الرقمي  بمس ل  الزماخ والمكاخ و  الجداول التي أعدت للتدريب فيها كما في طال الدروا التقليدي   ل ا  -5

 اته.اليوم أكثر قرو  عند الكثير من فاات المجتمع و بق
 .التعليم الرقمي يقدم ت  يرات ريجا ي  أف   على التح يز التعليمي من التعليم التقليد ملص  الدراسات التربوي  رلى أخ  -6
تاتل  استراتيجيات التدريب الرقمي  نسريا عتن اتجا تات التتدريب الحاليت  لت ا متن المناست  جتدا الجمتع  تين  ت ين ا تجتا ين للوصتول رلتى -7

 ي للعملي  التعليمي .    الهدم األساس
خليب استادام التكنلوجيا في التعليم  ي التي ُتحدث ال رق  ولكن مدى جودة تطريق تل  التكنولوجيا لدعم العملي  التعليمي .-8
 استادام التكنولوجيا الرقمي  كمكم  للتدريب العاد  وليب كرديال عنه.مالل من  ا جيداتعليمي ايمكن أخ يحقق التعلم الرقمي ت  ير -9

التقنيات الرقمي   وتطوير    تت اوت وتتباين نتا   مارجات عملي  التعليم اللكتروني ونجاطها بحس   راع  ونجاع  استادام من المرجح أخ  -10
 الماتل  . فيما  ين المسسسات والجامعات

 مقرتحات وتوصيات
اد األدياخ وصتعوبتها بالنستب  للطالت  ولكتي تعطتى العمليت  العلميت  والتربويت  نتا جهتا المرجتوة فتاألولى أخ يصتار رلتى رعتادة و نمرا أل مي  م  -1

اصت   في الكليات واألقسام العلمي  التي تدرا فيها المتادة وفتق التطتور العلمتي والزمنتي الح ادو متل  الالنمر بال قرات الدراسي  المقررة لتدريب 
أستتتتات ة متتتتن  و   رستتتتناد تتتتتدريب المتتتتادة رلتتتتىوأخ يصتتتتار رلتتتتى متتتتع متتتتنح األستتتتتا  طريتتتت  امتيتتتتار الم تتتتردات والكتتتتتاب المنهجتتتتي المناستتتت  لتتتت ل   

 .ا متصاص
يع عقود مع كركات عالمي  أو محلي  للررمجيات والوسا ط اللكتروني  من أج-2   من األولى أخ تعمد المسسسات التعليمي  والجامعات رلى تِو

العمتت  علتتى رنشتتا  كتتبك  وبريتتد ونمتتام ومواقتتع رلكترونيتت  ماصتت   هتتا تتتدار فيهتتا العمليتت  التعليميتت  الرقميتت  وفتتق مصوصتتيات تلتت  المسسستتات 
 والجامعات. 

ات ة رنشتتتا  مركتتتز للتعلتتتيم اللكترونتتتي يكتتتوخ مواتيتتتا لمراكتتتز التعلتتتيم الجام يتتت   يرفتتتد بالك تتتا ات الالتمتتت  والمتميتتتزة  يعمتتت  علتتتى تطتتتوير األستتت-3
 والموظ ين والررام  اللكتروني  الماتص  ويقدم المقترطات والتوصيات الالتم   نجا  سير العملي  التعليم  الرقمي .

 الع العم  على تطوير قا لي  األستا  الجامعي تقنيا وبرامجيا من مالل تجه في العديد من الدورات التقني  والررامجي  اللكتروني  و ل  لال-4
  و را ق وأسالي  التعليم اللكتروني الحديث   األمر ال   سيعزت من فرص رنجا  العملي  التعليميت  بشتك  عتام ويتنعكب  لت  علتى على منا 

 تقدم المسسسات والجامعات بشك  عام.
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