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 المملكة العربیة السعودیة
  وزارة الـتربیة والـتعلـیم
  كلیة التربیة للبنات بجدة
  قسم التربیة وعلم النفس
      األقســــــام األدبــیــــــــة

  
  
  
  
  

  دراسة تقویمیة لبعض المواقع اإللكترونیة
  )إنترنت( في شبكة المعلومات الدولیة 

  في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة
  

  
  إعداد
  

  منى بنت محمد العلى الصانع/ الطالبة 
  
  بحث

  إلكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة
  )تربیة إسالمیة( 

  
  
  

  إشـــراف
  
  

  حامد سالم الحربي/ د. إبراھیم بن عبد اهللا المحیسن                                                      أ/ د. أ
  التربیة اإلسالمیة/                                    أستاذ        عمید الدراسات العلیا                             

                جامعة طیبة                                                                         جامعة أم القرى
                  مكة المكرمة            المدینة المنورة                                                         

  
  
  ھـ١٤٢٥
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دراسة تقويمية لبعض المواقع اإللكترونية في شبكة المعلومات الدولية                
  في ضوء أهداف التربية اإلسالمية) إنترنت( 
  مستخلص الدراسة

، "إنترن ت " ھدفت الدراس ة الحالی ة إل ى معرف ة واق ع اس تخدام الب الغین ل شبكة المعلوم ات الدولی ة                 

وح  صر المواق  ع األكث  ر اس  تخدامًا م  ن قب  ل الب  الغین ، ث  م تق  ویم تل  ك المواق  ع ف  ي ض  وء أھ  داف التربی  ة           

  . اإلسالمیة

 –وقد تكون ت عین ة الدراس ة م ن مئت ین وثالث ة وثالث ین بالغ ًا ، ت م اختی ارھم م ن خ الل اإلنترن ت                    

وقد تم جمع البیان ات باس تخدام إس تبانة    . یةحسب رغبتھم واستعدادھم لإلجابة عن أسئلة اإلستبانة اإللكترون  

المتعل  ق : مكون  ة م  ن ج  زأین رئی  سین ، الج  زء األول والخ  اص ب  المتغیرات الوص  فیة ، والج  زء الث  اني         

كما تم تقویم المواقع األكثر اس تخدامًا م ن قب ل عین ة  الدراس ة باس تخدام اس تمارة تق ویم          . بالمتغیرات الكمیة 

  .في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیةتم بناؤھا من قبل الباحثة 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الم ستویات العمری ة ف ي جمی ع متغی رات الدراس ة ، ماع دا              . ١

  .  تقییم المواقع الموجھة للشباب حیث الكم-مستوى استخدام اإلنترنت 

ع دد  : الذكور واإلن اث ف ي جمی ع متغی رات الدراس ة ماع دا      عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین  . ٢

 وج ود بری د إلكترون ي و    - مكان استخدام اإلنترن ت  –الساعات التي تقضي على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیًا         

  . تقییم المواقع الموجھة للشباب من حیث الكم-موقع خاص

: می ع متغی رات الدراس ة ماع دا     عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین المستویات التعلیمی ة ف ي ج       . ٣

 م  ع م  ن  - طبیع  ة موض  وعات المواق  ع المرت  ادة  - مك  ان اس  تخدام اإلنترن  ت  -م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت  

   االستفادة من اإلنترنت-یفضل استخدام اإلنترنت

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین السعودیین وغیر السعودیین ف ي جمی ع متغی رات الدراس ة       . ٤ 

   تقییم المواقع الموجھة للشباب من حیث الجودة-وى استخدام اإلنترنت مست: ماعدا

ع  دم وج  ود ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین ال  سعودیین م  ن المن  اطق المختلف  ة ف  ي جمی  ع متغی  رات   . ٥ 

 تقی یم المواق ع الموجھ ة لل شباب م ن      - االس تفادة م ن اإلنترن ت    -مستوى استخدام اإلنترن ت    : الدراسة ماعدا 

  .حیث الجودة
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عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین غیر السعودیین في المجتمع السعودي ف ي جمی ع متغی رات      . ٦

ع  دم االس تخدام الخ  اطئ لإلنترن  ت باس  تخدام البری د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو اش  تراكاتھم    : الدراس ة ماع  دا  

  .دون إذنھم

وقع ًا وق د اس تخدمت تل ك     أن المواقع األكثر استخدامًا من قبل عینة الدراسة كانت ثالثة عشر م      . ٧

المواق ع اللغ  ة العربی  ة ، كم ا أنھ  ا كان  ت موجھ  ھ للعام ة ول  یس لفئ  ة عمری ة مح  ددة، وتن  اقش الموض  وعات      

 ال سیاسیة ، وق د كان ت إدارة تل ك     - الریاض یة - الدینی ة - االجتماعی ة - المناق شات العام ة   - التعلیمی ة  -الترفیھیة

 -الخدمات التفاعلیة لدیھا فقد تمثلت في البرید اإللكترونيالمواقع في مجملھا شخصیة غیر مستضافة ، أما   

 أم ا ع ن تك الیف االس تخدام     - مجموع ة أخب ار  - ف اكس  - ھ اتف  - دفت ر لل زوار    - قوائم مراسلة  -منتدى الحوار 

  .لتلك المواقع فقد كانت مجانیة

  .میة تمیز المواقع عینة الدراسة باالنطباعات المبدئیة والجوانب الفنیة والجوانب العل. ٨

  .افتقار المواقع عینة الدراسة لألھداف الدینیة واالجتماعیة والدنیویة. ٩

المواقع عینة الدراسة ذات مستوى متوسط بین االرتفاع واالنخفاض ف ي األھ داف األخالقی ة            . ١٠

  . والتثقیفیة

  : وقد أوصت الدراسة بما یأتي

 التربی  ة اإلس  المیة الدینی  ة واألخالقی  ة    ض  رورة إن  شاء مواق  ع للب  الغین م  شتملة عل  ى أھ  داف      . ١

  .واالجتماعیة والتثقیفیة والدنیویة ، تشرف علیھا مؤسسات كبرى كرابطة العالم اإلسالمي 

تقییم محتوى بع ض مواق ع ال شبكة ف ي ض وء أھ داف التربی ة اإلس المیة للوق وف عل ى جوان ب               . ٢

  صفح القوة والضعف فیھا و حتى یمكن اختیار األفضل من بینھا للت
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  شكر وتقدير                                               
الحم د هللا ال ذي بنعمت ھ ت تم ال صالحات ، الحم د هللا حم دًا كثی رًا طیب ًا مبارك ًا فی ھ كم ا ینبغ ي لج الل               

وجھھ وعظیم سلطانھ ، الحمد هللا الذي لوال فضلھ ومنھ لما صار ھذا العمل حقیق ة واقع ة ، وأص لى وأس لم         

  .عدعلى المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ الكرام أجمعین وب

ف إني  ) من الیشكر الناس الیشكر اهللا : ( eانطالقًا من المبدأ التربوي المأخوذ من حدیث الرسول   

أتقدم بالشكر والتقدیر واالعتراف بالجمیل إلى كل من أھدى ھ ذا العم ل العلم ي ش یئًا م ن وقت ھ أو علم ھ أو         

  .  ویبارك لي فیھ وینفع بھ الجمیع دعائھ الخالص أن یتمھ اهللا لي

وأخص منھم مشرفي األفاضل ، سعادة األستاذ الدكتور إبراھیم عبد اهللا المحی سن ، عل ى ت شجیعھ        

المستمر ، ونقده البناء، ودعمھ المتواصل على الرغم من كثرة أعبائ ھ والتزامات ھ العلمی ة والعملی ة ، ال ذي            

ھ ، وسعادة األستاذ الدكتور حامد سالم الحربي الذي منحني خالل  ملكني مفاتیح علم كنت أجھل كل أبجدیات      

فترة إشرافھ علي ف ي الماج ستیر وال دكتوراه ك ل ماعھ دت فی ھ م ن ك رم علم ي وخلق ي ، فك ان ل ي موجھ ًا                

  . ومحفزًا ومعلمًا ، فلھ ولسعادة الدكتور إبراھیم كل الشكر والتقدیر

شة سعادة األستاذ الدكتور م صطفي زی ادة ، وس عادة     كما أتقدم بالشكر الجزیل لعضوي لجنة المناق      

  .الدكتور محمد عفیفي ، لتفضلھما بالموافقة على الحضور لمناقشة الرسالة

والشكر مصحوٌب بالتقدیر لعمیدة كلیة التربیة لألقسام األدبیة الدكتورة ج وھرة المق اطي ، ووكیل ة          

یسات قسم التربیة وعلم النفس الالتي تعاقبن خالل فت رة  الكلیة للدراسات العلیا الدكتورة ثریا الغانمي ، ورئ    

  . الدراسة والبحث ، على تعاونھن الدائم وتشجیعھن 
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كما أبعث باقات من الشكر الخالص لجمیع األخوات الفاضالت عضوات قسم التربیة وعل م ال نفس          

قیعاوي الت ي ل م تبخ ل    ، على دعمھن وعطائھن المتواصل ،  وأخص بالشكر منھم األخت الدكتورة دالل ال      

علي بوقتھا وال بجھدھا ، خالل فترة الدراسة مقدرًة لھا مواقفھا ، فكانت نعم الناصح ونعم الم شیر فجزاھ ا    

  .اهللا عني خیر الجزاء

یامن اھت ف باس مھ وافخ ر ب ذكره وأت رحم علی ھ ، ی امن ك ان س ببًا ف ي تعلیم ي وتثقیف ي ،                    ..والدي    

. حیث أرشدتني إلى طریق الحق والن ور   بمالھ ، ومشجعا لي بقولھ وفعلھ ، وتأدیبي وتھذیبي ، ومواسیًا لي    

رحمك اهللا رحمة واس عة وأس كنك الف ردوس األعل ى كم ا تمنی ت وجمعن ا ب ك إن ش اء اهللا ف ي دار               ... والدي

  .كرامتھ 

إن ماترینھ الیوم ھو ثمرة طیبة م ن ثم رات جھ دك ، وقط ف ص الح م ن قط وف           ... والدتي الحبیبة 

الخال دة ، حی ث تكرم ت بال دعاء ل ي ف ي جمی ع األوق ات ، وحث ي وت شجیعي لب ذل المزی د م ن الج د                أعمالك  

  . على مواصلة الجھد إلكمال ھذه الرسالةUواالجتھاد ، مما ساعدني بعد اهللا 

 ماقدم  ھ ل  ي م  ن وأق  دم أس  مى آی  ات ال  شكر والعرف  ان إل  ى زوج  ي الفاض  ل عب  د اهللا الخط  اف عل  ى    

تضحیات وإمكانیات مادیة ومعنویة حتى خرج ھذا الجھ د إل ى الن ور، فتع ب م ن أجل ي وتحم ل الكثی ر م ن             

  .تقصیري إلكمال دراستي الجامعیة والعلیا ، فاستحق بذالك مني كل شكر وتقدیر

 قلب ي  أما إخواني وأخواتي فإن لساني لعاجز عن شكركم ، وإن قلمي لعاجز عن التعبی ر عم ا یكن ھ      

لكم من تقدیر وحب واحترام ، لما قدمتموه لي من دعم ومساندة وحث لمواصلة دراستي ، فلكم مني جزیل 

  .الشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل

وال أنسي أن أتقدم بوافر شكري مصحوبًا باعتذاري إلى فلذات كبدي وقرة عیني أبن ائي األحب اء ،          

أسأل اهللا أن ی وفقھم ویجعلھ م ھ داة مھت دین ، إن ھ ول ي       .......لكثیر اللذین تحمال من أجل مواصلة دراستي ا    

  .ذلك والقادر علیھ
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  ـمــة محتویات الدراسةقائــ

 الصفحة الموضوع
 أ نموذج تقریر لجنة المناقشة

 جـ-ب المستخلص باللغة العربیة
  ھـ-د شـكـر و تــقــدیــــــــــر

  ط- و قائمة محتویات الدراســة
  ك- ي قائمة الــجــــداول

 ك قائمة المالحق

  : الباب األول
 ١٤-٢ اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 ٦-٣ مقدمة الدراسة
 ٩-٦ مشكلة الدراسة وأسئلتھا

 ٩ أھداف الدراسة
 ١٠-٩ أھمیة الدراسة
 ١١- ١٠ حدود الدراسة
 ١١ منھج الدراسة

 ١٢- ١١ أداتا الدراسة
 ١٢ عینتا الدراسة

 ١٤- ١٢ مصطلحات الدراسة
 ١٤ خطوات الدراسة

 ٢٩ - ١٥ الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 ٢٢- ١٦ عرض الدراسات العربیة: أوًال
 ٢٨- ٢٢ عرض الدراسات األجنبیة: ثانیًا

 ٢٩ - ٢٨ تعقیب على الدراسات السابقة

 : الباب الثاني
 ٨٧- ٣١ اإلسالم وعنايته الشاملة للبالغين: الفصل األول 

 ٣٢ تمھید
 ٣٢ تعریف البلوغ لغویًا

 ٣٥- ٣٣ البلوغ في القرآن الكریم
 ٣٦- ٣٥ البلوغ في علم النفس

 ٣٨- ٣٦ البلوغ في التربیة اإلسالمیة
  حدود مرحلة البلوغ

 
٤٠- ٣٨ 
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 ٦٤- ٤٠ خصائص النمو في مرحلة البلوغ وعنایة التربیة اإلسالمیة بتلك الخصائص
 ٧٦- ٦٤ أسالیب التربیة اإلسالمیة في تربیة البالغین

 ٨٢- ٧٦ نماذج إلسھامات البالغین من الصحابة في بناء المجتمع اإلسالمي
 ٨٧- ٨٢ الدور المأمول بھ من البالغین لخدمة اإلسالم في الحیاة المعاصرة

 ١١٠- ٨٨ مفهوم شبكة المعلومات الدولية: الفصل الثاني 

 ٨٩ تمھید
 ٩١- ٩٠ تعریف اإلنترنت

 ٩٣- ٩١ تطور اإلنترنت
 ٩٥- ٩٤ خصائص اإلنترنت

 ٩٧- ٩٦ خدمات اإلنترنت
 ١٠٠- ٩٨ دور اإلنترنت في العملیة التعلیمیة

 ١١٠-١٠١ إیجابیات اإلنترنت وسلبیاتھ
 ١٤٢-١١١ أهداف التربية اإلسالمية:            الفصل الثالث 

 ١١٢ تمھید
 ١١٤ -١١٣ أھمیة تحدید أھداف التربیة اإلسالمیة

 ١١٧ -١١٤ تعریف التربیة لغویًا
 ١٢٢-١١٧ تعریف التربیة اصطالحًا
 ١٢٦-١٢٢ تعریف التربیة اإلسالمیة

 ١٢٩-١٢٧ تعریف الھدف لغویًا
 ١٣٨-١٢٩ تعریف الھدف اصطالحًا
 ١٤٢-١٣٨ أھداف التربیة اإلسالمیة

 : الباب الثالث
 ١٩٩-١٤٤ دراسة االستبانة اإللكترونية:        الفصل األول 

 ١٤٦-١٤٥ إجراءات الدراسة: أوًال
 ١٤٦  منھج الدراسة

 ١٤٦  مجتمع الدراسة
 ١٤٨-١٤٧ عینة الدراسة

 ١٤٩   بناء أداة الدراسة
 ١٥٢ -١٥٠  قیاس صدق أداة الدراسة

 ١٥٦-١٥٢ خطوات تطبیق االستبانة على شبكة اإلنترنت
 ١٥٨-١٥٦ الدراسة االستطالعیة

 ١٥٨ ثبات أداة الدراسة
 ١٥٩-١٥٨ المعالجة اإلحصائیة للبیانات

 ١٩٩-١٦٠ عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا: ثانیًا
 ١٨٨-١٩٩ عرض نتائج اإلجابة عن السؤال األول

 ١٦٧-١٦٢ عرض ومناقشة استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر العمر



  
  
 

- ٨ - 
 

 ١٧١-١٦٧ عرض ومناقشة استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس
 ١٧٩-١٧٢ عرض ومناقشة استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي

 ١٨٨-١٧٩ عرض ومناقشة استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنسیة
 ١٩٢-١٨٩ عرض نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني

 ١٩٩-١٩٣ ملخص نتائج الدراسة
 ٢٤٦ -٢٠٠ دراسة استمارة التقويم:        الفصل الثاني 

 ٢٠١ إجراءات الدراسة: أوًال
 ٢٠٢ منھج الدراسة

 ٢٠٣ مجتمع الدراسة
 ٢٠٤-٢٠٣ عینة الدراسة

 ٢٠٥-٢٠٤ بناء أداة الدراسة
 ٢٠٨-٢٠٥ قیاس صدق أداة الدراسة

 ٢٠٩ ثبات أداة الدراسة
 ٢١٠ وحدة التحلیل

 ٢١٠ تصحیح استمارة التقویم
 ٢١١ التحلیل اإلحصائي للبیانات

 ٢١٢ عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا: ثانیًا
 ٢٤٠-٢١٢ عرض نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

 - االنطب اع المب دئي  –بیانات الموق ع  : عرض ومناقشة نتائج الجوانب الشكلیة وھي 
   الجوانب العلمیة-الجوانب الفنیة

 

٢٢٥-٢١٣ 

 ٢١٦-٢١٣ عرض ومناقشة نتائج بیانات المواقع
 ٢١٨-٢١٧ عرض ومناقشة نتائج االنطباع المبدئي

 ٢٢١-٢١٩ عرض ومناقشة نتائج الجوانب الفنیة
 ٢٢٥-٢٢١ عرض ومناقشة نتائج الجوانب العلمیة

 -عرض ومناقشة نتائج الجوانب الخاصة والتي تتضمن الجوانب التربوی ة الدینی ة      
 . الدنیویة- التثقیفیة- االجتماعیة-األخالقیة

٢٤٠-٢٢٥ 

 ٢٢٩-٢٢٥ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور الدیني
 ٢٣٢-٢٣٠ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور األخالقي

 ٢٣٥-٢٣٢ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور االجتماعي
 ٢٣٨-٢٣٥ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور التثقیفي
 ٢٤٠-٢٣٨ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور الدنیوي

 ٢٤٦-٢٤١ ملخص نتائج الدراسة
 ٢٥٦-٢٤٧ ملخص الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:      الفصل الثالث 

 ٢٥٣-٢٤٨ ملخص الدراسة
 ٢٥٥-٢٥٤ التوصیات

  المقترحات
 

٢٥٦ 
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 ٢٦٧-٢٥٧ المصادر والمراجع العربیة

 ٢٧٠-٢٦٨ المراجع األجنبیة
 ٢٧٢-٢٧١ مواقع إلكترونیة

 ٢٧٤-٢٧٣ المستخلص باللغة اإلنجلیزیة
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  قائمة الجداول
رقم 
 الجدول

 الصفحة اسم الجدول

 ١٤٧ التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب العمر ١
 ١٤٧ التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب الجنس ٢
 ١٤٧ التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب المستوى التعلیمي ٣
 ١٤٨ التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب الجنسیة ٤
 ١٤٨ التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب السعودیین في المناطق المختلفة ٥
سعودیین في المجتمع الغیر یع التكراري ألفراد العینة حسب التوز ٦

 السعودي
١٤٨ 

 ١٥٨-١٥٧ التعدیالت المتعلقة باالستبانة من الناحیة الفنیة ٧
 ١٦٣-١٦٢ یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر العمر ٨
 لقیاس داللة الفروق بین استجابات ANOVA)( یوضح تحلیل التباین  ٩

 أفراد عینة الدراسة بالنسبة للفئات العمریة الثالثة
١٦٥ 

 ١٦٦ للمستویات العمریة الثالثة) LSD(نتیجة  ١٠
 ١٦٨-١٦٧ یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس ١١
لقیاس داللة الفروق بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة للذكور ) ت(اختبار  ١٢

 واإلناث
١٧٠ 

یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر  ١٣
 المستوى التعلیمي

١٧٢ 

 لقیاس داللة الفروق بین استجابات ANOVA)( یوضح تحلیل التباین  ١٤
 أفراد عینة الدراسة بالنسبة للمستویات التعلیمیة الثالثة

١٧٥ 

 ١٧٧ للمستویات التعلیمیة الثالثة) LSD(نتیجة  ١٥
 ١٨٠-١٧٩ یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنسیة ١٦
لقیاس داللة الفروق بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة ) ت(اختبار  ١٧

 للسعودیین وغیر السعودیین
١٨٢-١٨١ 

 لقیاس داللة الفروق بین استجابات ANOVA)( یوضح تحلیل التباین  ١٨
 أفراد عینة الدراسة بالنسبة للسعودیین من المناطق المختلفة

١٨٤-١٨٣ 

 ١٨٥ اطق المختلفةللسعودیین من المن) LSD(نتیجة  ١٩
 لقیاس داللة الفروق بین استجابات ANOVA)( یوضح تحلیل التباین  ٢٠

 أفراد عینة الدراسة بالنسبة لغیر السعودیین في المجتمع السعودي
١٨٨-١٨٧ 

 ١٩١-١٩٠ یوضح المواقع التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة ٢١
یوضح قائمة بالمواقع عینة الدراسة التي زاد تكرارھا على عشرة  ٢٢

 مرتبة تنازلیًا حسب تكرار الدخول
٢٠٣ 

 ٢٠٨-٢٠٦ یوضح التغیرات التي أجریت على االستمارة من وجھة نظر المحكمین ٢٣
                    یوض      ح بیان      ات المواق      ع األكث      ر اس      تخدامًا م      ن قب      ل الب      الغین    ٢٤

  مرتبة تنازلیًا وفقًا لتكراراتھا) عینة الدراسة( 
  
 

٢١٤-٢١٣ 
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  یوضح نتائج االنطباع المبدئي للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین  ٢٥
 

٢١٧ 

  یوضح نتائج الجوانب الفنیة للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین  ٢٦
 

٢٢٠-٢١٩ 

  اقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین یوضح نتائج الجوانب العلمیة للمو ٢٧
 

٢٢٣-٢٢٢ 

للمواقع األكثر استخدامًا من قبل ) الدیني(یوضح نتائج عبارات المحور  ٢٨
 البالغین ، مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

٢٢٦-٢٢٥ 

للمواقع األكثر استخدامًا من ) األخالقي(یوضح نتائج عبارات المحور  ٢٩
 قبل البالغین ، مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

٢٣١-٢٣٠ 

للمواقع األكثر استخدامًا ) االجتماعي(یوضح نتائج عبارات المحور  ٣٠
 من قبل البالغین ، مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

٢٣٣ 

للمواقع األكثر استخدامًا ) االجتماعي(ارات المحور یوضح نتائج عب ٣١
 من قبل البالغین ، مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

٢٣٦-٢٣٥ 

للمواقع األكثر استخدامًا من ) الدنیوي(یوضح نتائج عبارات المحور  ٣٢
 قبل البالغین ، مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

٢٣٩-٢٣٨ 

 ٢٨٤ یوضح أماكن استخدام اإلنترنت بالنسبة لعینة الدراسة ٣٣
 ٢٨٤ یوضح أسباب أھمیة اإلنترنت تنازلیًا لدى عینة الدراسة ٣٤
یوضح موضوعات المواقع تنازلًیا التي تم اختیارھا من قبل عینة  ٣٥

 الدراسة
٢٨٤ 

 ٢٨٦-٢٨٥ یوضح طبیعة الموضوعات التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة ٣٦
 

  قائمة المالحق
رقم 
 الملحق

 الصفحة اسم الملحق

قائمة مرتبة أبج دیًا بأس ماء ال ذین تف ضلوا بتحك یم االس تبانة والجامع ة              ١
 والكلیة التي ینتمون إلیھا ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم العام والدقیق

٢٧٦ 

 ٢٨٣-٢٧٧ استبانھ لمعرفة واقع استخدام البالغین لشبكة المعلومات الدولیة ٢

  یوضح أماكن استخدام اإلنترنت بالنسبة لعینة الدراسة  ٣
  أسباب أھمیة اإلنترنت تنازلیًا لدى عینة الدراسة

   المواقع تنازلًیا التي تم اختیارھا من قبل عینة الدراسة
 طبیعة الموضوعات التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة

٢٨٦-٢٨٤ 

ل ذین تف ضلوا بتحك یم االس تمارة والجامع ة      قائمة مرتبة أبجدیًا بأسماء ا   ٤
 والكلیة التي ینتمون إلیھا ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم العام والدقیق

٢٨٨-٢٨٧ 

 ٢٩٩-٢٨٩ استمارة تقییم المواقع ٥
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               الـبــــــاب األول

  املدخل العام للدراسة

  الفصل األول
  

  اإلطار العام للدراسة
  

  الفصل الثاني
  

  الدراسات السابقة
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
  

  الـــــمقدمــــــــــــــــة%                             

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا%                             

  أھداف الدراســــــــــة%                             

  أھمیة الدراســـــــــــة%                             

  دراســـــــــة  حدود  ال%                             

   منھج الدراســــــــــة%                             

  أداتا الدراســـــــــــــة%                             

  عینتا الدراســــــــــــة%                             

  مصطلحات الدراســـة                             %

   خطوات الدراســـــــة%                             
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  مقدمة الدراسة
، وأوضح للعالمین مبادئ الخیر والھدى في أحك ام   تربیة القویمةالحمد هللا الذي أبان للعباد منھج ال      

مؤدب ًا وھادی ًا وعل ى آل ھ وص حبھ       Uشرعھ الحنی ف، وال صالة وال سالم عل ى س یدنا محم د ال ذي بعث ھ اهللا             

  وبعد.........وسلم أجمعین 

على اإلنسان أنھ لم یخلقھ عبثًا ولم یتركھ سدي بل جعل لھ منھجًا قویمًا ی سیر   Uإن من فضل اهللا   

علیھ بدقة بالغة ورؤیة شاملة لجمیع جوان ب حیات ھ المادی ة والمعنوی ة ب ل وف ي ك ل ن شاطھ عل ي األرض ،            

  : U حتى یقوم بتحقیق العبودیة المطلقة هللا تعالى في جمیع تلك الجوانب  مصداقًا لقولھ

:â ö@è% ¨bÎ) �ÏA�⌧|¹ �Å5Ý¡èSur y�$u�øt⌧Cur 

�ÏA$y☺tBur ¬! Éb>u� tûüÏHs>»yèø9$#  á )١(  

 مخ  صوصة ، وإنم  ا ھ ي تربی  ة ش  املة لك  ل الجوان  ب   أق واًال أو أفع  االً  فالعب ادة ف  ي اإلس  الم لی  ست 

الفكریة واالنفعالیة واألخالقیة واإلنسانیة وغیرھا من الجوانب المختلفة وف ق م نھج اهللا تع الي ، یق ول عب د              

فم  ن الناحی ة الفكری  ة ترب  ي العب ادة إن  سانًا عقالنی  ًا منھجی ًا واعی  ًا مفك  رًا باس  تمرار ،     :" ال رحمن ال  نحالوي  

اتھ  وسلوكھ ومصیره لیربط كل أعمالھ بھذا المصیر، ویقیسھا بمقی اس ال شرع ال ذي أم ره اهللا     فیفكر في حی 

أن یتبعھ ، وھذا اإلتباع من أعظم مظاھر العبادة هللا ، ومن الناحیة الشعوریة واالنفعالیة تربى عند اإلنسان   

ع ألوام  ره ، وم  ن الناحی  ة  العواط  ف الربانی  ة الخال  صة وال  شعور ال  دائم باالنقی  اد إل  ي اهللا وح  ده والخ  ضو    

األخالقیة تربي اإلحساس األخالقي الدائم، ال ذي ت صدر عن ھ المك ارم والت ضحیات وااللت زام واالس تقامة ،         

ومن الناحیة االجتماعیة تربي االرتباط الدائم بالجماعة المسلمة حیثم ا ك ان ومھم ا كان ت الظ روف ، وم ن          

   . )٢("ھ وكرامتھالناحیة اإلنسانیة تربي ذاتیة اإلنسان وحریت

  :   فإذا كانت العبادة ھي الغایة النھائیة من خلق اإلنسان لقولھ تعالى

                                                
 .١٦٢ سورة األنعام، آیة  (1)
 .٤٦-٤٤ص ص .مكتبة أسامة: الریاض. ٢ط. التربیة اإلسالمیة والمشكالت المعاصرة ).م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨( . النحالوي، عبد الرحمن (2)
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] $tBur àMø)n=yz £`Ågù:$# }§RM}$#ur �wÎ) 
Èbrß�ç7÷èu�Ï9  á )١(  

فإن التربیة اإلسالمیة ھي الوسیلة واألداة لتحقیق تلك الغایة في جمیع مراحل حیاة اإلنسان  

  : والمتمثلة في قولھ تعالى

â uqèd �Ï%©!$# y]yèt/ �Îû 
z`¿Íh�ÏiBW{$# Zwqß�u� öNåk÷]ÏiB (#qè=÷Ft� 

öNÎkö�n=tã ¾ÏmÏG»t�#uä öNÎk�Ïj.u�ã�ur 
ãNßgß☺Ïk=yèã�ur |=»tGÅ3ø9$# spy☺õ3Ïtù:$#ur 

bÎ)ur (#qçR%⌧. `ÏB ã@ö6s% �Å"s9 5@»n=|Ê 
&ûüÎ7�B á )٢(  

أولھ  ا مرحل  ة : وق  د وض  ح س  بحانھ وتع  الي أط  وار حی  اة اإلن  سان الت  ي یم  ر بھ  ا ف  ي ثالث  ة مراح  ل  

التكلی  ف ال  ضعف والت  ي تمث  ل مرحل  ة الطفول  ة للف  رد، ث  م ت  أتي مرحل  ة الق  وة والت  ي تمث  ل مرحل  ة البل  وغ و   

  . بمرحلة الضعف مرة أخرى والتي تظھر في سن الشیخوخة واألشد للفرد، ثم تنتھي

â  ª!$# �Ï%©!$# Nä3s)n=s{ `ÏiB 7#÷è|Ê ¢OèO 
�@yèy_ .`ÏB Ï�÷èt/ 7#÷è|Ê Zo§qè% ¢OèO 
�@yèy_ .`ÏB Ï�÷èt/ ;o§qè% $Zÿ÷è|Ê 

Zpt7ø�⌧©ur 4 ß,è=ø�s� $tB âä!$t±o� ( uqèdur 
ÞO�Ï=yèø9$# ã��Ï�s)ø9$# [ )وقولھ تعالي)٣  :â uqèd 

�Ï%©!$# Nà6s)n=s{ `ÏiB 5>#u�è? §NèO `ÏB 
7p⌧ÿôÜ�R §NèO ô`ÏB 7ps)n=tæ §NèO öNä3ã_Í�ø�ä� 

W⌧øÿÏÛ §NèO (#ûqäóè=ö7tFÏ9 öNà2£�ä©r& ¢OèO 
(#qçRqä3tFÏ9 %Y{qã�ä© 4 Nä3ZÏBur `¨B 

4�¯ûuqtGã� `ÏB ã@ö6s% ( (#ûqäóè=ö7tFÏ9ur 
W⌧y_r& �wK|¡�B öNà6¯=yès9ur �cqè=É)÷ès?  [ )٤( ،   

ھ ي أن تل ك المرحل ة ھ ي     : وتعتبر المرحلة الثانی ة م ن أھ م مراح ل حی اة اإلن سان العتب ارات ع دة            

ن سان ،   لإل)٥(" في الكی ان الج سدي ، وف ي البن اء اإلن ساني ، وف ي التك وین النف سي والعقل ي            " مرحلة القوة   

حیث یستغل اإلنسان تلك القوة إما لالستقامة أو االنح راف ، ث م إن تل ك المرحل ة ھ ي مرحل ة تكلی ف حی ث              

  e مسئوًال عن تصرفاتھ ، ویدخل تحت طائلة التشریع اإلسالمي ، لقولھ- نظر اإلسالم-یكون اإلنسان في

  .)٦(" َثَلاَثٍة َعْن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقَظ َوَعْن الصَِّبيِّ َحتَّى َیِشبَّ َوَعْن اْلَمْعُتوِه َحتَّى َیْعِقَل ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن " 

                                                
 .٦٢ سورة الذاریات ، آیة )١(
 . ٢  سورة الجمعة، آیة )٢(
 .٥٤ سورة الروم، آیة )٣(
 .٦٧ سورة غافر، آیة )٤(
 .٢٧٧٦. دار الشروق: القاھرة.٢١ط. في ظالل القرآن).م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤. ( قطب، سید )٥(
أخرجھ ابن ماجھ وأحمد في مسند العشرة المبشرین . ١٣٤٣رقم الحدیث . كتاب الحدود. سنن الترمذي. موسوعة الحدیث الشریف.  رواه الترمذي)٦(

 .بالجنة
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أكث  ر المراح  ل خط ورة ب  سبب التفج  ر الع  اطفي والج  سدي  " وأخی رًا ف  إن تل  ك المرحل  ة تعتب ر م  ن   

، باإلض  افة إل  ى أن الف  رد یت  أثر ب  المثیرات االنفعالی  ة والثقافی  ة    ف  ي تل  ك الفت  رة )١(" الھائ  ل ال  ذي ی  صاحبھا

 ، مما ی ستوجب االھتم ام بدراس ة المظ اھر المت صلة بتل ك المرحل ة ، والعوام ل الت ي           )٢(المحیطة بمجتمعھ   

االتجاھ ات والق یم اإلس المیة ، ومحاول ة التكی ف م ع البیئ ة ، ومواجھ ة التح دیات الت ي           ت ساعد عل ى تك وین    

 بصفة خاصة ، والتي تستلزم الیقظة الدائمة والح ذر واالس تعداد   *تواجھ المجتمع اإلسالمي عامة والبالغین    

  . نمن المربین المسلمی

لذا كان لزامًا على المربین المسلمین االھتمام بدراسة تلك المرحل ة م ن حی اة اإلن سان ، للم ساھمة              

في إعداد األجیال المؤمنة الصالحة القادرة على مواجھة تحدیات العصر بروح الق وة ال ال ضعف ، الس یما        

یعة ف ي مج ال العل م والتقنی ة     أن العالم اإلسالمي یمر بمرحلة ھامة وخطی رة ، وذل ك ب سبب التغی رات ال سر      

  .Uوالتي تستوجب من المجتمعات اإلسالمیة تطبیقھا حتى تستطیع التقدم وقیادة البشریة كما أرادھا اهللا 

ط ات اإلذاع ة والقن وات الف ضائیة الت ي غ زت الع الم         تمثل في مح  رًا كبی  فقد واجھ المسلمون تحدیاً   

، ولك ن بع د أن أف اق الم سلمون م ن ھ ذا التح دي         بأسرة وبدأت تؤثر تأثیرًا سلبیًا على تربیة أبناء المسلمین      

، ذل  ك ھ  و   التح  دي ال  سابق-إن ل  م یك  ن أض  عاف  –أص  بحوا یج  دون أنف  سھم الی  وم أم  ام تح  ٍد آخ  ر ال یق  ل   

بكات المعلوم  ات وأجھ  زة االت  صاالت وال  ذي تول  د من  ھ م  ا ی  سمى ب  شبكة         الت  زاوج ال  ذي ح  صل ب  ین ش      

  ).إنترنت(المعلومات الدولیة 

لق د أص  بحت ش بكة المعلوم  ات الدولی  ة أداة ش ائعة االس  تخدام ف  ي المجتمع ات العربی  ة واإلس  المیة      

م  ا یجع  ل  وغیرھ  ا م  ن المجتمع  ات األخ  رى ، وأداة لمعظ  م المتعلم  ین م  ن ال  صغار والب  الغین والكب  ار، م     

   حقیقة ال یمكن تجاھلھا أوعدم تقدیرھا ، - كغیرھا من التقنیات األخرى-إمكانیة الضرر من ھذه التقنیة

                                                
 .٤٤٣ص. دار الشروق: القاھرة. ١٤ط. منھج التربیة اإلسالمیة). م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤. ( قطب، محمد )١(
 .٣٠١ص. دار الفكر العربي: القاھرة.  األسس النفسیة للنمو).ت.د (. السید، فؤاد البھي )٢(
 . تستخدم الباحثة كلمة البالغین لإلشارة إلى الذكور واإلناث سوف*
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سالح ذو ح دین ، ح د ق اطع ال ھ وادة فی ھ یتمث ل ف ي البرمجی ات         " فھي كما یقول إبراھیم المحیسن  

 جوانبھ   ا المعرفی   ة والمنتج   ات الھابط   ة وبرمجی   ات تعل   یم الجریم   ة وغیرھ   ا ، وح   د م   شرق یتمث   ل ف   ي   

اولة التصدي للجان ب األخ ر    مما یوجب على المسلمین األخذ بالجانب المشرق ومح    )١("ومحتویاتھا العلمیة 

  .عن طریق التسلح بالمنھج اإلسالمي القویم

 إن خطورة شبكة المعلومات الدولیة تكمن لیست في كثرة المعلوم ات وال ف ي ت سھیالت االت صال           

فیھ  ا ، وإنم  ا ف  ي البع  د ع  ن الم  نھج الرب  اني عن  د اس  تغالل تل  ك التقنی  ة المعلوماتی  ة م  ن قب  ل األف  راد عام  ة     

صفة خاص ة ، فاس تخدمت للمراس لة ، وتب ادل ال صور ب ین الم راھقین، وامت داد للح وارات غی ر           والبالغین ب 

الالئقة ، والصور اإلباحیة ، والمواقع المشبوھة ، مما أدى إلى تخوف الغیورین من المربین المسلمین من         

 التربی ة اإلس المیة   تفشي االنحرافات والفتن في المجتمعات العربیة واإلسالمیة ، والتي ال تتفق م ع أھ داف      

 ولكننا مأمورین كأمة مسلمة أن نبحث عن ما ینفعنا في أمور دیننا التي تسمو بالفرد في جمیع خصائصھ ،     

اْلَكِلَم ُة اْلِحْكَم ُة َض الَُّة    :" rودنیانا ، بل إننا نحن أولى الناس وأسبقھم إلى العمل المفی د الن افع، عم ًال بقول ھ          

  .)٢(" اْلُمْؤِمِن َفَحْیُث َوَجَدَھا َفُھَو َأَحقُّ ِبَھا 

 اإلسالمیة وتھم أربابھا ، وھي سبر  تمس صلب التربیةمھمةوقد وجدت الباحثة نفسھا أمام قضیة      

 من أبناء المسلمین، تحلیًلا وتقویًما أم ال  من المواقع التي یرتادھا البالغونأغوار ھذه الشبكة ودراسة بعضًا   

  . في الخروج برؤیة بینة عن تلك المواقع وما یمكن أن تحدثھ من أثر على أبناء األمة اإلسالمیة

  :مشكلة الدراسة
األول فری ق ی رى   :  ن تجاھھ ا ف ق تی ارا  ظھ ر ف ي األ    ) إنترنت(بعد ظھور شبكة المعلومات الدولیة      

  التعامل المیة ویراھا وسیلة حضاریة ینبغي في ھذه الشبكة حال لكثیر من مشاكل التربیة والدعوة اإلس

                                                
                            . ورق   ة عم    ل مقدم   ة لم    ؤتمر بیئ   ات ال    تعلم اإللكترون    ي   . آف    اق جدی   دة ف    ي س    بیل ال   دعوة اإلس    المیة  : اإلنترن   ت . سن، إب    راھیم المحی     (1)

 ).م١٩٩٧ -ھـ١٤٠٨: دنفر( 
 . أخرجھ ابن ماجھ في الزھد. ٢٦١١رقم الحدیث . كتاب العلم. سنن الترمذي. موسوعة الحدیث الشریف. رواه الترمذي )٢(
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معھا بطریقة فعالة تتیح لجمیع شرائح المجتمع المسلم الدخول في ھ ذا المجتم ع الجدی د، باعتب ار أخطارھ ا          

 ، وفریق آخر یراھا شرا محضا وبؤرة من بؤر الفساد ووس یلة ھ دم لألخ الق والق یم      القلیلة وفوائدھا الجمة  

 أم  ام ھ  ذین التی  ارین وج  دت    و    ،  للقن  وات الف  ضائیة الھابط  ة ، وھ  ي لی  ست إال ص  ورة أخ  رى م  شابھة  

 ھذا الموضوع وتق ویم بع ض المواق ع اإللكترونی ة الت ي یرتادھ ا ش ریحة ھام ة           لدراسةالباحثة مجاًلا خصًبا    

من شرائح المجتمع المسلم وھي شریحة البالغین ال ذین یم رون بمرحل ة تعتب ر ف ي نظ ر التربی ة اإلس المیة                 

  .ي حیاة المسلممن أخطر المراحل وأكثرھا تقلبا وأشدھا أثرا ف

ومم  ا زاد م  ن اھتم  ام الباحث  ة بأھمی  ة ھ  ذا الموض  وع  أن ھ  ذه ال  شبكة فرض  ت نف  سھا عل  ى جمی  ع    

، فل م تع د اختی ارا ب ل أص بحت واقع ا حی ا یعی شھ          شرائح المجتمعات بما في ذلك المجتمع المسلم وشرائحھ      

  .المجتمع بفئاتھ ویزید علیھ إقباال یوما بعد یوم

تقویمیة لبعض المواقع العربیة في شبكة المعلومات الدولی ة األكث ر ارتی ادا    وھذا البحث ھو دراسة    

 للحك م عل ى ھ ذه المواق ع ف إن الباحث ة لج أت إل ى أھ داف           ، ومن أجل وض ع محك ٍك علم ي    من قبل البالغین  

  .التي حددھا معظم المربین المسلمینالتربیة اإلسالمیة 
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  -:ة اإلجابة عن األسئلة التالیةویمكن تحدید مشكلة الدراسة في محاول    

 ما واقع استخدام عینة من البالغین لشبكة المعلومات الدولیة؟ -١

  :ویتطلب اإلجابة عن السؤال التحقق من صحة الفروض التالیة

 في ،) ١٨-١٦، ١٦-١٤ ، ١٤-١٢( التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات العمریة الثالثة      -١

  . •بعض المتغیرات المختارة

  .  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ، في بعض المتغیرات المختارة-٢ 

، ) االبت دائي والمتوس ط والث انوي   ( ات التعلیمی ة الثالث ة    التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الم ستوی    -٣

  .في بعض المتغیرات المختارة

 .  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین السعودیین وغیر السعودیین ، في بعض المتغیرات المختارة-٤ 

ی  رات  التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین ال  سعودیین م  ن المن  اطق المختلف  ة ، ف  ي بع  ض المتغ       -٥ 

  . المختارة

 التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین غیر ال سعودیین ف ي المجتم ع ال سعودي ، ف ي بع ض المتغی رات           -٦

 . المختارة

 ما المواقع األكثر استخدامًا من قبل عینة من البالغین ؟ -٢     

 ما مدى توافق أھداف تلك المواقع مع أھداف التربیة اإلسالمیة؟ -٣

  

 

                                                
تخدام  مك ان اس   – عدد الساعات الت ي تق ضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا       - مستوى استخدام اإلنترنت  -أھمیة اإلنترنت   : وھي •

 االس تفادة م ن   - م ع م ن یف ضل اس تخدام اإلنترن ت     - وج ود موق ع خ اص   – وجود برید إلكتروني - طبیعة موضوعات المواقع المرتادة     -اإلنترنت  
 االس تخدام الخ اطئ لإلنترن  ت   - تقی یم المواق ع الموجھ  ة لل شباب م ن حی  ث الج ودة وم ن حی ث الك  م       – معرف ة مواق ع إس  المیة لل شباب    -اإلنترن ت  

  . اق المواقع أو األجھزة أو انتحال شخصیة اآلخرین أثناء التصفح ، أو استخدام البرید اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھمباختر
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  :تطلب اإلجابة عن السؤال التحقق من صحة الفروض التالیةوی

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئي -١

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب الفنیة-٢

  .ة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب العلمیة ال توجد فروق ذات دالل-٣

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب التربویة-٤

  أهداف الدراسة
  -:تھدف الدراسة الحالیة إلي

  .معلومات الدولیةمعرفة الواقع الحالي لمدى استخدام البالغین والبالغات لشبكة ال -١

 .حصر المواقع األكثر استخداما من قبل البالغین والبالغات -٢

 .تقویم تلك المواقع في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة -٣

الك  شف ع  ن الجوان  ب ال  سلبیة واإلیجابی  ة ف  ي اس  تخدام الب  الغین للمواق  ع الت  ي یرتادونھ  ا عل  ى            -٤

 .اإلنترنت

  .شید استخدامات البالغین لإلنترنتتقدیم رؤیة للمربین المسلمین ، تتمثل في تر -٥

   -:أهمية الدراسة
 بناء عل ى تق صي الباحث ة ف ي مراك ز المعلوم ات المحلی ة        - ھذه الدراسة ھي األولي من نوعھا         -١

 . التي توضح تأثیر شبكة المعلومات الدولیة علي البالغین في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة-واإلنترنت

 .سة المواقع العربیة ، التي یكثر استخدامھا من قبل البالغین  قد تبین نتائج ھذه الدرا-٢
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 عن أداة یتم إعدادھا في ضوء أھداف التربیة اإلس المیة  - بإذن اهللا- سوف یسفر البحث الحالي   -٣

 یعط ي الب احثین وأولی اء األم ور محك ا علمی ًا لقی اس م دى ق رب وبع د            وذلك لتقی یم أھ داف المواق ع ، حی ث         

  .أھداف تلك المواقع من أھداف التربیة اإلسالمیة

 ال تزال ساحة التربیة اإلس المیة بحاج ة ماس ة إل ى أبح اث تن اقش ق ضایا ھام ة ج دت ف ي حی اة              -٤

ى نشأتھا سوى بضع سنوات ، وھذه ، والتي لم یمر عل) إنترنت( المسلمین ، مثل شبكة المعلومات الدولیة       

الدراسة تحاول أن تسد ثغ رة ب ین م ا تھ دف إلی ھ التربی ة اإلس المیة ، وب ین م ا اس تجد ف ي ھ ذا الع صر ف ي                 

  ). إنترنت( شبكة المعلومات الدولیة 

  حدود الدراسة
  : تنقسم الدراسة الحالیة إلى قسمین ھما 

  .كة المعلومات الدولیةواقع استخدام البالغین لشب: حدود الدراسة األولي

سنة تقریبًا، ) ١٨-١٢(اقتصرت الدراسة على البالغین ممن تتراوح أعمارھم من  : الحدود البشریة•

وھي الفترة التي تمثل المرحلة المتوسطة والثانویة للبنین والبنات ، من السعودیین وغیر السعودیین في 

  .المجتمع السعودي

اقتصرت الدراسة على مجموعة من المتغیرات ، توضح واقع استخدام البالغین  : الحدود الموضوعیة•

  .لشبكة المعلومات الدولیة

  .ھـ ١٤٢٤تم تطبیق أداة الدراسة في شھر رمضان من عام : الحدود الزمنیة •

  .مدى توافق أھداف تلك المواقع مع أھداف التربیة اإلسالمیة: حدود الدراسة الثانیة

اقتصرت الدراسة في مجال التقویم على األھداف وفقًا لمقاصد التربیة : الحدود الموضوعیة • 

  :اإلسالمیة المنبثقة من غایة وجود اإلنسان لقولھ تعالى 
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باإلضافة إلى أھداف التربیة اإلسالمیة والمتمثلة في إعداد اإلنسان المسلم إعدادًا متكامًال في جمیع 

  .الجوانب الروحیة والخلقیة والتثقیفیة واالجتماعیة والدنیویة

  .ثر استخداما من قبل البالغین اقتصر تطبیق الدراسة على المواقع العربیة ، األك :  حدود مكانیھ         •

  .ھـ١٤٢٥تم تطبیق أداة الدراسة في شھر صفر من عام  : حدود زمنیة •

  منهج الدراسة
 وصف  " ألن موضوعھ) الوصفي( سوف تعتمد الدراسة على منھج تحلیل المحتوي الكیفي           

وتفسیر ما ھو كائن من األحداث التي وقعت لمالحظتھا ، ووصفھا ، وتعلیلھا ، وتحلیلھا ، والتأثیرات 

  : احثة مداخل المنھج الوصفي التالیة ، وسوف تستخدم الب)٢(" والتطورات المتوقعة

الذي یقوم على جمع الوثائق ، المتوفرة عن موضوع الدراسة م ن تق اریر،     :  المدخل الوصفي الوثائقي   -١

وبیان  ات وبح  وث وكت  ب ، ث  م القی  ام بوص  فھا وتحلیلھ  ا الس  تخالص النت  ائج المتعلق  ة باإلجاب  ة ع  ن أس  ئلة         

وقد اتبعت الباحثة ھذا المدخل ، عند معالجتھا لإلطار النظري ، والدراسات السابقة ، وك ذلك       . )٣(الدراسة  

  .ي  تحلیل المواقع األكثر استخداما من قبل البالغینفي بناء كًال من األداتین ، وف

ال  ذي یق  وم عل  ى جم  ع البیان  ات م  ن خ  الل م  سح أو اس  تطالع آراء عین  ة     :  الم  دخل الوص  في الم  سحي -٢

  ثم تحلیلھا باستخدام) االستبانة( أو غیر مباشرة ) المقابلة( الدراسة بطریقة مباشرة 

  

                                                
 .٥٦ سورة الذاریات، آیة  )١(
 .٢٥-٢٤ص ص . دار الشروق: جدة. ٣ط. كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة. )م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨.(  سلیمان، عبد الوھاب إبراھیمأبو) ٢(
. الكتاب األول. سلسلة البحث في العلوم السلوكیة. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩.( العساف ، صالح بن حمد  )٣(

 .٢٠٦ص. الریاض
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، وق د اس تخدمت   )١(لنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراس ة   األسالیب اإلحصائیة المناسبة الستخالص ا    

  .لمعلومات الدولیةالباحثة ھذا المدخل في معرفة واقع استخدام البالغین لشبكة ا

  أداتا الدراسة
  :استخدمت الباحثة للدراسة الحالیة أداتین وھما   

التي تضمنت واقع استخدام البالغین لشبكة المعلومات الدولیة،  :  االستبانة اإللكترونیة-١  

  .ومعرفة أكثر المواقع استخدامًا من قبلھم ، وسیأتي الحدیث عنھا في الباب الثالث ، الفصل األول

التي تضمنت تقویم المواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ، في ضوء  :  استمارة تقویم-٢  

  .أھداف التربیة اإلسالمیة ، وسیأتي الحدیث عنھا في الباب الثالث ، الفصل الثاني

  :عينتا الدراسة
  :قامت الباحثة في دراستھا الحالیة باستخدام عینتین مختلفین ھما

 –تكون ت العین ة م ن ع دد م ن زوار الموق ع ت م اختی ارھم م ن خ الل اإلنترن ت              :   العینة األولى  -١

  وم ن ھن ا ج اء اختی ار الباحث ة لعین ة      -حسب رغبتھم واستعدادھم لإلجابة عل ى أس ئلة االس تبانة اإللكترونی ة      

الث ة  مئت ین وث  وفق منھجیة تتالءم مع طبیعة الشبكة وآلیة عملھ ا ، وق د بل غ ع ددھم      الدراسة بطریقة عمدیة  

  . بالغًاوثالثین

تكون  ت العین  ة بع  د ح  صر المواق  ع الت  ي ت  م ارتیادھ  ا م  ن قب  ل أف  راد العین  ة ،      :   العین  ة الثانی  ة-٢

وترتیبھا حسب األكثر ارتیادا ، في المواقع التي زاد تك رار زوارھ ا عل ى ع شرة ، وق د بلغ ت ثالث ة ع شر                 

  .موقعًا 

  

  

                                                
. الكتاب األول. سلسلة البحث في العلوم السلوكیة. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩.( العساف ، صالح بن حمد  )١(

  .٦. الریاض
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  :مصطلحات الدراسة
  (INTERNET ))  نترنتاإل(شبكة المعلومات الدولیة 

ھي مجموعة ضخمة من شبكات الحاس ب ، الت ي ت ربط مالی ین أجھ زة الحاس ب ویت صل بھ ا          "تعرف بأنھا   

المالی   ین م   ن األش   خاص ح   ول الع   الم ، وتحت   وي عل   ى معلوم   ات ال ح   صر لھ   ا ف   ي ش   تي المواض   یع      

  .)١(" والمجاالت

عبارة عن مجموعة من ش بكات المعلوم ات الدولی ة اتح دت مع ًا لتك ون ش بكة واح دة         " وتعرف أیضًا بأنھا    

یقھا ف ي ش كل   تحوي ما تحویھ كل ھذه ال شبكات مجتمع ة فأص بحت وع اء ھ ائًال لتخ زین المعلوم ات وت سو           

خدمات تقدم للمستخدمین دون أن یكون ذلك الوعاء مملوكًا ألحد أو تتحكم فیھ دولة بعینھ ا ، فال شبكة غی ر        

 عملھ ا إش رافي ینح صر ف ي تط ویر      النتشار وتدار بإش راف جمعی ة طوعی ة   مركزیة وتتوسع بشكل واسع ا   

 .)٢("مواصفات التشغیل القیاسیة

   :ون   البالغ

اإلی صال ،  : وص ل وانتھ ى، واإلب الغ    : بلغ ال شيء  :" في اللغة العربیة عدة معان، فیقال     " بلغ" تأخذ كلمة 

أي ناف  ذ، : جی  د، وأم ر ب الغ   أي : اح تلم كأن  ھ بل غ وق ت الكت اب علی  ھ والتكلی ف ، وش يء ب الغ       : وبل غ الغ الم   

   .)٣(" أي مؤكدة: ویمین بالغة 

   . )٤() التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي: (  ویقصد بھ

أنھ ا المرحل ة الثانی ة م ن مراح ل حی اة       :  ویمكن تعریف الب الغین بم ا یف ي باحتیاج ات ھ ذا البح ث كم ا یل ي           

  وھ ي المرحل ة  اإلنسان حیث ینتقل بھا الفرد من مرحلة الطفول ة إل ي مرحل ة البل وغ والتكلی ف اإلس المي ،            

                                                
 .١٥ص ..دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع: القاھرة. ٣ط. دلیلك الشامل إلى شبكة اإلنترنتـ )م ١٩٩٩ھـ ١٤١٩.(  السید،مصطفي  (1)

 .١٤٩ -١٤٨ص ص .. مكتبة العبیكان: الریاض. تدریس العلوم تأصیل وتحدیث). م١٩٩٩٩ -ھـ١٤١٩..( المحیسن، إبراھیم)٢(
 .٢٥٨ص . دار لسان العرب: بیروت. ١ج. لسان العرب). م١٩٧٠ -ھـ١٣٩٠. (  ابن منظور )٣(
 .١٥٦ص . دار الشروق: جدة. ٣ط. النمو النفسي للطفل والمراھق ونظریات الشخصیة ).م١٩٩٠ -ھـ١٤١٠ (.، محمد مصطفي  زیدان )٤(
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التي تقابل مرحلت ي التعل یم المتوس ط والث انوي ، فتب دأ م ن ح والي س ن الثانی ة ع شرة وحت ى الثامن ة ع شرة                 

  .تقریبًا

  : المواقع اإللكترونیة

  . وھي صفحات متوفرة على اإلنترنت ، یتم البحث من خاللھا على معلومات في كافة المجاالت

  : أھداف التربیة اإلسالمیة

ھي األھداف الدینیة ، واألھداف األخالقیة ، واألھداف التثقیفیة ، واألھداف االجتماعیة ، واألھداف 

  . الدنیویة

  :خطوات الدراسة
    :قسمت الباحثة الدراسة الحالیة إلى ثالثة أبواب مشتملًة على ثمانیة فصول  

  :المدخل العام للدراسة ، ویتناول: الباب األول

  .ر العام للدراسةاإلطا: الفصل األول 
  .الدراسات السابقة: الفصل الثاني
  :اإلطار النظري ، ویتناول : الباب الثاني

  . اإلسالم وعنایتھ الشاملة للبالغین:الفصل األول
  .مفھوم شبكة المعلومات الدولیة : الفصل الثاني
  .أھداف التربیة اإلسالمیة: الفصل الثالث
  : اإلطار المیداني ، ویتناول: الباب الثالث

  .دراسة االستبانة اإللكترونیة: الفصل األول
  .دراسة استمارة التقویم: الفصل الثاني
  .ملخص الدراسة وتوصیاتھا ومقترحاتھا: الفصل الثالث
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  الفصل الثاني

  الـــدراسـات السابــقــة
  

                          

  دراسات العربیةـــال: أوًال                       

  دراسات األجنبیةـــال: ثانیًا               
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  متـــهيد     
     نظرًا لحداثة موضوع الدراسة وندرة الدراسات المشابھة ، فإن الباحثة سوف تعرض أھم الدراسات 

 ، وتنقسم الدراسات إلى دراسات عربیة ودراسات أجنبیة ، وقد صنفت تبعًا ذات الصلة بموضوع الدراسة

  . لتسلسلھا التاریخي من األقدم لألحدث

  عرض الدراسات العربیة: أوًال

دور األسرة المسلمة في تربیة أوالدھا في :" بعنوان) م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨الغامدي، (  دراسة -١

  .)١("مرحلة البلوغ

 وإبراز – كما یجب أن یكون – الدور التربوي لألسرة المسلمة  الوقوف عليھدفت الدراسة إلى

لمة في مرحلة البلوغ ، وكیف یرسم اإلسالم سبل مالمح ھذا الدور ، وتأثیره على جوانب الشخصیة المس

  .تحقیق ھذا الدور 

أن علي األسرة المسلمة العمل الدؤوب على تنشئة البالغین على القیم : وكان من أبرز نتائج الدراسة

اإلسالمیة، والنظام التشریعي اإلسالمي، حتى یستطیعوا التكیف مع المجتمع، ویسھموا في تنفیذ ھذا 

  . عن عقیدة، وقناعة، ویتمسكوا بھ أینما كانواالنظام بدقة

كما أوضحت نتائج الدراسة عددًا من األسالیب والوسائل التربویة التي تعین األسرة على تحقیق دورھا 

  :التربوي، ومن بینھا مایلي

ة أن تكون األسرة القدوة الصالحة والمثل الطیب ألوالدھا البالغین في جمیع جوانب الحیاة اإلیمانی. ١

  .والروحیة والعقلیة واألخالقیة واالجتماعیة والصحیة

ترغیب البالغین وتحبیبھم لجمیع األعمال والجوانب النافعة والمفیدة، وترھیبھم و تنفیرھم عن كل فاسد . ٢

  .ومضر

                                                
دار الخریجي : الریاض. دور األسرة المسلمة في تربیة أوالدھا في مرحلة البلوغ). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨.(  عبد الخالق  عبد الرحمن بن  . الغامدي  )١(

 . للنشر والتوزیع
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یكون العقاب  ما أعوج من سلوكھم، وأن معاقبة البالغین إذا لم تجد معھم أسالیب اللین في تعدیل.٣         

  .عقاب تأدیب ال عقاب تشف وانتقام

أنم   اط ودواف   ع استخ   ـدام ال   شبـاب "بعن   وان ) م١٩٩٨ -ھ   ـ١٤١٩عب   د ال   سالم،(  دراس   ة –٢ 

  :)١( " دراسة استطالعیة–المصـري لشبكة اإلنترنت 

تھدف الدراسة إلى التعرف على أنماط ودوافع وكثافة استخدام الشباب لإلنترنت وذل ك عل ى عین ة      

م ن أف راد العین ة ی ستخدمون اإلنترن ت      % ٧٢وق د ك شفت النت ائج أن      . ١٤٩ من ال شباب مكون ة م ن         عمدیة

 أن اس تخدام البری د   ة والترفیھ، كما أسفرت النت ائج  یستخدمونھا للتسلی% ٤٧للحصول على معلومات بینما   

  .اإللكتروني یعد أھم بل وأبرز استخدامات الشباب إلقامة الصداقات والدردشة 

وسائل اإلعالم : " بعنوان) م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠كلو ، صباح و البحم ، فرحان، ( اسة   در-٣

   :)٢(دراسة تحلیلیة " مواقعھا واستخداماتھا لشبكة اإلنترنت  : الیمنیة 

 ھدفت الدراسة إلى تقویم الواقع الحالي لمدى استخدام وسائل اإلعالم الیمنیة واإلعالمیین   

الیمنیین للخدمات المتاحة على شبكة اإلنترنت ، وتحدید المشاكل والمعوقات التي تواجھ تلك الوسائل 

  . اإلعالمیة وتحد من استخدامھا لھذه الشبكة العالمیة 

وریة الیمنیة خطت خطوات جادة في مجال تطویر العمل اإلعالمي ، من وقد أظھرت النتائج أن الجمھ

خالل توسیع القاعدة اإلعالمیة ، والتطور التقني الحاصل في وسائل اإلعالم الیمنیة بأنواعھا المختلفة 

  .واتجاھھا نحو استخدام التقنیات الحدیثة في مجال المعلومات واالتصاالت

  

   

                                                
المؤتمر العلمي  " - دراسة استطالعیة-أنماط ودوافع استخدامات الشباب المصري لشبكة اإلنترنت). م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩.(عبد السالم، نجوى )١(

 .جامعة القاھرة. الرابع لكلیة اإلعالم
. ة للمعلوم ات المجل ة العربی   . وسائل اإلعالم الیمنیة مواقعھا واستخداماتھا لشبكة اإلنترن ت ). م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠.( كلو، صباح و البحم، فرحان   )٢(

 .تونس. العدد األول. المجلد العشرون
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  .)١(" أھمیة استخدام اإلنترنت في العملیة التعلیمیة:" بعنوان) م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الل،(  دراسة -٤

عملیة التعلیمیة، وذلك من ھدفت الدراسة إلى معرفة أھمیة استخدام شبكة المعلومات الدولیة في ال 

  .وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة

وكان من أبرز نتائج الدراسة عدم وجود فروق بین أع ضاء ھیئ ة الت دریس وفق ًا لم ستویات العم ر         

میة في أھمیة اإلنترنت في العملیة التعلیمیة ، كما لم یتضح وجود فروق دالة إحصائیًا لمتغیر الرتبة األكادی   

  .في أھمیة استخدام اإلنترنت

 دراسة –استخدام اإلنترنت في العالم العربي "بعنوان ) م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١طایع ، (  دراسة -٥

  : )٢("میدانیة على عینة من الشباب العربي 

تھدف الدراسة لمعرفة أكث ر الموض وعات ارتی ادًا م ن قب ل ال شباب العرب ي ، وق د أس فرت النت ائج                 

، %) ٩١٫٥(عن أن اإلنترنت تعد م صدرًا لألخب ار والمعلوم ات بالن سبة للغالبی ة العظم ى م ن المبح ـوثین          

  .بینما تمثل التسلیة وقضاء وقت الفراغ األھمیة الثانیة الستخدام اإلنترنت لدى الشباب 

شبكة اإلنترنت وجمھورھا في مدینة :" بعنوان) م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢الفرم،(  دراسة-٦

 .)٣("الریاض، دراسة تطبیقیة في ضوء االستخدامات واإلشاعات

 وأھداف استخدام جمھور الریاض لشبكة اإلنترنت، وما إذا كان ھناك ھدفت الدراسة إلى تقصي مدى

فروق في درجة االستخدام والتي تعود إلى متغیرات التعلیم، الجنس، السن، كما ھدفت الدراسة إلى معرفة 

  .اإلشباعات التي تحققھا الشبكة لدى الجمھور المستخدم في مدینة الریاض

  

                                                
 . ٥٢العدد . مجلة التعاون لدول الخلیج العربي. أھمیة استخدام االنترنت في العملیة التعلیمیة). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١ .(الل  ، زكریا یحي )١(
 كلیة ن الشباب العربي ، دراسة میدانیة على عینة من م–استخدام اإلنترنت في العالم العربي ). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١.( طایع، سامي عبد الرؤوف)٢(

 . ٤العدد  . مركز بحوث الرأي العام. جامعة القاھرة. اإلعالم 
  دراس ة تطبیقی ة ف ي ض وء نظری ة االس تخدامات      -شبكة اإلنترن ت وجمھورھ ا ف ي مدین ة الری اض     ). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢.(  الفرم، خالد بن فیصل    )٣(

 .جامعة الملك سعود. الریاض.  رسالة ماجستیر-واإلشباعات
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  :ة مایليومن النتائج التي أظھرتھا الدراس

یستخدمون % ٣٣٫٥من أفراد العینة یستخدمون الشبكة إلرسال البرید اإللكتروني و % ٥٣٫٨أن . ١      

یستخدمون الشبكة للبحث عن % ١٥٫٦ ، وأن CHATالشبكة من أجل الحدیث إلكترونیا مع اآلخرین

% ٢٥لجنسیة، وأن أنھم یستخدمون الشبكة لإلطالع على المواد ا% ١٣٫٢عالقات غرامیة ، فیما ذكر 

یستخدمون الشبكة للبحث عن أخبار ومعلومات سیاسیة ال تتوفر محلیًا وھذا یدل على أن الھدف الرئیس 

  .من استخدام الشبكة ھو االتصال

أن الرجل أكثر استخداما للشبكة من المرأة، وأن الجامعیین أكثر ارتباطا بالشبكة من الفئات . ٢      

 . أكثر ارتباطا بالشبكة من الفئات األخرى بمدینة الریاض٢٤ -٢١فئة األخرى ، وأن الشباب من 

أن اإلشباعات التي تحققھا الشبكة لدى الجمھور المستخدم في مدینة الریاض ھي بالترتیب . ٣      

 ".معرفیة فعاطفیة فاجتماعیة فترفیھیة فتجاریة:" التالي

ت شبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم استخداما:" بعنوان) م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢الشھري، ( دراسة-٧

  .)١("األمني

مني ، وھدفت الدراسة إلى معرفة بعض االستخدامات الممكنة لشبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم األ

  .وعرض بعض اإلیجابیات والمحاذیر األمنیة النتشارھا

وكان من أبرز النتائج اقتراح بعض االعتبارات عند تنفیذ المواقع األمنیة على شبكة اإلنترنت من حیث 

المرسل والرسالة ذاتھا والوسیط والمستقبل ، كأن یتوفر لدى المشرف على الموقع القدرة الفنیة على 

  ت وتوظیفھا ، كما یجب أن یكون موضوعیًا صادقًا ، خاصة وأن طبیعة اإلنترنت قد مواكبة التغیرا

                                                
 .١٩العدد. مجلة البحوث األمنیة. استخدامات شبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم األمني العربي). م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢.( الشھري، فایز بن عبد اهللا )١(
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یجب عند إقرار المحتوى الذي یقدم عبر المواقع تضطره إلى حوارات فوریة مع زوار موقعھ ، كما 

اإلعالمیة األمنیة مراعاة تعمیق مفھوم التكامل بین عناصر األمن المختلفة ، وتأكید دور مؤسسات 

  . المجتمع في تحقیقھ 

واقع استخدام اإلنترنت في البحث العلمي لدي :" بعنوان). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢النجار، (  دراسة -٨

  .)١(" ریس بجامعة الملك فیصلأعضاء ھیئة التد

نترنت والتعریف بھا إلرشاد أعضاء ھیئة التدریس وقد ھدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على خدمة اإل

والباحثین إلى كیفیة االستعانة بھا في إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجاالت البحثیة ، كما اتبع 

الباحث المنھج المسحي لتقصي آراء أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین ، وقد توصل الباحث 

  :لنتائج عدیدة من أبرزھا

أن معظم أفراد العینة یستخدمون اإلنترنت لغرض البحث العلمي فقط ، وأن أھم استخدامات اإلنترنت 

تتمثل في البحث عن المصادر البحثیة فقط ، كما أكدت النتائج أن ھناك اتجاھا إیجابیًا ألعضاء ھیئة 

  . التدریس نحو استخدام اإلنترنت في البحث العلمي

حریة ال رأي ف ي   "عن المجتمعات االفتراضیة بعنوان ) م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢سلیم ،(  دراسة  – ٩

  :)٢("ساحات الحوار العربي عبر اإلنترنت

تتب ع مواق ع تب ادل الح وار الح ر للمعلوم ات واآلراء واألفك ار العربی ة           حیث تم من خ الل الدراس ة        

وق د ك شفت النت ائج أن الق ضایا الدینی ة تع د أكث ر م ا ی شغل اھتمام ات المتع املین م ع مواق ع                . عبر اإلنترنت 

الحوار العربي عبر اإلنترنت یلیھا القضایا السیاسیة، ویرى الباحث أن ھذه الحوارات تترك ز ح ول ق ضایا          

  .دلیة ال طائل منھا وتبتعد عن جوھر الدین وأھدافھ السامیةج

                                                
مجلة . واقع استخدام اإلنترنت في البحث العلمي لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك فیصل). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢.(  بن عمر النجار، عبد اهللا)١(

 . العدد التاسع عشر. جامعة قطر. مركز البحوث التربویة
 .المؤتمر العلمي السنوي السابع. كلیة اإلعالم. حریة الرأي في ساحات الحوار العربي عبر اإلنترنت ). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢.( سلیم، عصام نصر )٢(

 .٢ج
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  .)١(" من یستخدم اإلنترنت في البلدان العربیـة" دراسة بعنوان – ١٠

ج  اء أكب  ر ع  دد م  ن   وق  د ھ  دفت الدراس  ة لمعرف  ة أكث  ر البل  دان العربی  ة اس  تخدامًا لل  شبكة ، وق  د       

، تلتھ ا المملك ة العربی ة ال سعودیة بن  سبة     %) ٦٥(الم شاركین ف ي االس تبیان الس تخدام ال شبكة م ن الكوی ت        

%) ٨(، ف األردن بن سبة   %) ١٢(، ثم اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة %) ١٨(، ثم مصر بنسبة    %) ٣٤(

، %) ٣( لت  نخفض ف  ي لبن  ان إل  ى    ،%)٤(، وكان  ت الن  سبة مت  ساویة لت  ونس وعم  ان     %) ٧(، ف  البحرین 

  %).٠٫٨(، وتلتھا لیبیا بنسبة %) ١(، فسوریا %) ٢(والیمن إلى 

وی  شیر ھ  ذا إل  ى أن ت  ردد    . س  نة ) ٢٩٫٩(وك  شفت الدراس  ة أن متوس  ط أعم  ار الم  شاركین یبل  غ     

ف ي  متوس طي العم ر ف ي االلتح اق بال شبكة ب دأ یتالش ى و أن األجی ال المتقدم ة ف ي العم ر ال زال ت مت رددة              

االنضمام إلى مجتمع الشبكة ، بداللة أن متوسط أعمار م ستخدمي إنترن ت ف ي البل دان العربی ة ال زال یق ل             

 عام  ًا، ١٣كم  ا بل  غ عم  ر أص  غر الم  شاركین ف  ي االس  تبیان   .  عام  ًا٣٣ع  ن متوس  ط العم  ر الع  المي الب  الغ  

سبة األكبر عند الفئ ة العمری ة   وبتقسیم أعمار المشاركین إلى فئات عمریة، تمركزت الن.  عاماً ٦٨وأكبرھم  

من أعداد المشاركین، لم تتجاوز نسبة المشاركات من الفتیات ف ي    % ٧٠ سنة، حیث بلغت حوالي      ٣٥-٢١

ونلم س بمقارن ة ھ ذه الن سبة م ع تل ك الت ي رص دت قب ل          %. ٩٤، في حین بلغت نسبة الذكور     %٦الدراسة  

 الن ساء الع رب بإنترن ت، لك ن ھ ذه الن سبة ال       ، زیادة طفیفة في مستوى التحاق  %٤٫٢عام ونصف والبالغة    

عل  ى %٣٢، ف ي الوالی ات المتح  دة األمریكی ة حالی ًا، ون سبة      %٤٦ت زال منخف ضة ج دًا، إذا قارناھ  ا بن سبة     

كم ا  . ویتأمل أن تتحسن مشاركة النساء في مجتمع إنترن ت العرب ي، ف ي القری ب العاج ل          . المستوى العالمي 

یة العربیة، سیلعب دورًا ھامًا في ھذا التح سن، وھ و م ا س بق أن رص د ف ي       یعتقد أن نمو المتاجر اإللكترون 

  .التجربة األمریكیة

  

                                                
 http://www.ayna.com.  اإلنترنت في الدول العربیة من یستخدم)١(
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وأظھ  رت الدراس  ة ارتف  اع الم  ستوى التعلیم  ـي لم  ستخدمي إنترن  ت الع  رب حی  ث ی  شكل الج  امعیون ن  سبة     

  %.٨، ومعاھد متوسطة %١٦٫٥ على ماجستیر ودكتوراه لون، والحاص%٤٦

  جنبیةعرض الدراسات األ: ثانیًا

: اإلنترنت كمصدر للمعلومات الرسمیة للحكومة:" بعنوان ) SACHS  ,م١٩٩٦( دراسة ساتشز - ١ 

  .)١("دراسة مسحیة لشبكة المعلومات الدولیة

  :وتھدف ھذه الدراسة إلى مسح المواقع الحكومیة الرسمیة عبر اإلنترنت لتحقیق األھداف التالیة

  . تحدید المواقع الحكومیة الرسمیة على اإلنترنت-١

تبعًا لشكل الدراسة المسحیة،  فحص نوعیة المعلومات الموجودة على مصادر اإلنترنت وتصنیفھا -٢

 .وطریقة التحلیل، واإلعداد للخاتمة النھائیة

 . تقدیم نموذج ومساعد للمستقبل یعین على البحث في المواقع الحكومیة الرسمیة-٣

  .موقع حكومي رسمي مستخدم على شبكة المعلومات الدولیة) ١٥٠(وقد تم عمل الدراسة المسحیة على

  .تضمنت الدراسة أیضًا المصادر لصفحات المواقع الحكومیة الرسمیةوقد 

أن أقل من ثلث ھذه الصفحات ھي مواقع فعالة لنشر المعلومات الجاریة : وكان من أبرز نتائج الدراسة

والمرتبطة بحیاة المواطنین، وكان من المزایا التي یمكن إضافتھا لھذه المواقع ھو توفر البرید 

  .اإللكتروني

  

  

                                                
" A world wide web Survey : The Internet as a Source of Local Government Information ."  T-Harry, Sachs)1(

. 1996.Kent State University, s Research Paper'master .  
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وعلیھ یمكن القول أن اإلنترنت یمكن أن یغیر شكل السیاسة، إلمكانیة استخدامھ كأداة ثنائیة یمكن للناس 

  . استجابات ذات قیمة ومعنىلین والحصول علىالمسؤومن خاللھا كتابة رسائل إلى 

: الجید، السیئ، والقبیح:" بعنوان ) ,COOKE-ETALم١٩٩٦( دراسة  كوكي وآخرون -٢

 . )١("مواقع اإلنترنتمراجعة لبعض 

ومراجعة ووصف وقد ھدفت الدراسة إلى دراسة وتحلیل عدد من المواقع التي تھدف إلى اختیار وتقویم، 

مصادر المعلومات علي الشبكة، من حیث خدمات المواقع ، اختیار المصادر، مستوي الوصف ،  تنظیم 

  .وتصنیف الموضوعات، ومراجعة المعاییر المستخدمة

مع مجموعة متخصصة في معاییر التقییم والتي تنظر  وقد قام بھذه الدراسة مركز تنظیم المعلومات الطبي

  .ات المتوفرة عبر اإلنترنتإلى مستوي الخدم

أن خدمات مراجعة اإلنترنت تختلف بصورة كبیرة وذلك بحسب المستخدمین : وكان من أبرز النتائج

الموجھ لھم الموقع، فالمواقع التي تخاطب المستخدمین عامة، والتي تغطي مجاالت واسعة وموضوعات 

المواقع التي تخاطب بصورة خاصة مستخدمین متعددة فإنھ یتم تقییمھا أو إنتاجھا بصورة غیر رسمیة،أما 

  .أكادیمیین أو باحثین ، فإنھا تقوم باستخدام معاییر تقویم رسمیة، من قبل متخصصین وخبراء

  

  

  

  

  

                                                
" Internet Review Sites: and the Ugly, the Bad, The Good: " Besty Anagnostelis.Alison Mc Nab, Cooke)1 (

1996. Wales;  Kingdom–" United,  Evaluation-Reports   
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تقنیات االتصال، تطویر للمصادر اإلنسانیة والقضایا :"بعنوان) ,١٩٩٦ADEEL(  دراسة أدیل -٣

  . )١("الثقافیة واالجتماعیة لدول الخلیج 

  .جتماعیة لدى دول الخلیج الصغیرةوكان الھدف دراسة تقنیة االتصاالت وبعض القضایا الثقافیة واال     

ددة أو الوس ائط  أنھ لوحظ في دولة اإلمارات العربیة المتح دة  أن الوس ائط المتع    : وكان من أبرز النتائج       

 أنظم   ة الق   یم التقلیدی   ة ، وأن ھن   اك اقتراح   ات للب   الغین المتعلم   ین أن یج   دوا وس   ائل   nاإللكترونی   ة تتح   د

  .دون التضحیة بالھویة الثقافیةالستخدام التكنولوجیات الجدیدة 

تك وین ال  صداقات عب  ر  "بعن  وان ) Parks and Floyd ,م١٩٩٦( دراس ة  ب  اركس وفلوی د   – ٤

  :)٢( "اإلنترنت

وتھدف إلى التعرف على مواقع تب ادل الح وار وال رأي ، وأھ م الموض وعات الت ي یتط رق إلیھ ا م ن              

وق  د أك  دت النت  ائج أن أھ  م المواق  ع تتمث  ل ف  ي المواق  ع الترفیھی  ة ومواق  ع المحادث  ة          . خ  الل تل  ك المواق  ع  

   .والدردشة

در المعلومات معیار لتقییم مصا: فحص األمواج:"بعنوانSMITH)   ,م١٩٩٧(  دراسة سمیث -٥

 . )٣("على اإلنترنت

ودة في شبكة اإلنترنت، ودراسة كًال تھدف الدراسة إلي توضیح معیار لتقویم مصادر المعلومات الموج

من محتواھا، الرسومات والتصمیمات، األھداف، التكلفة، كیفیة التشغیل ، كما تھدف الدراسة إلي عرض 

  .معاییر التقویم المستخدمة في تقویم بعض المواقع

  

  
                                                

 (1)Adele, M. E. Jones." Communications Technology, Human- Resources Development and Sociocultural 
Issues: Considerations for Small Gulf Countries" Convergence' vol.29,n4,1996.pp49-57.   

  Parks, R.and Floyd , K., Making Friends in cyber space.journal of communications, 46(1),pp.80-97.)2(  
)٣( -Public" Criteria for Evaluating Internet Information Resources: Testing the Surf. " G-Alastair-, Smith) 3 (

. 14-1pp.3,1997n,8.vol, Review-Systems-Computer-Access 
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  .ات على اإلنترنتقوائم لمعاییر تقییم المعلوم) ١٠(التوصل إلى عشرة: وكان من أبرز النتائج         

  

شبكة ( أداة تقویم لمواقع اإلنترنت: " بعنوان )  ,LIVENGOOD م ١٩٩٧ ( دراسة لیفین قود-٦

  . )١() المعلومات الدولیة

 یستخدم الختیار مواقع ًاوتھدف الدراسة إلى وصف كیفیة بناء أداة تقویم شاملة یمكن أن تكون مرجع

  .شبكة المعلومات الدولیة كمصادر مرجعیة ، كما تھدف الدراسة إلى مناقشة مواصفات الموقع القّیم الجید

قد مستمد من األدبیات الموجودة وقد وقد تم تنظیم سلسلة من أشكال التقویم وظھر من خاللھا مقیاس فا

  .استخدم منھج تحلیل المحتوى وتحلیل الصفات 

موقع من مواقع اإلنترنت ، حیث تم عمل التعدیالت والتحسینات ) ٣٠(أما عینة الدراسة فكانت مكونة من 

 حیث توفر الالزمة على األداة والمقیاس ، كما تم توضیح طریقة تطبیق األداة ألي بالغ یود استخدامھا ،

  .األداة فرصة للمستخدمین لفحص الوسائل المتعددة ، المحتوى ، حدود المستخدم 

  :  وكان من أھم نتائج الدراسة

أن المقاییس التقلیدیة المطبقة بواسطة خبراء المكتبات منذ سنوات ، ال تعتبر كافیة لتقییم مواقع الشبكة 

ة حدیثة تجمع بین نظام المعلومات المكتبیة وأسالیبھا الحدیثة الواسعة االستخدام ، لذا یجب إیجاد أدا

  .العلمیة وكذلك أسالیب تنظیمات الرسوم واللغویات

  . كما تم بناء أداة لتقییم المواقع الفردیة ولیس المواقع العامة

  

  

                                                
s Research'Master". An Evaluation Instrument For Internet Web Site ."Plank-Stephavie,  Liven good)1(   

1997.kent state university,    Paper 
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  .)١(" قضایا أخالقیة على اإلنترنت:" بعنوان) ,MARYم ١٩٩٧(   دراسة ماري-٧

 السریة ، الخصوصیة الشخصیة ، الحریة وتھدف ھذه الدراسة مناقشة قضایا متعلقة باإلنترنت مثل    

  .العقلیة ، حق النشر ، األحادیث اإللكترونیة، وحق الدخول لإلنترنت

أن اإلنترنت یسمح باالعتداء الالمحدود على الحریة الشخصیة، مما لھ آثار : وكان من أھم النتائج       

سمح بالتدفق الحر للمعلومات لجمیع سیئة على كل من المنظمات التجاریة واألفراد، فالمحیط الواسع ی

المعلومات الذین یستحقون أن األشخاص بشكل لم یسبق لھ مثیل ، ولكن ال یوفر الحمایة لحاملي ھذه 

  .وا على عملھم یكافأ

كما أوضحت نتائج الدراسة أن قضیة الحدیث والتعامل المجاني تحتاج إلى معالجة عالمیة ، حیث إن 

  .ى أن یدركوا قوة ھذه التكنولوجیا ویفھموا كیف یستخدمونھا بطریقة صحیحةجمیع التالمیذ یحتاجون إل

دراسة تحلیلیة : اتصال البالغین على اإلنترنت:" بعنوان) ENDO ,م ١٩٩٨(  دراسة اندو-٨     

  .)٢(" لغرفة المحادثة للبالغین

 للبالغین عبر اإلنترنت ، ولقد درس الباحث استھدفت الدراسة فحص المشتركین في غرفة المحادثة       

وكیفیة تعاملھم لفظیًا مع ھذه الوسیلة اإللكترونیة ، و ) المشاركین( المعتقدات  والمبادئ الدینیة للمتحدثین 

ما ھي الموضوعات التي یتم مناقشتھا ، والتفاعالت االجتماعیة فیما بینھم خالل غرفة المحادثة ، 

  .تصال عبر غرفة المحادثةوإیجابیات وسلبیات اال

وقد تم اختیار العینة ، وجمع البیانات ثم تحلیلھا ، وقد ساھمت أدبیات الدراسة في تقدیم معلومات عن       

  .طبیعة المراھقین عبر اإلنترنت

                                                
  Conference Proceedings of Association " Ethical Issues Involving the Internet. " Connaly, s'Mary)١(   

12,1997-7june , SC, North Myrtle Beach , th30summer ) ASCUE( Small computer users in education 
  Endo, Hayashibara-Kammie-Nobue." Adolescent Communication on the Internet: Investigation of )2(   

     A teenage Chat Room " Dissertation Abstract International, vol. 73-01,University of Hawaii,1998 
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ولقد ظھر من نتائج الدراسة أن االتصال عبر غرفة المحادثة على اإلنترنت تجعل المتخاطبین          

بادئ ومعتقدات خاصة بھم ، ومن ثم یسخرون ھذه الوسیلة اإللكترونیة لمناقشة موضوعات لھا یتبنون م

  .أھمیة شخصیة عندھم ، ویتعاملون تبعًا لذلك مع قضایا معینة مثل المنشورات وقضایا الجنس

 كما أوضحت نتائج الدراسة أن االتصال عبر اإلنترنت یشجع على عدم الكبت للمشتركین ، حیث یمكنھم

من االتصال مع بعضھم بحریة رغم وجود العوائق الفیزیائیة ، كما یمكن لھم أن یبنوا صداقات جدیدة، 

  .ویحصلوا على بعض النتائج ، مما یحقق لھم الراحة

ص   غار الم   ستخدمین "بعن   وان ) : م١٩٩٨(  دراس   ة  ش   ركة بل   ین ،إنترن   ت الع   الم العرب   ي  – ٩

  . )١("یفضلـون التسالي 

 المتخص صة ف ي بح وث اإلنترن ت أن     Planوقد أشارت نتائج استطالع الرأي التي أجرتھ ا  ش ركة           

اخل ف ي مختل ف جوان ب    استخدامات الشباب لالنترنت أكثر تنوعًا مقارن ة ب األكبر س نًا ، وأن اإلنترن ت تت د           

حیاة الشباب ولكن بدرجات متفاوت ة ، كم ا توقع ت الدراس ة أن ت صل ن سبة م ستخدمي اإلنترن ت ف ي الع الم              

  .٢٠٠٥من إجمالي عدد السكان بحلول عام % ٥٠العربي إلى 

  ,DIBLASSIO,JAMIE,et  )م ١٩٩٩(  جیمي وآخرون -  دراسة دي بالســـیو -١٠

  .)٢("دراسة تقویمیة لنوعیة مواقع الصحة النفسیة: المصادر التربویة المتوفرة على اإلنترنت:"انبعنو

وقد استھدفت الدراسة تقدیم وسائل جدیدة للعنایة بالصحة النفسیة عبر شبكة المعلوم ات الدولی ة،حیث              

  إن المستخدمین الذین لدیھم المھارات العقلیة والخبرة الالزمة بالحاسب وطریقة الدخول لألداة المناسبة، 

                                                
 .١٨ص. م١٩٩٨. ٨العدد . مجلة إنترنت العالم العربي" صغار المستخدمین یفضلون التسالي"شركة بلین ،  )1(  

    (2) Diblassio,-jammie; simonin, -Danielle; Decarolis,-Anthony; Morse,-Laura; Jean,-James; Vassalotti,- 
Lauren; Frank-Kristin ; Chambliss- cathrin e." Educational Resources Available on      

        , Research Reports" A assessing  the Quality of Psychological Healthcare Sites :        the Internet  
       U.S.Pennsylvania ,1999   
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ن ، و ال ذین یف ضلون   االنطوائی و اإلنترن ت یف تح لھ م ع الم م ن أس الیب الع الج ال یمك ن تخیلھ ا ، أم ا             فإن    

العزلة ، فإن ھذه األشكال العالجی ة المقدم ة وم صادر المعلوم ات تك ون جذاب ة للغای ة بالن سبة لھ م ، ولك ن               

  .قد یؤدي إلى الخطأ أو ألي نتائج سلبیة) نظامیة( غیاب أدوات قیاس دقیقة 

موقع لإلنترنت متوفرة  لألشخاص الذین یعانون ) ٧٧٥(وقد اشتملت عینة الدراسة على وصف نوعیة 

  .من مشاكل نفسیة ویرغبون في الحصول على معلومات متعلقة بالصحة النفسیة

وقد تم استخدام مقیاس قیمي لقیاس ستة محاور متعلقة بنوعیة الموقع وھي الدقة ، مدى واقعیة المعلومات 

ا عملیة ، التركیز على السویة ، اإلحساس باالنتماء ، المساعدة ، تقنیات التغذیة الراجعة ، كما تم وكونھ

فحص أربع فروع من مواقع الصحة النفسیة المتعلقة بالتصرفات وھي مشكالت الوالدین ، المشكالت 

 ، كما تم استخدام تحلیل ، واألمراض العقلیة الشدیدة) القلق(الصحیة ، االنفعاالت العاطفیة العادیة مثل 

  .التباین األحادي

وقد أظھرت النتائج أن ھناك فروقًا ذات داللة واضحة بین األنواع األربعة التى تم قیاسھا بالمقیاس 

  .القیمي

    - :التعقیب على الدراسات السابقة

  :  من خالل استعراض الدراسات السابقة یتضح ما یلي

  . أن الدراسات العربیة حول موضوع الدراسة الحالیة نادرة -١  

في كونھا تتناول تأثیر ) أندو، وأدیل(  تتشابھ الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة مثل دراسة-٢  

اإلنترنت على البالغین ، كما توضح اآلثار اإلیجابیة والسلبیة الستخدام اإلنترنت في تلك المرحلة العمریة 

  .ستفید الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في كیفیة توظیف تحلیل المحتوى، كما ت
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 جیمي وآخرون ، -دي بالسیو(  تتشابھ الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة مثل دراسة -٣  

، في كونھا تھدف إلى دراسة وتحلیل )  بالنك لیثین قود، واإلستیر، وألسون كوكي وآخرون-وستیفاني

 . موجودة على الشبكة ، ومن ثم وضع معاییر محددة لتقییم تلك المواقعبعض المواقع ال

في بیان ) روبرت جي وینر، وھارت(  تتشابھ الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة مثل -٤

الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لطبیعة اإلنترنت ، والتي تتمثل في ثقافة اإلنترنت كوسیلة من وسائل 

 .اإلعالم

تائج العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة على أھمیة إدراك البالغین لقوة وخطورة  أكدت ن-٥

 .ھذه التقنیة ، حتى یتم استخدامھا بالطریقة الصحیحة ، وھو ما تھدف إلیھ الدراسة الحالیة

 تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة كونھا تتناول تأثیر شبكة المعلومات الدولیة على -٦  

البالغین في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة ، حیث تقوم الباحثة ببناء أداة تقویم للمواقع مستمدة من أھداف 

التربیة اإلسالمیة ، بخالف الدراسات السابقة والتي تبنت بناء أدوات لتقویم المواقع مستمدة من ثقافة تلك 

    .المجتمعات

  . طار النظري للدراسةولتأصیل موضوع الدراسة یقدم الباب التالي اإل  
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               الـبــــــاب الثاني

  اإلطار النظري

  الفصل األول
  

  اإلسالم ورعایتھ للبالغین
  

  الفصل الثاني
  

  مفھوم شبكة المعلومات الدولیة
                                

  الفصل الثالث
  

  أھداف التربیة اإلسالمیة



  
  
 

- ٤٢ - 
 

  

            

  الفصل األول
  
  

    اإلسالم وعنایتھ الشاملة للبالغین  
          

   تعریف البلوغ لغویًا-       أوًال 

   البلوغ في القرآن الكریم-                ثانیًا

   البلوغ في علم النفس-                ثالثًا

   البلوغ في التربیة اإلسالمیة-                رابعًا

   حدود مرحلة البلوغ-                خامسًا

  خصائص النمو في مرحلة البلوغ وعنایة التربیة اإلسالمیة بتلك الخصائص -                سادسًا

  . أسالیب التربیة اإلسالمیة في تربیة البالغین-       سابعًا

  . نماذج إلسھامات البالغین من الصحابة في بناء المجتمع اإلسالمي-      ثامنًا 

  . البالغین لخدمة اإلسالم في الحیاة المعاصرةالمأمول بھ من الدور -               تاسعًا 
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  متهيد 
عل  ى تربی  ة ص  حابتھ  rي األس  لوب ال  صحیح ف  ي تق  ویم الف  رد ، ولق  د ح  رص الرس  ول  التربی  ة ھ  

 ، مما r، فكان ذلك واضحًا في أقوالھ وأفعالھ وإقراره واألجیال المسلمة من بعده تربیًة إسالمیًة صحیحة    

  . في جمیع أمور حیاتھم  rیلزم األمة اإلسالمیة إتباع منھجھ

الالزم معرفة معن ى البل وغ    وإذا كان الحدیث في ھذا الفصل عن اإلسالم وعنایتھ الشاملة للبالغین فإن من      

في اللغة وفي القرآن الكریم وعند علماء النفس وعند علماء التربی ة اإلس المیة ، كم ا یتطل ب ك ذلك معرف ة             

ح  دود تل  ك المرحل  ة ، حی  ث أن م  ن ال  صعوبة الوق  وف عل  ى تل  ك الخ  صائص دون تحدی  د مفھومھ  ا ، كم  ا    

إلس ھامات   ، ونم اذج  ف ي تربی ة الب الغین   r رس ول  الت ي أقرھ ا ال  س الیب التربی ة اإلس المیة    یستلزم معرف ة أ 

 ال دور ال ذي یج ب أن یق وم ب ھ      لصحابة في بناء المجتمع اإلس المي حت ى یقت دي بھ م ، وك ذلك          البالغین من ا  

    . لخدمة اإلسالم في الحیاة المعاصرة الیومالبالغین

  : تعریف البلوغ لغویًا : أوًال 

: انتھ ى ، واإلب الغ   وص ل و : بلغ الشيء : " في اللغة العربیة عدة معاٍن ، فیقال      " بلغ" تأخذ كلمة     

: أي جی د ، وأم ر ب الغ    : احتلم كأنھ بلغ وقت الكتاب علیھ والتكلیف ، وش يء ب الغ      : اإلیصال ، وبلغ الغالم     

: " ، ویق ال  )٢(" وبلغ الرجل بالغ ة فھ و بلی غ ، وھ ذا ق وٌل بلی غ      " ، )١(" أي مؤكدة : أي نافذ ، ویمین بالغة  

" شارف علیھ والغالم أدرك وثناٌء أبلُغ ُمبالٌغ فیھ وشيٌء بالغ حمید بلغ المكان بلوغًا وصل وشارف إلیھ أو    

)٣(.   

  

  

                                                
 .٢٥٨ص . دار لسان العرب: بريوت. ١ج. لسان العرب. )م١٩٧٠-هـ١٣٩٠.(  ابن منظور)١(
 .٥٠ص. دار بريوت للطباعة والنشر: بريوت. أساس البالغة). م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥. (   الزخمشري ، جار اهللا أبو القاسم)٢(
 .١٠٦ص . دار اجليل: بريوت. ٣ج. القاموس احمليط). ت.د.( جمد الدين حممد بن يعقوب.  الفريوز آبادي)٣(



  
  
 

- ٤٤ - 
 

  : تعریف البلوغ في القرآن الكریم: ثانیًا

، ج اءت  )١(موض عا ً ) ٧٧( في القرآن الكریم على نحو س بٍع وس بعین      " بلغ" لقد تكرر ورود مادة       

  : على النحو التالي 

   :قولھ تعالى: منھا . موضعًا) ٣٢( ثین تكرر ورود مادة بلغ بصیغة الماضي في نحو اثنین وثال
â $£☺s9ur ⌧÷n=t/ ÿ¼çn£�ä©r& çm»sY÷�s?#uä 

$V☺õ3ãm $V☺ù=Ïãur 4 y7Ï9¨⌧�⌧.ur �Í�øgwU 

tûüÏZÅ¡ósß☺ø9$# á )٢(،  

كما آتیناه حكمًة و فقھًا في الدین قبل أن یبعث نبیا وولما بلغ أشده واستكمل عقلھ وتم خلقھ ، " أي 

  .)٣( "، فقد كان محسنًا في عملھ عامًال بطاعة اهللاجزیناه نجزي المحسنین ألنفسھم

 d â :منھا. موضعًا) ٢٠( ن ة بلغ بصیغة المضارع على نحو عشریوقد تكرر ورود ماد
�wur (#qç/u�ø)s? tA$tB ÉO�ÏKu�ø9$# �wÎ) 

ÓÉL©9$$Î/ }�Ïd ß`|¡ômr& 4Ó®L⌧m ⌧÷è=ö7t� 
¼çn£�ä©r& ( (#qèù÷rr&ur �@ø�⌧6ø9$# 

tb#u��Ï☺ø9$#ur ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( �w 
ß#Ïk=s3çR $²¡øÿtR �wÎ) $ygyèó�ãr ( #s�Î)ur 
óOçFù=è% (#qä9Ï�ôã$$sù öqs9ur tb%�2 #s� 
4�n1ö�è% ( Ï�ôgyèÎ/ur «!$# (#qèù÷rr& 4 
öNà6Ï9¨s� Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ ö/ä3¯=yès9 

�crã�ª.⌧�s? á)٤(.  

وال تقربوا مال الیتیم إال بالخصلة التي ھي أحسن وھي ما فی ھ ص الحھ حت ى یبل غ أش ده ب أن          " أي  

وأوف وا الكی ل والمی زان بالع دل وت رك      ویبل غ ثالث ین س نة ، وقی ل أربع ون س نة ، وقی ل س تون س نة ،           یحتلم  

، أي إن اجتھ د ف ي أداء الح ق وأخ ذه ف إن أخط أ بع د اس تفراغ         اقتھ ا ف ي ذل ك    ال نكل ف نف سا إال ط      ،  البخس  

المق ول ل ھ   " ولو كان"بالصدق " فاعدلوا"في حكم أو غیره " وإذا قلتم"وسعھ وبذل جھده فال حرج علیھ ،         

                                                
 . مادة بلغ-باب الباء. دار املعرفة: بريوت. ٢ط. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي). م١٩٩١ -هـ١٤١٢.(  عبد الباقي، حممد فؤاد)١(
 .٢٢ سورة يوسف ، آية )٢(
 . ٤٩٠ص . دار املعرفة: بريوت. ٢ج. ٣ط. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )٣(
 .١٥٢ سورة األنعام، آية )٤(
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أي " لعلك م ت ذكرون   وأمركم بھ وأكد علیكم فی ھ  وبعھد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم بھ"قرابة " ذا قربى"أو علیھ   

  .)٥("تتعظون وتنتھون مما كنتم فیھ قبل ھذا

 �d â $pk��r'¯»t: منھا) ٢(كما تكرر ورود مادة بلغ بصیغة األمر مرتین 
ãAqß�§�9$# õ÷Ïk=t/ !$tB tAÍ�Ré& y7ø�s9Î) `ÏB 

y7În/§� ( bÎ)ur óO©9 ö@yèøÿs? $y☺sù |Møó¯=t/ 
¼çmtGs9$y�Í� 4 ª!$#ur y7ß☺ÅÁ÷èt� z`ÏB 

Ä¨$¨Z9$# 3 ¨bÎ) ©!$# �w �Ï�÷ku� tPöqs)ø9$# 
z`�Í�Ïÿ»s3ø9$# á)١(. 

یا أیھا الرسول بلغ جمیع ما أنزل إلیك من ربك وال تكتم شیئا منھ خوفا أن تنال بمكروه وإن "أي 

 ألن كتمان بعضھا أي كتمت آیة مما أنزل إلیك من ربك لم تبلغ رسالتھ ،لم تبلغ جمیع ما أنزل إلیك 

، فھو سبحانھ حافظك وناصرك ومؤیدك على أعدائك ، واهللا یعصمك من الناس أن یقتلوك ،ككتمان كلھا 

إن اهللا ال  "الترمذيرواه " انصرفوا فقد عصمني اهللا: "وكان صلى اهللا علیھ وسلم یحرس حتى نزلت فقال

  . )٢( "یھدي القوم الكافرین

 d             â: منھامواضع ) ٦( ورود مادة بلغ بصیغة اسم الفاعل على نحو ستة كما تكرر
çmø%ã�ö�t�ur ô`ÏB ß]ø�⌧m �w Ü=Å¡tFøts� 4 `tBur 
ö@ª.uqtGt� �n?tã «!$# uqßgsù ÿ¼çmç7ó¡⌧m 4 

¨bÎ) ©!$# à÷Ï=»t/ ¾ÏnÍ�øBr& 4 ô�s% �@yèy_ 
ª!$# Èe@ä3Ï9 &äóÓ⌧« #Y�ô�s% á )٣(.   
منفذ  إن اهللا  ،فھو كافیھ في أموره  ومن یتوكل على اهللایأمل ،یرجو وال ویرزقھ من حیث "أي 

  .)٤("میقاتا  قد جعل اهللا لكل شيء،  قضایاه وأحكامھ في خلقھ بما یریده ویشاؤه

 d â: موض   عًا منھ   ا ) ١٦(كم   ا تك   رر ورود م   ادة بل   غ ب   صیغة الم   صدر عل   ى نح   و س   تة ع   شر            
bÎ*sù (#öq©9uqs? $y☺¯RÎ*sù y7ø�n=tã 

à÷»n=t7ø9$# ßûüÎ7ß☺ø9$#   á)بعد ھذا البیان وھذا االمتن ان ف ال   "أي .)٥
  :دة لغ بصیغة المصدر المیمي مرة واحدة فقط وھيوقد جاءت ما. )٦("علیك منھم ، وقد أدیت البالغ إلیھم 

                                                
 . ١٩٧ص . مرجع سابق. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )٥(
   .٦٧سورة املائدة، آية )١(
 . ٨١-٨٠ص . مرجع سابق. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -ـه١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )٢(
 .٣ سورة الطالق، آية )٣(
 . ٤٠٦ -٤٠٥ص . مرجع سابق. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.( ابن كثري، عماد الدين  .)٤(
 .٨٢ سورة النحل، آية )٥(
 . ٦٠٢ص . مرجع سابق. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )٦(
 .٣٠ سورة النجم، آية )٧(
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أن آث روا ال دنیا عل ى اآلخ رة ، إن رب ك ھ و ع الم        وغ ایتھم ،  أن طلب الدنیا ھو نھای ة علمھ م    " أي  

  .)١("، ألنھ سبحانھ الخالق لجمیع المخلوقات یھدى من یشاء ویضل من یشاء بھما فیجازیھما

   : البلوغ في علم النفس: ثالثًا

 علم  اء ال  نفس وذل  ك ب  سبب اخ  تالفھم ف  ي التفری  ق ب  ین لفظ  ي المراھق  ة   یختل  ف معن  ى البل  وغ ل  دى  

والبلوغ، فمنھم من فرق بین اللفظ ین ، حی ث عرف وا المراھق ة بأنھ ا الت درج نح و الن ضج الب دني والجن سي            

والعقلي واالنفعالي، في حین أن البلوغ ھو بدایة لمرحلة المراھقة وھو نضج في ناحی ة واح دة م ن ن واحي          

مرحل ة جن سیة جدی دة تنق ل الطف ل م ن فت رة الطفول ة         " ي الناحیة الجنسیة ، فیعرفون البل وغ بأنھ ا     النمو وھ 

ل ى النم و الف سیولوجي    إن البلوغ یقتصر ع" ، ویؤكد ذلك خلیل معوض فیقول   )٢("إلى فترة اإلنسان الراشد   

والجنسي ، وھي مرحل ة ت سبق المراھق ة وفیھ ا تن ضج الغ دد التناس لیة، وی صبح الف رد ق ادرًا عل ى التناس ل                 

   .)٣("والمحافظة على نوعھ واستمرار ساللتھ

أما البعض اآلخر من علماء النفس فیرون أن كلمتي المراھقة والبلوغ مترادفت ان ، وأنھم ا مرحل ة          

المراھق ة  :" واحدة وأن البلوغ ھ و العالم ة الب ارزة لبدای ة مرحل ة المراھق ة ، یق ول محم د م صطفى زی دان                

ذل ك یعن ى النم و الج سمي ، وتح سب      مرحلة العمر التي تتوسط بین الطفولة واكتمال الرجولة أو األنوثة، و  

بدایتھا عادة ببدایة البلوغ الجنسي الذي یتفاوت فی ھ األف راد تفاوت ًا واس عًا ، ی صل ف ي األح وال العادی ة إل ى           

وتعتبر مرحلة المراھق ة م ن أھ م مراح ل النم و      .....نحو خمس سنوات بین أول المبكرین وآخر المتأخرین     

                                                
 

 . ٢٧٣ص . ٤ج . مرجع سابق. لقرآن العظيمتفسري ا). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )١(
 ٣٠٢ص . مكتبة اخلاجني: القاهرة. ٢ط. علم النفس أصوله وتطبيقاته). م١٩٦٧-هـ١٣٦٩.( فهمي، مصطفي )٢(
 ٢٥٨ ص. اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة.  الطفولة واملراهقة-سيكولوجية النمو). ت.د.( خليل ميخائيل.  معوض)٣(
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ى اإلطالق حتى إن بعض علماء النفس یعتبرونھا بدء میالد جدی د للف رد   في حیاة الفرد إن لم تكن أھمھا عل    

   .)٤("وتقع ھذه المرحلة مابین البلوغ الجنسي والرشد

أن المراھق  ة تب  دأ ب  البلوغ ومعن  اه العلم  ي ب  دء ظھ  ور       : " ش  مي ف  ي ذل  ك    ویق  ول عب  د الحمی  د الھا         

   .)١("الممیزات الجنسیة األولیة والثانویة نتیجة نضج الغدد التناسلیة

یتضح مما سبق أن علماء النفس قد اختلفوا في نظرتھم تجاه لفظي البلوغ والمراھقة ، حیث ذھب   

 -العقلیة–بعضھم إلى التفریق بین اللفظین ، فالمراھقة لدیھم تعنى النمو في جمیع الجوانب الجسمیة 

 الجسمي، أما الفریق اآلخر  الروحیة ، أما البلوغ فیختص بجانب واحد وھو النمو-  األخالقیة - االجتماعیة

فقد اعتبر أن كال اللفظین البلوغ والمراھقة مترادفان ال فرق بینھما ال من حیث مظاھر النمو وال من حیث 

  .الوقت الزمني لبدایة ونھایة كًال منھما

  ، وجرندر ) Hall(فبعض المتخصصین في علم النفس من الغربیین مثل ستانلي ھول 

)Grinder ( ،    فت  رة ت  وتر وش  دة تكتنفھ  ا األزم  ات النف  سیة ، وت  سودھا     " ی  رون ب  أن مرحل  ة البل  وغ ھ  ي

ن أن ، أما الفریق اآلخ ر م نھم فی رو   )٢("المعاناة واإلحباط والصراع والقلق والمشكالت وصعوبات التوافق    

أنھ ا  ) " Med( فترة البلوغ لیست مرحلة حتمیة للقلق واالضطراب والعواص ف ، تق ول مارجری ت می د         

مرحل    ة نم    و ع    ادي ، وم    ادام ھ    ذا النم    و ی    سیر ف    ي مج    راه الطبیع    ي ف    إن المراھ    ق ال یتع    رض           

أن مرحلة البلوغ لیست مرحلة عواصف " ویؤید علماء النفس المسلمین الرأي اآلخر فیرون      .)٣("لألزمات

، وغ البیتھم ینح درون   %٢٠وضغوط ، ففي بعض الدراسات لم ت زد ن سبة الم ضطربین م ن الب الغین عل ى              

  .)٤("من بیوت غیر سویة

                                                
 .١٥٥ص . دار الشروق: جدة. ٣ط. النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية). م ١٩٩٠هـ١٤١٠.( حممد مصطفي.  زيدان)٤(

 
 .١٩٠ص . دار اهلدي: الرياض. ٥ط. علم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من الوالدة إىل الشيخوخة). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)١(
 . ٢٩١ص . دار املعارف: القاهرة. علم نفس النمو). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.( زهران ، حامد عبد السالم)٢(
 .٢٩٢ املرجع السابق، ص )٣(
 .٥٠ص. دار الوثائق: الكويت. ١ط. سيكولوجية املراهق املسلم املعاصر). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧.(عبد الرمحن .  العيسوي)٤(
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  : بلوغ في التربیة اإلسالمیةال: رابعًا

یتفق علماء التربیة اإلسالمیة مع علماء النفس على أن مرحلة البل وغ مرحل ة انتقالی ة ب ین الطفول ة         

  .والرشد ، إال أنھم یختلفون على مضاعفات وسلبیات تلك المرحلة 

ی اة الف رد،   فیؤكد علماء التربیة اإلسالمیة ذلك حیث یرون أن مرحل ة البل وغ مرحل ة طبیعی ة ف ي ح      

وال یمك  ن أن ت  ؤدي بال  ضرورة إل  ى أزم  ات أو م  ضاعفات س  لبیة ب  ل إن ال  نظم االجتماعی  ة الحدیث  ة ھ  ي        

 المث ل  –إن فق دان ھ اتین الح اجتین م ن التربی ة الحدیث ة       :" المسئولة عن وجود تلك األزمة ، یقول الكیالن ي  

 فالمراھق ة لی ست ظ اھرة حتمی ة ف ي       ، أفرز مضاعفات س لبیة أھمھ ا م ا س مي بالمراھق ة،       -األعلى والعبادة 

فالمراھقة ھي مصارعة ......تطور العمر الزمني لإلنسان، بل إنھا مشكلة یمكن تجنبھا كلیًا في حیاة الفرد       

طاقات وقدرات عقلیة ونفسیة وجسدیة معطلة ومحبوس ة، وق د تجنب ت التربی ة اإلس المیة م رض المراھق ة             

تھ خالل الجھاد في سبیلھ، ف وفرت لل شباب ف رص الم شاركة     حیث أوجدت للشباب مثًال أعلى یصرف طاقا     

"  ، كم ا یق ول محم د قط ب     )١(" جنبًا إلى جنب مع الكبار خالل المشاركة في العمل الجھادي واالجتماعي    

وغ مرحل ة انق  الب ش امل ، حی  ث أن التغی رات الج  سدیة الت ي تعل ن ع  ن ب دء الن  ضوج الجن سي ھ  ي        إن البل  

مركز ذلك االنقالب الذي یشد انتباه البالغین ویشغلھم إل ى عالق ات الج نس وم شاعره ب صورة تلقائی ة ل یس                

 من المشاعر واألفكار ف ي  Uمنھا بد ، وال یمكن تحاشیھا فھي طاقة حیویة في كیان الفرد قد رتب لھا اهللا         

داخل النفس ما یوائم تلك الطاقة الجسدیة كما ھی أ لھ ا ف ي منھج ھ المن زل تنظیم ات وتوجیھ ات وت شریعات             

  . )٢("تحقق األھداف في أسلم وأنظف وضع

  :وجملًة یمكن القول بأن البلوغ في التربیة اإلسالمیة یتحدد في اآلتي 

 أنھا مرحلة انتقالیة یمر بھا الفرد خالل نموه ، ولیست مرحلة حتمیة للقلق واالض طراب ، فق د           -١

  .تسبب مشكلة إن لم یحسن التعامل معھا وفق المنھج الرباني ، وقد تمر بسالم إذا أحسن التعامل معھا

                                                
 .١١٢ص . مكتبة املنارة: مكة املكرمة. فلسفة التربية اإلسالمية). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧.( ماجد عرسان.  الكيالين )١(
 .٤٤٣ص . دار الشروق: القاهرة. ١٤ط . منهج التربية اإلسالمية). م١٩٩٣ -هـ١٤١٤.( حممد.  قطب)٢(
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ل مرحل ة   لیس ھناك مشكالت حقیقیة في أي مرحل ة م ن مراح ل النم و غی ر قابل ة للع الج ، فك              -٢

یمكن أن یكون فیھا مشكلة ویمكن أن تحل ھذه المشكلة ، ال سیما أن الم شكالت الت ي یع اني منھ ا الب الغون          

   .Uفي تلك المرحلة إنما تنشأ بسبب مخالفة الفطرة التي فطر اهللا الناس علیھا واالنحراف عن شریعة اهللا

وغ لدى البشر بطاقة كبیرة ، لذا كان من األھمیة التوجیھ والتوظیف المناس ب   تتمیز مرحلة البل -٣

لطاق ات الب الغین ف ي تل ك الفت رة ، وذل ك ف ي ح  دود طاق اتھم ، حی ث أن إھ دار تل ك الطاق ات ق د ی ؤدي إل  ى               

  . انحرافھم في تلك المرحلة

    :حدود مرحلة البلوغ: خامسًا

مرحل ة البل وغ ، ذل ك أن ب دء تل ك المرحل ة ل دى         ف ي تحدی د     عل م ال نفس   یختلف المتخصصون في      

  : األفراد تتأثر بمؤثرات عدة أھمھا

فالبنات ینضجن جنسیًا قبل البنین بع امین تقریب ًا  فالبن ت تبل غ الطم ث األول ف ي س ن            :  الجنس -١  

، أم  ا البن  ون فیبلغ  ون مرحل  ة البل  وغ الجن  سي م  ن س  ن  ) ١٤ -١٢(الثانی  ة ع  شرة إل  ى س  ن الرابع  ة ع  شرة  

أن الفت  اة تبل غ مث  ل الفت  ى  : ، وم  نھم م ن ق  ال  )١ (م ن العم  ر ) ١٦-١٤( لرابع ة ع  شرة إل ى ال  سادسة ع  شرة   ا

) ١٣-١٠(وتمتد بھا مرحلة البلوغ من حوالي سن العاشرة إلى أن یصل عمر الفتاة إلى الثالث ة ع شرة س نة      

، ویتخلف عنھا الفتى فال یبلغ حتى یصل عمره إلى الثانیة عشرة سنة وتمتد بھ ھذه المرحلة إلى أن یصبح      

 ، وم نھم م ن ق ال  إن البن ات یت راوح س ن البل وغ الجن سي         )٢ () ١٤-١٢(رة سنة عمره مساویًا لـ أربعة عش    

سنة ، وعند البنین یتراوح بین الحادیة عشرة َو الثامنة عشرة ) ١٨ -٩(لدیھن بین التاسعة َو الثامنة عشرة     

  .)٣(سنة ) ١٨ -١١(

  

                                                
 . ١٩١ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من الوالدة إىل الشيخوخة). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(   اهلامشي، عبد احلميد)١(
 .٢٧٠ص . دار الفكر العريب: القاهرة . األسس النفسية للنمو). ت.د.( فؤاد البهي.  السيد)٢(
 .٢٩٨ص . مرجع سابق. علم نفس النمو). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.( حامد عبد السالم.  زهران)٣(
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 ففي المناطق الباردة یبدأ البل وغ م ن الخام سة     التي یعیش الفرد في إطارھا  :  العوامل المناخیة  -٢  

غ ف ي ح والي الثانی ة ع شرة     سنة ، وف ي المن اطق المعتدل ة یب دأ البل و       ) ١٦ -١٥(عشرة إلى السادسة عشرة     

سنة ، أما في المناطق الحارة واالستوائیة فیبدأ البلوغ ل دیھم ف ي س ن     )١٣ -١٢( إلى          الثالثة عشرة   

   . )١(سنة تقریبًا ) ١٢ -٩(التاسعة إلى الثانیة عشرة 

 الف رد بال ساللة الت ي ینح در منھ ا ب صفٍة عام ة ، وبأبوی ھ ب صفٍة           حیث یت أثر  :  العوامل الوراثیة  -٣  

  .خاصة

ء الذي یتناولھ ، حیث  أن كثرة ویتأثر بدء البلوغ لدى الفرد بنوع وكمیة الغذا    :  البیئة الصحیة  -٤  

البروتین تؤدي إلى التبكیر في البلوغ ، بینما كثرة المواد الكربوھیدراتیة یؤدي إلى تأخیر البل وغ ، كم ا أن        

  .)٢(نقص الغذاء یؤخر بدء البلوغ 

یتأخر البلوغ لدى األف راد ف ي المجتمع ات الح ضریة والمجتمع ات األكث ر       :  البیئة االجتماعیة  -٥  

  . )٣(تمدنًا عنھا في المجتمعات البدائیة 

  : غ بثبوت إحدى األمور التالیة فقد حددوا بدء البلوجمھور علماء المسلمینأما   

 #$}â #s�Î)ur ⌧÷n=t/ ã@»⌧ÿôÛF: لقولھ تعالى :  االحتالم-١  
ãNä3ZÏB zOè=ßsø9$# (#qçRÉ�ø«tFó¡u�ù=sù $y☺�2 

tb⌧�ø«tGó�$# �úïÏ%©!$# `ÏB öNÎgÏ=ö6s% 4 
y7Ï9¨⌧�⌧. ßûÎiüt7ã� ª!$# öNä39 ¾ÏmÏG»t�#uä 

3 ª!$#ur íO�Ï=tæ ÒO�Å6⌧m á )٤( .  

َأنَّ َرُس وَل اللَّ ِھ   "  حیث قال tودلیلھم حدیث ابن عمر : سنة) ١٥( خمس عشرة    إتمام الفرد  -٢

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَرَضُھ َیْوَم ُأُحٍد َوُھَو اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة َفَلْم ُیِجْزِن ي ُث مَّ َعَرَض ِني َی ْوَم اْلَخْن َدِق َوَأَن ا            

                                                
 .١٩١ص . مرجع سابق. ة إىل الشيخوخةعلم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من الوالد). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)١(
 .٢٧١ص . مرجع سابق . األسس النفسية للنمو). ت.د.( فؤاد البهي.  السيد)٢(
 . ١٥٥ص . مرجع سابق . النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية). م١٩٩٠ -هـ١٤١٠.( حممد مصطفي.  زيدان)٣(
 .٥٩ سورة النور، آية )٤(
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 َوُھ َو َخِلیَف ٌة َفَحدَّْثُت ُھ َھ َذا اْلَح ِدیَث       ْبِن َعْبِد اْلَعِزیزى ُعَمَراْبُن َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة َفَأَجاَزِني َقاَل َناِفٌع َفَقِدْمُت َعلَ      

  .)٥("َفَقاَل ِإنَّ َھَذا َلَحدٌّ َبْیَن الصَِّغیِر َواْلَكِبیِر َوَكَتَب ِإَلى ُعمَّاِلِھ َأْن َیْفِرُضوا ِلَمْن َبَلَغ َخْمَس َعْشَرَة

كنب  ات ال  شعر ح  ول بع  ض األط  راف المعروف  ة ، م  ن ذل  ك م  ا رواه  :  ظھ  ور إح  دى عالمات  ھ -٣

لَّى اللَُّھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم َی ْوَم ُقَرْیَظ َة َفَك اَن َم ْن َأْنَب َت        َعْن َعِطیََّة اْلُقَرِظيِّ َقاَل ُعِرْضَنا َعَلى النَِّبيِّ َص"اإلمام أحمد   

  .)١("ُقِتَل َوَمْن َلْم ُیْنِبْت ُخلَِّي َسِبیُلُھ َفُكْنُت ِممَّْن َلْم ُیْنِبْت َفُخلَِّي َسِبیِلي

ومن خالل عرض آراء المتخصصین في علم النفس وجمھور علماء المسلمین یت ضح أن مرحل ة           

س نة تقریب ًا ، وھ ي    ) ١٨ -١٢( الثامن ة ع شرة   البلوغ یمكن أن تتح دد ف ي الغال ب ب ین س ن الثانی ة ع شرة وَ           

المرحلة التي تقابل مرحلتي التعلیم المتوسط والثانوي ، حیث أن معظم الظواھر األساسیة والثانویة للبل وغ      

  .تظھر غالبًا في تلك الفترة 

  : خصائص النمو في مرحلة البلوغ وعنایة التربیة اإلسالمیة بتلك الخصائص: سادسًا

تعتبر مرحلة البلوغ مرحلة متعددة الخصائص ، حیث یظھر على الف رد الب الغ تغی رات عام ة ف ي           

 الدینی  ة ، األم  ر ال  ذي یح  تم فھ  م ومعرف  ة   - األخالقی  ة- االجتماعی  ة- العقلی  ة-جمی  ع جوان  ب نم  وه الج  سمیة 

لغین تربی  ة مظ  اھر النم  و لتل  ك الخ  صائص ، وكی  ف عالجتھ  ا التربی  ة اإلس  المیة ، حت  ى یمك  ن تربی  ة الب  ا      

  .إسالمیة صحیحة قادرة على التفاعل مع المجتمع الخارجي

  : النمو الجسمي

تعتبر مرحلة البلوغ مرحلة تحول سریع في نمو مكونات جسم الب الغ الداخلی ة والخارجی ة ، حی ث          

یتح ول وزن الب  الغ وحجم  ھ وش  كلھ م  ن مالم  ح الطفول ة إل  ى مالم  ح الرجول  ة أو األنوث  ة ، ویمك  ن إی  ضاح    

  : ئص النمو الجسدي وعنایة التربیة اإلسالمیة بھا في اآلتيخصا
                                                

أخرجه مسلم، و الترمذي ، والنسائي، وأبو داود ، وابن . ٢٤٧٠رقم احلديث .  كتاب الشهادات.صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٥(
 .ماجه ، وأمحد

 
  . النسائي ، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد ، والداراميأخرجه. ١٥١٠رقم احلديث . كتاب السري. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)١(
 .٢٧٦ص . مرجع سابق. األسس النفسية للنمو) . ت.د.( السيد، فؤاد البهي) ٢(
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 ظھور عالم ات البل وغ الجن سي الت ي تظھ ر نتیج ة لن شاط الغ دد ف ي ج سم اإلن سان مث ل الغ دة                   -١  

النخامی ة والدرقی ة والكظری ة والتناس لیة ، فیظھ ر ل دي البن ین خ شونة ال صوت ظھ ور ش عر الوج ھ، وعن د              

  .)٢(غیر في بعض مظاھر الجسم البنات رقة الصوت والحیاء وت

 نمو العظام ، ویظھر ذلك في زیادة الط ول وال وزن حی ث تبل غ س رعة النم و العظم ي أق صاھا          -٢  

ن العاش رة َو الرابع ة   س نة ، وعن د البن ات ب ی    ) ١٤ -١٣(عند البنین فیم ا ب ین الثالث ة ع شر َو الرابع ة ع شر               

  .)١(سنة ) ١٤ -١٠(عشر

 نم و ف  ي األجھ  زة الداخلی  ة حی  ث ینم  و القل  ب وتنم  و ال  شرایین وی  زداد ض  غط ال  دم م  ن ثم  انین   -٣  

مل م ف ي أوائ ل البل وغ ولكن ھ یع ود       ) ١٢٠(من عمره إلى مئة وع شرین  ) ٦( ملم للطفل في السادسة   ) ٨٠(

  .)٢(ملم في منتصف التاسعة عشرة ) ١١٥(إلى مائة وخمسة عشر 

  :أما عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو الجسمي فتتضح من خالل اآلتي

 تربیة البالغین على اكتساب قواعد النظافة والطھارة في جمیع األحوال ، س واًء ف ي المأك ل أو          -١

  :  المشرب أو الملبس أو المسكن أو البیئة ، وھو ما أمر بھ الدین الحنیف فقد قال تعالي

â ÇÌÊÈ ö@è% ô`tB tP§�⌧m spsY�Î� «!$# ûÓÉL©9$# 
ylu�÷zr& ¾ÏnÏ�$t7ÏèÏ9 ÏM»t6Íh�©Ü9$#ur 

z`ÏB É-ø�Íh�9$# 4 ö@è% }�Ïd tûïÏ%©#Ï9 
(#qãZtB#uä �Îû Ïo4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# 
Zp|ÁÏ9%s{ tPöqt� Ïpy☺»u�É)ø9$# 3 y7Ï9¨⌧�⌧. 
ã@Å_Á⌧ÿçR ÏM»t�Fy$# 5Qöqs)Ï9 tbqçHs>÷èt� á)٣(.  

 أمر كماو، )٤("َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن َیْغَتِسَل ِفي ُكلِّ َسْبَعِة َأیَّاٍم َیْوًما َیْغِسُل ِفیِھ َرْأَسُھ َوَجَسَدُه   : "r وقال 

 وتحت والجاري الراكد الماء في كالتبول مستقذر ھو ما كل عن نھى فقد بالنظافة والسالم الصالة علیھ

                                                
 .٢٧٩ص . مرجع سابق. األسس النفسية للنمو). ت.د.(  السيد، فؤاد البهي)١(
 .١٩٢ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من الوالدة إىل الشيخوخة). م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)٢(
 .٣٢ -٣١ سورة األعراف ، آية )٣(
 .أخرجه مسلم، والنسائي، وأمحد. ٨٤٧رقم احلديث . كتاب اجلمعة. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(
 .أخرجه ابن ماجه. ٢٤رقم احلديث . كتاب الطهارة. سنن أيب داود. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أبو داود)٥(
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  وذلك)٥("اتَُّقوا اْلَمَلاِعَن الثََّلاَثَة اْلَبَراَز ِفي اْلَمَواِرِد َوَقاِرَعِة الطَِّریِق َوالظِّلِّ : " rفقال  الطریق وفي الظالل

   . أجسادھم من كل مستقذرلسالمة

 الج  سمیة ب  التغیرات الخاص  ة بالحق  ائق وتع  ریفھم الجن  سیة ال  صحة بأھمی  ة الغین م  صارحة الب  -٢  

 بالن صوص  م ستدلین  ، وال صوم  وال صالة  والغ سل  كالطھ ارة  ، بذلك المتعلقة الدینیة واألحكام تنتابھم، التي

                 اْلِخَت      اُن اْلِفْط      َرِة ِم      ْن َخْم      ٌس َأْو َخْم      ٌس اْلِفْط      َرُة: r ق      ال فق      د ، وال      سنة الكت      اب ف      ي ال      واردة

ة التطھ ر   ، كم ا ب ین علی ھ ال صالة وال سالم كیفی       )١("َوَتْقِلیُم اْلَأْظَف اِر َوَق صُّ ال شَّاِربِ      اْلِإْبِط َوَنْتُف َواِلاْسِتْحَداُد

 وذلك عندما سألتھ أسماء رضي اهللا عنھا لما یجب عل ى الم رأة فعل ھ    للفتاة إذا بلغت ببیان ووصف تفصیلي    

 rھ ا، ولیب ین    ذلك حتى یحصل العلم ال وافي للم رأة لك ل م ا یتعل ق ب أمور حیات      rحیث بین   . )٢(ن التطھر م

              َأَش   دَّ َحَی   اًء ِم   ْن اْلَع   ْذَراءِ  "r فق   د ك   ان  للم   رأة الم   سلمة أن الحی   اء الیمن   ع م   ن طل   ب العل   م ال   شرعي ،  

   .بھا والتفقھ العلم إلى الناس یحتاج التي الدین أمور بین  ، إال أنھ)٣(" ِفي ِخْدِرَھا

فیر الغ  ذاء ال  صحي للب  الغین والم  شتمل عل  ى كاف  ة الم  واد الغذائی  ة ، وذل  ك لبن  اء أج  ساھم        ت  و-٣  

ولتزویدھم بالطاقة حتى یستطیعوا القیام بالواجبات الدینیة الت ي أم رھم اهللا بھ ا ، كال صالة وال صیام والح ج          

  .والجھاد وغیرھا من التكالیف الشرعیة 

 حاجاتھم یلبى بما عباده على بھا اهللا أنعم التي النعم من كثیرة صنوفًا القرآني المنھج وضح وقد  
 d â uqèdur ، عالیة غذائیة قیمة من تحتویھ بما بینھا فیما تتمایز والتي الغذائیة

�Ï%©!$# u�¤�y� u�óst7ø9$# (#qè=à2ù'tGÏ9 
çm÷ZÏB $V☺óss9 $w�Í�sÛ (#qã_Ír ÆÏB ¾Ï&Í#ôÒsù 

öNà6¯=yès9ur �crã�ä3ô±s? á ،)٤( ، وقال تعالي: â ¨bÎ)ur 
ö/ä3s9 �Îû ÉO»yè÷RF{$# Zou�ö9Ïès9 ( 

/ä3�É)ó¡�S $®ÿÊeE �Îû ¾ÏmÏRqäÜç/ .`ÏB 
Èû÷üt/ 7^ö�sù 5Qy�ur $·Yt7©9 $TÁÏ9%s{ 

$ZóÍ¬!$y� tûüÎ/Í�»¤±=Ïj9 á )تعالي وقال ،) ٥:â  uqèdur 
ü�Ï%©!$# r't±Sr& ;M»¨Yy_ ;M»⌧©rá�÷è¨B 
u�ö�⌧îur ;M»⌧©rÞ�÷êtB �@÷�¨Z9$#ur 

                                                
 

أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، . ٥٤٣٩رقم احلديث . كتاب اللباس. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)١(
 .وأمحد، ومالك

 .أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد، والدارمي. ٥٠٠رقم احلديث . كتاب احليض. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٢(
 .أخرجه مسلم، وابن ماجه، وأمحد . ٣٢٩٨رقم احلديث . كتاب املناقب. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(
 . ١٤ سورة النحل، آية)٤(
 . ٦٦ سورة النحل، آية )٥(
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tíö�¨�9$#ur $¸ÿÏ=tFø�èC ¼ã&é#à2é& 
�cqçG÷�¨�9$#ur �c$¨B��9$#ur 

$\kÈ:»t±tFãB u�ö�⌧îur 7mÎ7»t±tFãB 4 (#qè=à2 
`ÏB ÿ¾ÏnÍ�y☺rO !#s�Î) u�y☺øOr& (#qè?#uäur 

¼çm¤)⌧m uQöqt� ¾ÏnÏ�$|Á⌧m ( �wur 
(#ûqèùÎ�ô£è@ 4 ¼çm¯RÎ) �w �=Ïtä� 

�úüÏùÎ�ô£ß☺ø9$# á) ٦.(  
    ابنة لسان على تعالى قولھ في التفكیر وصحة الجسم صحة بین الكریم كتابھ في U اهللا ربط وقد     

 (u :   â ôMs9$s% $y☺ßg1y�÷nÎ موسى عن شعیب
ÏMt/r'¯»t� çnö�Åfø«tGó�$# ( �cÎ) u�ö�yz Ç`tB 

|Nö�yfø«tGó�$#                                                       
��Èqs)ø9$# ßûüÏBF{$# á  )طالوت في تعالى قالو ، )١ :â 

tA$s%ur óOßgs9 óOßg��Î;tR ¨bÎ) ©!$# ô�s% 
y]yèt/ öNà6s9 �Vqä9$sÛ %Z3Ï=tB 4 (#ûqä9$s% 
4�¯Tr& ãbqä3t� ã&s! à7ù=ß☺ø9$# ÉA$y☺ø9$# 4 
tA$s% ¨bÎ) ©!$# çm8⌧ÿsÜô¹$# öNà6ø�n=tæ 

¼çny�#y�ur ZpsÜó¡o0 �Îû ÉOù=Ïèø9$# 
ÉOó¡Åfø9$#ur ( ª!$#ur �ÏA÷sã� ¼çm⌧6ù=ãB ÆtB 

âä!$t±o� 4 ª!$#ur ììÅ�¨ur ÒáO�Ï=tæ  )٢ .( 

سعة في العلم بالحرب وفي U حیث رزقھ اهللا  قد اختار طالوت وفضلھ للملك U اهللا أي أن"   

 ، وإن كان الخطاب في ھذه اآلیة )٣(" فكان أعلم بني إسرائیل یومئذ وأجملھم وأتمھم خلقا  ،الجسم بالطول

  : قد بین أن اختیاره لطالوت وتفضیلھ علیھم لسببین ھما Uلبنى إسرائیل إال أن اهللا 

  .السعة في العلم الذي یكون بھ جودة التفكیر وتدبیر شؤون األمة -١

 .)٤(القوة والكمال الجسماني الالزم لصحة الفكر -٢

اْلُم ْؤِمُن اْلَق ِويُّ َخْی ٌر َوَأَح بُّ     " rكما قد أثبتت السنة  النبویة أھمیة ال صحة الج سمیة للم ؤمن فق ال            

   .)٥("ِإَلى اللَِّھ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعیِف َوِفي ُكلٍّ َخْیٌر اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِباللَِّھ َوَلا َتْعَجْز

.. …إن صالح البدن سبب ص الح ال دین  " یقول ابن الجوزي :           وقد أكد علماء المسلمین على ذلك    

  .)٦("ومطیة اآلدمي قواه ، فإذا سعي في تقلیلھا ضعف عن العبادة 

                                                
 . ١٤١ سورة األنعام، آية )٦(
 . ٢٦ سورة القصص، آية )١(
 . ٢٤٧سورة البقرة، آية  )٢(
 . مرجع سابق. تفسري اجلاللني. موسوعة احلديث الشريف )٣(
 .٤٣١ص . دار العلم للماليني: بريوت. ٢٧ط. روح الدين اإلسالمي). م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨.( طبارة، عفيف عبد الفتاح)٤(
 .اجه ، وأمحدأخرجه ابن م. ٤٨١٦رقم احلديث . كتاب القدر. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٥(
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  :  يتعالوھكذا فقد حرص اإلسالم على االھتمام بتنمیة القوة الجسدیة للفرد المسلم تحقیقًا لقولھ      
â   (#r��Ïãr&ur Nßgs9 $¨B OçF÷èsÜtGó�$# `ÏiB 

;o§qè% ÆÏBur ÅÞ$t/Íh� È@ø�yÜø9$# 
�cqç7Ïdö�è? ¾ÏmÎ/ ¨rß�tã «!$# öNà2¨rß�tãur 
tûïÍ�yz#uäur   

  
  
  

`ÏB óOÎgÏRrß� �w ãNßgtRqß☺n=÷ès? ª!$# 
öNßgß☺n=÷èt� 4 $tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓ⌧« 

�Îû È@�Î6y� «!$# ¤$uqã� öNä3ø�s9Î) óOçFRr&ur 
�w �cqß☺n=øàè? ÇÏÉÈ á)١( .  

بمظھر  دائمًا یظھر وحتى ،Uحتى یستعین بھا العبد على العبادات وفعل الطاعات كما أمر اهللا    

  . والخمول القوة والحیویة والنشاط ال بمظھر الضعف والھوان

  : الوقایة من األمراض واألوبئة التي قد تصیب البالغین ، وذلك عن طریق  -٤

 تقویة أجسام البالغین من خالل ممارسة الریاضة والتربیة البدنیة مثل المشي والسباحة - أ

السیما أن الریاضة المنتظمة أثناء سنوات البلوغ تساعد على نمو وتطور " یة والرمي والسباق والفروس

الجسم بسرعة ھائلة ، وتعطیھ القدرة على احتمال حیاة ریاضیة وبدنیة أطول في مراحل العمر المتقدمة 

حق الولد على الوالد أن یعلمھ : "  على ذلك فقالr ، وقد أكد الرسول )٢(" أكثر مما یعطیھ أي سبب آخر

 یرعى بنفسھ ألعاب الحبشة بالحراب في مسجده أیام r ، وقد كان الرسول )٣("الكتابة والسباحة والرمایة 

 سباقًا بینھ وبین زوجاتھ رضي r، وكان یجري )٥(، كما سابق علیھ الصالة والسالم بین الخیل)٤(العید 

 َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنََّھا َكاَنْت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھما روتھ  "اهللا عنھن ، من ذلك

                                                                                                                                                  
مكتبة : اجليزة. ١ط). أيب عبد اهللا حممود بن حممد احلداد/ ترتيبذيب و. ( املفىت العاطر من صيد اخلاطر). م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣.(  اجلوزي ، عبد الرمحن بن علي)٦(

 . ١٢٦ص . آل ياسر للنشر والتوزيع
 

 . ٦٠ سورة األنفال، آية )١(
 . ١١٥ص. منشورات ذات السالسل: الكويت. ١ط. ة بني النظرية والتطبيقالتربية الصحي). م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣.(  زكي، على حممد)٢(
مكتب التربية العريب لدول : الرياض. ٢ط). حممد ناصر الدين األلباين/ حتقيق. ( صحيح اجلامع الصغري وزيادته). م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩.(  السيوطي، جالل الدين)٣(

 . ٢٧٣١رقم احلديث . ٣ج. اخلليج
أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد يف باقي مسند . ٤٣٥رقم احلديث . كتاب احلراب باملسجد. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٤(

 .األنصار
أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأمحد ، ومالك . ٢٦٥٨ديث رقم احل. كتاب اجلهاد والسري.  صحيح البخاري.موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٥(

 .والدارمي



  
  
 

- ٥٦ - 
 

: " وقال )٦( " َقاَلْت َفَساَبْقُتُھ َفَسَبْقُتُھ َعَلى ِرْجَليَّ َفَلمَّا َحَمْلُت اللَّْحَم َساَبْقُتُھ َفَسَبَقِني َفَقاَل َھِذِه ِبِتْلَك السَّْبَقِة

َواْرُموا َواْرَكُبوا َوَأْن َتْرُموا َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َتْرَكُبوا َوَلْیَس اللَّْھُو ِإلَّا ِفي َثَلاَثٍة َتْأِدیِب الرَُّجِل َفَرَسُھ َوُمَلاَعَبِتِھ 

 )٧("  بھاَأَتُھ َوَرْمِیِھ ِبَقْوِسِھ َوَنْبِلِھ َوَمْن َتَرَك الرَّْمَي َبْعَد َما َعِلَمُھ َرْغَبًة َعْنُھ َفِإنََّھا ِنْعَمٌة َكَفَرَھا َأْو َقاَل َكَفَراْمَر

 یبعث األشخاص للبالد المفتوحة t، وقد سار الخلفاء الراشدون على نھجھ فكان عمر بن الخطاب 

أما بعد فعلموا أوالدكم السباحة والفروسیة ، وروھم من الشعر ما سار من المثل ، وحسن " ویكتب لھم 

  )١("الشعر 

 r إرشاد البالغین إلى إتباع العادات الصحیة السلیمة في المأكل والمشرب والنوم ، فمن ھدیھ     -ب

م ا م أل آدم ي وع اء ش رًا م ن بطن ھ ، بح سب لقیم ات یقم ن            " rمأكل قولھ   في اإلرشاد إلى االعتدال في ال     

ْب ِن َأِب ي َس َلَمَة َق اَل     اْن ُعَم َر   وِع  )٢("صلبھ ، فإن كان ال محالة فثلث لطعامھ ، وثلث لشرابھ ، وثل ث لنف سھ     

 َفَق اَل ِل ي َی ا ُغَل اُم َس مِّ اللَّ َھ       ُكْنُت ِفي َحْجِر َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَكاَنْت َیِدي َتِط یُش ِف ي ال صَّْحَفةِ       

 قل ب الغ الم ب اهللا ع ز وج ل عن د الب دء باألك ل ، مم ا یوج ب           r ، حیث ربط   )٣("َوُكْل ِبَیِمیِنَك َوُكْل ِممَّا َیِلیكَ    

  .  في تعلیم األبناء العادات السلیمة في جمیع أمور حیاتھم برفق ولین rعلى المربین إتباع ھدیھ 

 م ن مأك ل وم شرب تت أذي بھ ا أج سادھم، كأك ل لح م          إرشادھم إلى كل م ا ح رم اهللا ع ز وج ل            -جـ

 .الخنزیر وشرب الخمور 

d  â �wÎ) $tB ÷Läêø�ª.s� $tBur y⌧Î/è� �n?tã 
É=ÝÁ�Z9$# br&ur (#qß☺Å¡ø)tFó¡s? 

ÉO»s9ø�F{$$Î/ 4 öNä3Ï9¨s� î,ó¡Ïù 3 
tPöqu�ø9$# }§Í³t� tûïÏ%©!$# (#rã�⌧ÿ⌧. `ÏB 

öNä3ÏZ�Ï� �⌧sù öNèdöqt±ø�rB Èböqt±÷z$#ur 4 
tPöqu�ø9$# àMù=y☺ø.r& öNä3s9 öNä3sY�Ï� 

                                                
أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد، . ٢٢١٤رقم احلديث . كتاب اجلهاد. سنن أيب داود. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أبو داود)٦(

 .ومالك، والدارمي
 ،وأمحد،والدارامي مسلم،وأبو داودأخرجه. ٣٥٢٢رقم احلديث . كتاب اخليل. سنن النسائي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه النسائي)٧(
 .٢٠٥ص. املكتبة التجارية: القاهرة. ٤ط). حسن السندويب/ حتقيق.( ٣ج. البيان والتبيني). م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥ .(اجلاحظ) ١(
أبواب . مكتب التربية العريب لدول اخلليج : الرياض. ١ط). حممد ناصر الدين األلباين/ حتقيق. ( صحيح سنن الترمذي). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨. (  رواه الترمذي)٢(

 .١٩٣٩رقم احلديث / الزهد، باب ماجاء يف كراهية كثرة األكل
أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد، ومالك، . ٣٧٦٧رقم احلديث . كتاب األشربة . صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٣(

 .والدارامي



  
  
 

- ٥٧ - 
 

àMô☺oÿøCr&ur öNä3ø�n=tæ ÓÉLy☺÷èÏR àM�ÅÊu�ur 
ãNä3s9 zN»n=ó�M}$# $YY�Ï� 4 Ç`y☺sù §�äÜôÊ$# 
�Îû >p|ÁuKø�⌧C u�ö�⌧î 7#ÏR$yftGãB 5OøO\}   

¨bÎ*sù ©!$# ⌦�qàÿ⌧î ÒO�Ïm§� á  )تعالي وقال ، )٤:            â 
$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#ûqãYtB#uä $y☺¯RÎ) 
ã�ô☺s�ù:$# ã�Å£ø�y☺ø9$#ur Ü>$|ÁRF{$#ur 

ãN»s9ø�F{$#ur Ó§ô_Í� ô`ÏiB È@y☺tã 
Ç`»sÜø�¤±9$# çnqç7Ï^tGô_$$sù öNä3¯=yès9 
tbqßsÏ=øÿè? á )٥(.  

َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشِریٍك َق اَل َقاَل ْت اْل َأْعَراُب َی ا َرُس وَل اللَّ ِھ َأَل ا          الحث على التداوي ، ففي الحدیث -د 

َنَتَداَوى َقاَل َنَعْم َیا ِعَباَد اللَِّھ َتَداَوْوا َفِإنَّ اللََّھ َلْم َیَضْع َداًء ِإلَّا َوَضَع َلُھ ِشَفاًء َأْو َقاَل َدَواًء ِإلَّا َداًء َواِحًدا َقاُلوا َیا     

 ، كما أشار علیھ السالم في ھدیھ إلى التحرز والوقای ة م ن ك ل م ا ی ضر      )١(" اللَِّھ َوَما ُھَو َقاَل اْلَھَرُم   َرُسوَل

"  َیُقوُل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا ُیوِرَدنَّ ُمْم ِرٌض َعَل ى ُم ِصحٍّ    َأَبا ُھَرْیَرَة َبْعُد" بالصحة ، من ذلك   

عزل األبناء أثن اء إص ابتھم بم رض مع د ، حت ى الینت شر       ، وھذا الحدیث إرشاٌد نبوٌي عظیم إلى وجوب   )٢(

  . الداء بینھم ، وللمحافظة كذلك على صحة أجسامھم

  : النمو العقلي

یتمیز النمو العقلي في مرحلة البلوغ بالسرعة عنھ في مرحلة الطفولة ، حیث تطرأ تغی رات عل ى         

مع البیئة المحیط ة ، والوص ول ف ي نھای ة     قدرات البالغ العقلیة التي تساعده على تكوین شخصیتھ والتكیف       

تلك المرحلة إلى مستوى من النضج العقل ي الم رتبط بح سن التربی ة والتوجی ھ ، ویمك ن إی ضاح خ صائص            

  : النمو العقلي وعنایة التربیة اإلسالمیة بھا في اآلتي

ادسة  قوة الذكاء، وتظھر في آخر مرحلة البلوغ ، حیث تصل إل ى درج ة الكم ال عن د س ن ال س           -١  

س نة ،  ) ١٨( سنة لألفراد العادیین ، أما النابغون فتستمر معھم إل ى س ن الثامن ة ع شرة            ) ١٦( عشرة  

سنة لدي منخفضي ال ذكاء ، باإلض افة إل ى أن الف روق الفردی ة       ) ١٤( بینما یتوقف عند سن الرابعة عشرة       

                                                
 .٣ سورة املائدة، آية)٤(
 . ٩٠ سورة املائدة، آية)٥(
 .أخرجه أبو داود، وابن ماجه. ١٩٦١رقم احلديث . كتاب الطب. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)١(
 .أخرجه مسلم، وأبو داود، وأمحد. ٥٣٢٨رقم احلديث . كتاب الطب. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(



  
  
 

- ٥٨ - 
 

 ، كما تتضح في تلك الفت رة می ول الب الغین واھتمام اتھم ، مم ا      )٣(في ذكاء األفراد تختلف من شخص آلخر      

  .)٤(یساعد على الكشف عن قدراتھم الخاصة ، ومن ثم توجیھھم تعلیمیًا ومھنیًا حسب استعداداتھم 

 االنتباه ، فالبالغ یستطیع أن ینتبھ إلى موضوعین في وقت واحد إذا ارتبطا من قری ب ارتباط ًا           -٢  

  .)١(كلیًا أو جزئیًا ، أو إذا قامت بینھما عالقات قویة تھدف إلى تنظیمھما في وحدة عامة 

 التذكر، ویصل نمو التذكر إلى ذروتھ في مرحلة البلوغ لدى األفراد ، فالبالغ ینتق ل ف ي ت ذكره       -٣  

إل ى مرحل ة أف ضل مم ا ك ان علیھ ا ف ي مرحل ة الطفول ة ، حی ث یت ضح لدی ھ الت ذكر غی ر المباش ر والت  ذكر                

 للموضوعات المختلفة بدرج ة م یلھم نحوھ ا أو ع زوفھم عنھ ا ، وك ذلك         المعنوي ، كما یتأثر تذكر البالغین     

  .)٢(بانفعاالتھم وخبراتھم المختلفة 

 التخیل، حیث یقوى في مرحلة البلوغ فیتجھ تفكیر البالغ ف ي الم ستقبل ، األم ر ال ذي ی ؤدي ب ھ        -٤  

أحالم الیقظة والبعد عن الواقع ، كما یقوى لدیھ التفكیر المجرد حیث یتحول من االعتماد على الصور       إلى  

  . في تلك المرحلة)٣(البصریة إلى االعتماد على الصور اللفظیة 

االستدالل، ویظھر من خ الل اھتم ام الب الغین ب التفكیر ال دیني اھتمام ًا كبی رًا ، ی ؤدي               التفكیر و  -٥  

كما أن البالغ یمی ل ف ي ح ل م شكالتھ     " بھم إلى الجدل والمناقشة في قیم الحیاة والوجود ومبادئ المجتمع ،    

لة ، ث م یختب ر   العملیة والعقلیة إلى الفروض المختلفة حیث یمكن أن یفسر في ضوئھا بع ض جوان ب الم شك     

، كما یغلب على استدالل البالغ ف ي أول بلوغ ھ ال صبغة االس تنباطیة ،     )٤(تلك الفروض لیرى مدى صحتھا      

                                                
 .٢٠٦ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)٣(
 .١٦٤ص . مرجع سابق.  واملراهق ونظريات الشخصيةالنمو النفسي للطفل). م١٩٩٠ -هـ١٤١٠.(  زيدان، حممد مصطفى)٤(
 .٢٨٩ص . مرجع سابق. األسس النفسية للنمو). ت.د.(  السيد، فؤاد البهي)١(
 .٣١٥ص . مرجع سابق. علم نفس النمو). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.(  زهران، حامد)٢(
 .١٧٦ص . دار القلم: الكويت. ٣ط. علم النفس التربوي). م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤.(  أبو عالم، رجاء حممد)٣(
 .٢٠٨ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)٤(
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و حت ى ی صل إل ى درج ة ی سھل      ثم یتدرج حتى تغلب الناحیة االستقرائیة على استداللھ ، ث م یتط ور ب ھ النم      

   .)٥(علیھ استخدام االستدالل األمثل لمواجھة مواقف الحیاة  المختلفة 

 المیول، ویظھر المیول لدى البالغین بصورة واضحة في تلك المرحلة إلى التفكیر المعنوي -٦    

كالبحث في القیم األخالقیة التي تسود المجتمعات ، والقضایا الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة ، كما المجرد، 

یمیل البالغون في تلك المرحلة إلى عدم التقلید أو الخضوع للسلطة الخارجیة ، مما یدفعھم إلى التقصي 

 ، ویدل ذلك على أن میول البالغین تتباین في )١(والبحث والجدل والمناقشة في قبول األوامر والنواھي

  . أنواعھا تبعًا لتباین موضوعاتھا وأھدافھا 

  : فتتضح من خالل اآلتيالعقليأما عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو 

 إطالق الحریة لعقل البالغین إلى البحث والنظر والتدبر في الكائنات والظواھر االجتماعیة في -١

" البیئة ، لرؤیة أدلة اهللا عز وجل في الكون شریطة أن تكون تلك الحریة محكومة في إطار اإلسالم 

 ، وقد لبى القرآن الكریم تلك الحاجة العقلیة الفطریة )٢("فاإلسالم حاكم على العقل ولیس محكومًا بھ 

 في الوجود وما خلق فیھ من منافع جمة بأسالیب متنوعة یفھمھا العامة والخاصة من Uفعرض أدلة اهللا 

  . الناس كٍل بحسب قدرتھ في الفھم واإلدراك 

d Ü=�Î/#{�⌧îur ×�qß� ÇËÐÈ �ÆÏBur 
Ä¨$¨Z9$# Å_U!#ur¤$!$#ur ÉO»yè÷RF{$#ur 
ì#Ï=tFø�èC ¼çmçR¨uqø9r& y7Ï9¨⌧�⌧. 3 

$y☺¯RÎ) Óy´ø�s� ©!$# ô`ÏB ÏnÏ�$t6Ïã 
(#às¯»y☺n=ãèø9$# 3 �cÎ) ©!$# î��Í�tã 

î�qàÿ⌧î á  
 â t,n=yz ÏN¨uq»y☺¡¡9$#: تعالي وقال ، )٣(
Î�ö�tóÎ/ 7�uH⌧å $pktX÷ru�s? ( 4�s+ø9r&ur �Îû 
ÇÚö�F{$# zÓÅ�¨uru� br& y��Ï☺s? öNä3Î/ 

£]t/ur $pk�Ïù `ÏB Èe@ä. 7p/!#y� 4 
$uZø9u�Rr&ur z`ÏB Ïä!$y☺¡¡9$# ☯ä!$tB 
$sY÷Gu;/Rr'sù $pk�Ïù `ÏB Èe@à2 8l÷ry� AO�Í�⌧. 

ÇÊÉÈ #⌧�»yd ß,ù=yz «!$# �ÏTrâ�r'sù #s�$tB 

                                                
 . ٢٩٠ص . مرجع سابق. األسس النفسية للنمو). ت.د.( السيد، فؤاد البهي)٥(
 .١٦ص . مرجع سابق. النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية). هـ١٤١٠ -م١٩٩٠.( فى زيدان، حممد مصط)١(
 . ١٥٧ص . مكتبة املنار اإلسالمية: الكويت. ١ط. معامل يف التربية). م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠.(  النشمي، عجيل جاسم)٢(
 . ٢٨ -٢٧ سورة فاطر، آية )٣(
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t,n=yz tûïÏ%©!$# `ÏB ¾ÏmÏRrß� 4 È@t/ 
tbqß☺Ï=»©à9$# �Îû 5@»n=|Ê &ûüÎ7�B á  )٤.(  

 واھتمام  ات فك  ر ت  شغل الت  ي الدینی  ة للق  ضایا ، عظیم  ة كونی  ة لفت  ة ال  سابقة اآلی  ات م  ن ویت  ضح

  .المرحلة تلك في البالغین

 والمناق شة  البحث في الحق وإعطائھم ، الفكري والتسلط والتقلید الجمود من البالغین عقول تحریر -٢      

   لھم فیوضح ، العقلیة القناعة إلى بھم تؤدي التي الحقائق تفسیر خالل من والرفض والقبول والمسائلة

  قصة في كما ، أقوامھم مع األنبیاء قصص مثل قاطعة بأدلة الحجة إلقامة المنطقي األسلوب استخدام كیفیة

 : قولھ في ذلك U اهللا بین وقد ، ربھ في دالنمرو حاج عندما u إبراھیم

  â  öNs9r& u�s? �n<Î) �Ï%©!$# ¢l!%tn 
zN¿Ïd¨u�ö/Î) �Îû ÿ¾ÏmÎn/u� ÷br& çm9s?#uä 

ª!$# y7ù=ß☺ø9$# ø�Î) tA$s% ãN¿Ïd¨u�ö/Î) 
}�În/u� �Ï%©!$# ¾Ç�ósã� àM�Ï☺ã�ur tA$s% 
O$tRr& ¾ÄÓóré& àM�ÏBé&ur ( tA$s% 

ãN¿Ïd¨u�ö/Î) �cÎ*sù ©!$# �ÏAù't� Ä§ô☺¤±9$$Î/ 
z`ÏB É-Î�ô³y☺ø9$# ÏNù'sù $pkÍ5 z`ÏB 

É>Í�øóy☺ø9$# |MÎgç6sù �Ï%©!$# u�⌧ÿ⌧. 3 
ª!$#ur �w �Ï�÷ku� tPöqs)ø9$# tûüÏ☺Ï=»©à9$# 

á )١.(   
وھكذا یجب على المربین تدریب البالغین على كیفیة المناقشة والمسائلة واالحتجاج باألدلة    

  .واألسالیب المنطقیة العلمیة التي تقوي الحجة والبرھان ، مع المجادلین وأصحاب الشبھات واألضالیل 

 البالغین لالستزادة إلى كل ما ینمي العقل من العلوم والمعارف النافعة بصفة عامة  توجیھ-٣  

  والعلم الشرعي بصفة خاصة ، وقد حث اإلسالم على ذلك، فكان أول ما نزل من القرآن 

 /â ù&u�ø%$# ÉOó�$$Î: تعالي قولھ         
y7În/u� �Ï%©!$# t,n=yz ÇÊÈ t,n=yz 

z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ ù&u�ø%$# 
y7�/u�ur ãPu�ø.F{$# ÇÌÈ �Ï%©!$# zO¯=tæ 

ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 
ôMn=÷èt� á )٢. (  

                                                
 . ١١ -١٠ سورة لقمان، آية )٤(
 .٢٥٨ سورة البقرة ، آية )١(
 .٥-١ سورة العلق، آية)٢(
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 ت  دریب الب  الغین عل  ى االنفت  اح تج  اه الخب  رات المختلف  ة ، وتقب  ل اآلراء واألفك  ار المتج  ددة ،       -٤  

 :      " tق  ول عل  ى ب  ن أب  ي طال  ب ش ریطة أن ال تتع  ارض م  ع مب  ادئ ال  شریعة اإلس  المیة ، وف  ي ھ  ذا ی  

   .)٣(" علموا أوالدكم غیر ما علمتم فإنھم خلقوا لزمان غیر زمانكم

 محاولة الحد من أحالم الیقظة التي یعیشھا معظم البالغین ، عن طریق تبصیرھم بواق ع الحی اة     -٥  

الحقیقي ، الذي ینبغي أن یسیروا علیھ ویلتزموا بھ ، بعیدًا عن تلك األحالم التي قد تؤدي بھم إل ى ال ضالل      

اللَِّھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم    َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد والشقاء ، وقد أوضحت السنة النبویة ذلك ف  

  َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا اللََّھ َوَأْجِمُلوا ِفي الطََّلِب َفِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَھا َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَھا َفاتَُّقوا اللََّھ 

  

 ، ففي الحدیث الشریف دعوة صریحة إلى ھجر أح الم  )١("َلِب ُخُذوا َما َحلَّ َوَدُعوا َما َحُرَمَوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ  

 م ن  Uفس الرض ا واالطمئن ان بم ا یق سمھ اهللا     الیقظة وترك التمني واألخ ذ باألس باب ، مم ا ی ورث ف ي ال ن            

  .الرزق لإلنسان

   النمو االجتماعي

تفاع  ل الب  الغ م  ع البیئ  ة المحیط  ة ومافیھ  ا م  ن    ی  تم النم  و االجتم  اعي ف  ي فت  رة البل  وغ م  ن خ  الل      

المجتمع ، لذا ف إن أي اض طراب ف ي     في األسرة أو المدرسة أو   مؤثرات ثقافیة واجتماعیة، سواء كان ذلك     

  .نمو البالغ االجتماعي ، یؤدي حتمًا إلى فشل تكیف البالغ مع نفسھ ومع بیئتھ

النمو االجتماعي ، ودور التربیة اإلسالمیة في معالج ة تل ك الخ صائص     ویمكن إیضاح خصائص      

  :من خالل اآلتي 

طرة األس  رة لیؤك  د شخ  صیتھ   التمرك  ز ح  ول ال  ذات، حی  ث یح  اول الب  الغ أن یتخف  ف م  ن س  ی     -١  

، فیظھر ذلك من خالل اھتمامھ بمالبسھ ومظھره وأناقتھ الحد الذي یتوھم معھ باستمرار وك أن    )٢(ومكانتھ  

                                                
 . ٤٩٣ص . الدار العربية للكتاب: ليبيا. أسس التربية اإلسالمية يف السنة النبوية). م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤.(  الزنتاين، عبد احلميد العبيد)٣(
 . وقد انفرد به ابن ماجه. ٢١٣٥كتاب التجارات ، رقم احلديث . صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)١(
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ھناك شخصًا یشاھده في حركاتھ ، وفي مظھره ، وف ي كالم ھ ، وف ي ت صرفاتھ ، س واًء ك ان ف ي وح ده أو             

  .)٣(وسط جماعة

غ ألسالیب أص دقائھ وم سالكھم ومع اییرھم أكث ر      الخضوع لجماعة النظائر ، حیث یخضع البال        -٢  

َو الثامن ة ع  شرة  ) ١٢(م ن خ ضوعھ ألس رتھ ، الس یما أن ھ یب دأ التح  ول الت دریجي فیم ا ب ین الثانی ة ع شرة            

 )٤(سنة ، بحیث تصبح المجموعة أو الرفاق أكث ر جاذبی ة م ن الوال دین الل ذین تق ل أھمی تھم ت دریجیًا              ) ١٨(

  . في تلك المرحلة من العمر 

 التفاعل االجتماعي ، وتتسع دائرة ن شاط الب الغ اجتماعی ًا ، فیتج ھ إل ى االخ تالط والتع اون م ع           -٣  

غیره من أفراد المجتمع ، مما یساعده على إدراك وفھم حقوقھ وواجباتھ تجاه نفسھ وتج اه غی ره م ن أف راد        

  . المجتمع المحیط

 المنافسة ، ویبدأ البالغ بالمقارنة بینھ وبین غیره من زمالئھ ، حی ث یح اول أن یك ون م ثلھم أو        -٤  

  .ھ، فیحاول أن یؤكد مكانتھ مع غیره من زمالئ)١(أحسن منھم ، مما یساعده على إثراء مفھوم الذات لنفسھ 

 القدوة الحسنة ، ویختار البالغ لنفسھ مثًال أعلى یقلده ویتقمص شخصیتھ ویقتدي بھ ف ي س لوكھ        -٥  

، مما یجعلھ یستھین بالحیاة الواقعی ة المحیط ة لبع دھا ع ن تل ك المث ل ، إال أن تل ك النظ رة تق ل ش یئًا ف شیئًا                    

  .)٢(كلما تقدم البالغ في العمر 

  : فتتضح من خالل اآلتياالجتماعيأما عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو 

 ترغیب البالغین بأھمیة المشاركة االجتماعیة مع البیئة المحیطة بھم ، من ذلك مشاركة ش باب        -١  

  . ٧٦لتفصیل أنظر ص الصحابة في الجھاد والمغازي ، وقد نوقش ذلك بشيء من ا

                                                                                                                                                  
 . ٣٣٠ص . مرجع سابق. األسس النفسية للنمو). ت.د.(  السيد، فؤاد البهي)٢(
 .١٢٠ص. دار القلم: الكويت. النمو يف فترة املراهقة). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢.(  إمساعيل، حممد عماد الدين)٣(
 . ٨٥ املرجع السابق، ص )٤(

 
 . ٣٢٤ص . مرجع سابق. علم نفس النمو). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.(   زهران ، حامد )١(
 .٢١٣ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي ، عبد احلميد)٢(
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 تزوید البالغین بالمبادئ االجتماعیة اإلسالمیة ، وتبصیرھم بحكمتھا حتى یمكن لھم ممارستھا -٢  

 االستئذان، وقد وضح - عیادة المریض-  التعاطف- اإلحسان-  التعاون–والمداومة علیھا ، مثل العدل 

  : القرآن الكریم تلك المبادئ من ذلك قولھ تعالى 

â #s�Î)ur ⌧÷n=t/ ã@»⌧ÿôÛF{$# ãNä3ZÏB 
zOè=ßsø9$# (#qçRÉ�ø«tFó¡u�ù=sù $y☺�2 

tb⌧�ø«tGó�$# �úïÏ%©!$# `ÏB öNÎgÏ=ö6s% 4 
y7Ï9¨⌧�⌧. ßûÎiüt7ã� ª!$# öNä3s9 ¾ÏmÏG»t�#uä 

3 ª!$#ur íO�Ï=tæ ÒO�Å6⌧m á   
)٣(.  

   

ویتضح من اآلیة الكریمة اھتمام اإلسالم بتربیة البالغین اجتماعیًا ، مما یوجب على المربین أن یتقیدوا     

  .  بتلك اآلداب ویعلموھا ، حتى یعتادوا علیھا في حیاتھم االجتماعیة ، وفي تعاملھم مع الناس

 قاعدة عظیمة r تنمیة الشعور لدى البالغین بالمسؤولیة تجاه المجتمع ، وقد وضع الرسول -٣  

ي َأْھِلِھ ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ اْلِإَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َوالرَُّجُل َراٍع ِف:" في ذلك فقال 

َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة ِفي َبْیِت َزْوِجَھا َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَھا َواْلَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسیِِّدِه 

یِھ َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َقاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِب

 أن تحمل البالغین للمسؤولیة تجاه المجتمع الخارجي الیكون إال r، وقد أدرك )١(" َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ

  .نتیجة احترام شخصیاتھم ، وإشعارھم بالثقة في أنفسھم 

مثًال :  r دور القدوة الحسنة في تنمیة وتقویم السلوكیات االجتماعیة لدى البالغین ، وقد كان -٤  

َأنَّ ُقَرْیًشا َأَھمَُّھْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّتي َسَرَقْت َفَقاُلوا َوَمْن ُیَكلُِّم ِفیَھا " أعلى في ذلك ، فمن ھدیھ 

ُن َزْیٍد ِحبُّ َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاُلوا َوَمْن َیْجَتِرُئ َعَلْیِھ ِإلَّا ُأَساَمُة ْب

َوَسلََّم َفَكلََّمُھ ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّھ ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب ُثمَّ َقاَل 

َلُكْم َأنَُّھْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفیِھْم الشَِّریُف َتَرُكوُه َوِإَذا َسَرَق ِفیِھْم الضَِّعیُف َأَقاُموا َعَلْیِھ اْلَحدَّ ِإنََّما َأْھَلَك الَِّذیَن َقْب

                                                
 . ٥٩ سورة النور، آية )٣(
 . اخرجه مسلم ، والترمذي، وأبو داود، وأمحد. ٨٤٤رقم احلديث . كتاب اجلمعة. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)١(



  
  
 

- ٦٤ - 
 

  بأمٍر أو ینھى عن فعٍل ویأتي بھ ، r ، فلم یأمر )٢("َواْیُم اللَِّھ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَھا

  :  بما سوف یترتب على ذلك من آثار سلبیة تعود على المجتمعات اإلسالمیة ، وتنفیذ لقولھ تعالى rلعلمھ 

 â $pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä zNÏ9 
�cqä9qà)s? $tB �w tbqè=yèøÿs? ÇËÈ u�ã9�2 

$¹Fø)tB y�YÏã «!$# br& (#qä9qà)s? $tB �w 
�cqè=yèøÿs? á )٣(.  

  
  
  

  : تبصیر البالغین بأھمیة دور العبادات في تنظیم عالقاتھم مع المجتمع ، قال تعالى  -٥

â ã@ø?$# !$tB zÓÇrré& y7ø�s9Î) �ÆÏB 
É=»tGÅ3ø9$# ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# ( �cÎ) 
no4qn=¢Á9$# 4�sS÷Zs? ÇÆtã Ïä!$t±ós⌧ÿø9$# 

Í�s3Zß☺ø9$#ur 3 ã�ø.Ï%s!ur «!$# ã�y9ò2r& 3 
ª!$#ur ÞOn=÷èt� $tB tbqãèsYóÁs? á )١(â 

(#rß�ç6ôã$#ur ©!$# �wur (#qä.Î�ô³è@ 
¾ÏmÎ/ $Z«ø�⌧© ( Èûøït$Ï!¨uqø9$$Î/ur 

$YZ»|¡ômÎ) �É�Î/ur 4�n1ö�à)ø9$# 
4�y☺»tGu�ø9$#ur ÈûüÅ3»|¡y☺ø9$#ur 

Í�$pgù:$#ur �Ï� 4�n1ö�à)ø9$# 
Í�$pgù:$#ur É=ãYàfø9$# É=Ïm$¢Á9$#ur 

É=/Zyfø9$$Î/ Èûøó$#ur È@�Î6¡¡9$# $tBur 
ôMs3n=tB öNä3ãZ»y☺÷�r& 3 ¨bÎ) ©!$# �w �=Ïtä� `tB 

tb%�2 Zw$tFø�èC #·�qã�sù á )٢(.    
 معنى تحقیق في االجتماعي التكافل دور كثیرة مواضع في والسالم الصالة علیھ أوضح وقد  

 اْلَقاِئِم َأْو اللَِّھ َسِبیِل ِفي َكاْلُمَجاِھِد َواْلِمْسِكیِن اْلَأْرَمَلِة َعَلى السَّاِعي :" والسالم الصالة علیھ فقال ، العبودیة

 على تكافل اللبنة األساسیة للمجتمع حیث جعل طاعة الوالدین r، وقد حرص )٣" (اللَّْیَل الصَّاِئِم النََّھاَر

                                                
أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن . ٣٢١٦رقم احلديث . كتاب أحاديث األنبياء.  البخاريصحيح. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(

 . ماجه، وأمحد يف باقي مسند األنصار، والدارامي
 . ٣ -٢ سورة الصف، آية )٣(
 . ٤٥ سورة العنكبوت، آية )١(
 . ٣٦ سورة النساء، آية )٢(
أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد يف باقي . ٤٩٣٤رقم احلديث . كتاب النفقات. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(

 .مسند املكثرين
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 : َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَلْفِظ، ) ِرَضا الرَّبِّ ِفي ِرَضا اْلَواِلِد : ( الصالة والسالم سببًا لدخول الجنة ، فقال علیھ 

   ).٤( ) َسَخِطِھَما ِفي َوَسَخُطُھ اْلَواِلَدْیِن ِرَضا ِفي الرَّبِّ ِرَضا( 

  األخالقي النمو

 تسربت التي األخالقیة والقواعد للمبادئ طبقًا تصرفاتھم في البالغین عند األخالقي النمو یظھر  

 عن ولیس  التأملي، والتفكیر والتقلید والعقاب والثواب  باآلخرین والتأثر التأثیر طریق عن نفوسھم إلى

  .التلقین طریق

 إما اتجاھین إحدى یسلك فإنھ لذا ، والرذائل الفضائل معنى البالغ لدى تتضح المرحلة ھذه ففي  

 المبادرة لإلنسان الخیر من إن :" األھواني یقول ، الرذائل على انحراف وإما الفضائل على استقامة

 تمكنت إذا الرذیلة العادات عن اإلقالع ألن ، الطبع منزلة وتنزل منھ تتأصل حتى الفاضلة العادات بتكوین

 الحمیدة الخلقیة الفضائل تلك تثبیت في اإلسالمیة التربیة دور یأتي ھنا ومن ،) ١"( وعسیرًا شاقًا یكون

  .اآلخر البعض عند ینشأ قد الذي الخلقي االنحراف وتقویم

النمو األخالق ي ، ودور التربی ة اإلس المیة ف ي معالج ة تل ك الخ صائص           ویمكن إیضاح خصائص      

  :من خالل اآلتي 

 الحساسیة الشدیدة وقد تسمى بالرھافة ، فالبالغ یتأثر تأثرًا سریعًا بالمثیرات االنفعالیة المختلف ة      -١  

، مم  ا یجعل  ھ ش  دید الح  ساسیة تج  اه نف  سھ وتج  اه اآلخ  رین ، وبم  ا ی  سمعھ م  ن م  واعظ دینی  ة أو أخالقی  ة أو   

  .)٢(قصص تاریخیة أو آثار أدبیة 

                                                
رقم احلديث . كتاب رضي الرب يف رضا الوالد وسخط الرب يف سخط الوالد. حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٤(

١٨٢١ . 
 .١٣٢ -١٣١ص . دار املعارف: القاهرة . التربية يف اإلسالم). ت.د.(   األهواين، أمحد فؤاد)١(
 .١٩٤ص. مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠..(  اهلامشي، عبد احلميد)٢(
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 الیأس والقنوط والكآبة والعزلة ، ویشعر البالغ بأن ھناك صراع بین انفعاالتھ وبین تقالید وق یم   -٢  

المجتمع الذي یعیش فیھ، مما یؤدي بھ إل ى ع دم اإلف صاح ع ن انفعاالت ھ خ شیة إث ارة نق د الن اس ول ومھم ،                

  . )٣(ن المجتمع واالنطواء على ذاتھ ومن ثم یرغب في العزلة ع

، نتیج ة اندفاع ھ وراء انفعاالت ھ ألن ھ ق د      ) متھ وراً (  االنطالق ، حیث یطلق عل ى الب الغ أحیان ًا      -٣  

   .)٤( ویتردد عنھ في ضعف ویرجع على نفسھ باللومیقدم على األمر ثم یتراجع

فتتذب  ذب "  التن  اقض االنفع  الي ، ال  ذي یح  دث نتیج  ة ال  صراع ب  ین انفع  االت الب  الغ المختلف  ة       -٤  

 ، إل ى  )٥("انفعاالتھ بین الحب والكره ، والتھور والجبن ، وبین المثالیة والواقعی ة ، وب ین الغی رة واألنانی ة          

  . غیر ذلك من التناقضات المختلفة التي تطرأ علیھ في تلك المرحلة

  

  

  : فتتضح من خالل اآلتياألخالقيأما عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو 

 r تبصیر البالغین بأن الغایة الخلقیة في اإلسالم ھي تحقیق السعادة للف رد ف ي ال دارین ، فق ال           -١  

 ، وق د ب ین علی ھ ال صالة وال سالم أن التربی ة       )١("من سعادة المرء حسن الخلق ومن شقاوتھ سوء الخل ق     " 

 ف ي ذل ك  الق دوة  r وق د مث ل   .)٢("ِإنََّما ُبِعْثت ِلُأَتمِّم َص اِلح اْلَأْخَل اق   " : فقال r الخلقیة كانت من أھداف بعثتھ

َوِعْن د ُم ْسِلم   " َما َرَأْیت َأَحًدا َأْحَسن ُخُلًقا ِمْن َرُسول اللَّھ َص لَّى اللَّ ھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم     "َعْن َصِفیَّة ِبْنت ُحَیّي َقاَلْت     ف

  .)٣("َیْغَضب ِلَغَضِبِھ َوَیْرَضى ِلِرَضاُه ، َكاَن ُخُلقھ اْلُقْرآن " ِمْن َحِدیث َعاِئَشة 

                                                
 . ١٧١ص . مرجع سابق. النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية). م١٩٩٠ -هـ١٤١٠.(  زيدان، حممد مصطفي)٣(
 . ١٧١ص .  املرجع السابق)٤(
 . ١٧٠ص .  املرجع السابق)٥(
 . ١٣٢ص. دار صادر للطباعة والنشر: بريوت. ١ج. مسند اإلمام أمحد بن حنبل). ت.د. ( ابن حنبل، أمحد)١(
 .وقد انفرد به. ٨٥٩٥رقم احلديث . مسند أمحد يف باقي مسند األكثرين . موسوعة احلديث الشريف.  رواه أمحد)٢(
 .٣٢٩٥رقم احلديث .  فاحشاً rكتاب مل يكن النيب . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف . رواه البخاري)٣(
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ونظرًا ألھمیة الغایة الخلقیة في اإلسالم فقد اھ تم المرب ون الم سلمون بتوض یح تل ك الغای ة ، وف ي             

أیھ  ا الول  د ك  م م  ن لیل  ٍة أحییتھ  ا بتك  رار العل  م ومطالع  ة الكت  ب ،  : " ي رس  التھ ذل ك یق  ول اإلم  ام الغزال  ي ف   

وحرمت على نفسك النوم ، ال أعلم ما كان الباعث فیھ ؟ إن كانت نیتك نی ل ع رض ال دنیا وج ذب حطامھ ا        

وإن ك ان ق صدك فی ھ إحی اء     . وتحصیل من ا ص بھا والمباھ اة عل ى األق ران واألمث ال فوی ٌل ل ك ث م وی ٌل ل ك               

وض ح   ، فق د أ )٤(" وتھذیب أخالقك وكسر النفس األمارة بالسوء فطوبى ل ك ث م ط وبى ل ك         rشریعة النبي   

  . رحمھ اهللا أن الھدف األساسي للتربیة بعد تحقیق شریعة اهللا ھي التربیة الخلقیة للفرد واستقامة سلوكھ

 تزوید البالغین بالمبادئ األخالقیة اإلسالمیة وتبصیرھم بحكمتھا حتى یمكن لھم التمییز بین األخالق - ٢   

 . ، وقد بین سبحانھ وتعالى ذلك لعبادهالفاضلة والرذیلة عن علم ومعرفة ال عن إتباع وتقلید أعمى

  

  
d         â $¨B tb%⌧. ª!$# u�⌧�u�Ï9 

tûüÏZÏB÷sß☺ø9$# 4�n?tã !$tB öNçFRr& Ïmø�n=tã 
4Ó®L⌧m u��Ï☺t� y]�Î7s�ù:$# z`ÏB É=Íh�©Ü9$# 

3 $tBur tb%⌧. ª!$# öNä3yèÏ=ôÜã�Ï9 �n?tã 
É=ø�tóø9$# £`Å3»s9ur ©!$# ÓÉ<tGøgs� `ÏB 
¾Ï&Í#ß��� `tB âä!$t±o� ( (#qãYÏB$t«sù 

«!$$Î/ ¾Ï&Í#ß�â�ur 4 bÎ)ur (#qãYÏB÷sè? 
(#qà)Gs?ur öNä3n=sù í�ô_r& ÒO�Ïàtã á  )١.(  

 t علي اإلمام كتب فقد ، ألبنائھم یقدمونھا كانوا التي وصایاھم في المسلمین خلفاء اتبعھ ما وھذا  

 لھ واكره ، لنفسك تحبھ ما لغیرك فاحبب ، غیرك وبین بینك فیما میزانًا نفسك اجعل بني یا " ابنھ موصي

 ما نفسك من واستقبح . إلیك یحسن أن تحب كما وأحسن ، تظلم أن تحب ال كما تظلم وال ، لھا تكره ما

 ، تعلم ما قل وإن التعلم ما  تقل وال ، نفسك من لھم ترضاه بما الناس من وارض ، غیرك من تستقبحھ

 وال ، كدحك في فاسع ، األلباب وآفة الصواب ضد اإلعجاب أن واعلم ، لك یقال أن التحب ما تقل وال

  ).٢( " لربك تكون ما أخشع فكن لقصدك ھدیت أنت وإذا ، لغیرك خازنًا تكن

                                                
 .١٨ -١٧ص . مكتبة اخلدمات احلديثة: جدة. ١ط. أبو أسامة حمي الدين عبد احلميد/ إعداد. أيها الولد). م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(  الغزايل، أبو حامد )٤(
 . ١٧٩ سورة آل عمران، آية )١(
 . ٣١١ص. دار الكتب العلمية: بريوت . tاإلمام علي بن أيب طالب ). ت.د.(  رضا، حممد)٢(
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 لیاتنمیة الشعور لدى البالغین بأن المبادئ األخالقیة التي دعا إلیھا اإلسالم لیست مثًال ع -٣  

 البالغین على یسھل حتى ، المسلم المجتمع واقع من تنبع إنسانیة أمور إنھا بل الفرد، على تطبیقھا یصعب

 فقد لذا " بھا، لالمتثال الصالحة القدوة ووجود فعلیًا بممارستھا إال ذلك یتأتي وال ، الواقع قي تطبیقھا

 ، الصبیان بھ لیتأثر ، الفضیلة للسیرة حیًا مثًال نفسھ ھو المعلم یكون أن الخلقیة التربیة في القابسي أوجب

  : تعالى قال فقد األولى المسلمین قدوة ھي r الرسول وسیرة ).٣"( الفائدة وتتم

â y7¯RÎ)ur 4�n?yès9 @,è=äz 5O�Ïàtã á)تعالى وقال) ٤: â 
ô�s)©9 tb%⌧. öNä3s9 �Îû ÉAqß�u� «!$# îouqó�é& 

×puZ|¡⌧m `y☺Ïj9 tb%⌧. (#qã_ö�t� ©!$# 
tPöqu�ø9$#ur u�½zFy$# u�⌧.s�ur ©!$# 

#☯��ÏV⌧. á   )٥.(  
 في عظیمًا مثًال لھم تضرب ألنھا ، عظیمة فائدة ذات للبالغین r المصطفي سیرة تعلیم كان لذا

  .الفاضلة األخالق ممارسة

 قوة على تربیتھم طریق عن ، المختلفة االنفعالیة المثیرات تجاه البالغین انفعاالت تھذیب - ٤

 بدون قائمة لھا تقوم وال تتم ال الخلقیة التربیة إن حیث "واألحوال الظروف كل في النفس وضبط اإلرادة

  : تعالي قال بالجنة بھا اتصف من U اهللا وعد وقد ،)١( " أفرادھا لدى اإلرادة قوة تربیة

d â (#ûqããÍ�$y�ur 4�n<Î) ;ou�ÏÿøótB `ÏiB 
öNà6În/§� >p¨Yy_ur $ygàÊó�tã ßN¨uq»y☺¡¡9$# 

ÞÚö�F{$#ur ôN£�Ïãé& tûüÉ)Gß☺ù=Ï9 ÇÊÌÌÈ 
tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZã� �Îû Ïä!#§��£9$# 

Ïä!#§��Ø9$#ur tûüÏ☺Ïà»⌧6ø9$#ur 
⌧áø�tóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç`tã Ä¨$¨Y9$# 3 

ª!$#ur �=Ïtä� �úüÏZÅ¡ósß☺ø9$# á  )٢.(  

 عل ى  ویعم ل  بھ ا  ی ؤمن  الت ي  اإلسالمیة األخالقیة المبادئ على الفرد ثبات في اإلرادة قوة وتتضح

  .المختلفة الحیاة مواقف تجاه تطبیقھا

                                                
 .١٣٠ص . مرجع سابق. التربية يف اإلسالم). ت.د.(  األهواين، امحد فؤاد)٣(
 .٤ سورة القلم، آية)٤(
 .٢١ سورة األحزاب، آية )٥(
 .٢١٥ص . دار املعرفة: بريوت. ٤ط. تربية البنات واألبناء يف ضوء القرآن والسنة). م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢.(  العك، خالد عبد الرمحن)١(
 .١٣٤ -١٣٣ سورة آل عمران، آية )٢(
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 َنِب يَّ  ق ال  فق د  ، المعین ة  باألس باب  األخذ مع وتعالى سبحانھ اهللا على التوكل على البالغین تربیة -٥  

 ِخَماًص ا  َتْغ ُدو  الطَّْی رَ  َی ْرُزقُ  َكَم ا  َل َرَزَقُكمْ  َتَوكُِّل ھِ  َح قَّ  اللَِّھ َعَلى َتَتَوكَُّلوَن َأنَُّكْم َلْو"  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ

 ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللَِّھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ     "َقاَلوما أدل على ذلك من حدیث ابن عباس           ،)٣(" ِبَطاًنا َوَتُروُح

َوَسلََّم َیْوًما َفَقاَل َیا ُغَلاُم ِإنِّي ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اللََّھ َیْحَفْظَك اْحَف ْظ اللَّ َھ َتِج ْدُه ُتَجاَھ َك ِإَذا َس َأْلَت َفاْس َأْل اللَّ َھ                

ِھ َواْعَلْم َأنَّ اْلُأمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َیْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َل ْم َیْنَفُع وَك ِإلَّ ا ِب َشْيٍء َق ْد َكَتَب ُھ       َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللَّ 

َع ْت اْلَأْقَل اُم َوَجفَّ ْت    اللَُّھ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َیُضرُّوَك ِبَشْيٍء َلْم َیُضرُّوَك ِإلَّا ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُھ اللَُّھ َعَلْی َك ُرفِ  

 عل ى أولوی ة البن اء العق دي ال ذي      r، ویتضح من ذلك حرص ھ  )٤( " الصُُّحُف َقاَل َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیحٌ   

  . في السر والعلنU للغالم بأن یحفظ اهللا rیجب أن یغرس في فكر أبناء المسلمین ، ولھذا بدأ موعظتھ 

 في ونجاحھم طموحاتھم تحقیق إلى البالغین تعین التي األمور أھم من U اهللا على فالتوكل

  : وتعالي سبحانھ لھ والتضرع الدعاء طریق عن وذلك المستقبل،

d â `¨Br& Ü=�Ågä� §�sÜôÒß☺ø9$# #s�Î) 
çn%tæy� ß#Ï±õ3t�ur uäûq�¡9$# öNà6è=yèôft�ur 

uä!$⌧ÿn=äz ÇÚö�F{$# 3 ×m»s9Ïär& yì¨B «!$# 4 
W⌧�Ï=s% $¨B �crã��2⌧�s? á )١(.  

 لھا یتعرض قد التي االبتالءات بأن البالغین عند والیقین واالطمئنان الصبر شعور بعث – ٦

 نفوسھم في یربي مما ، البشریة النفس في التوازن تقیم التي التربویة الوسائل أعظم من ھي إنما ، اإلنسان

  :تعالي قال ، U اهللا قسمھ بما والرضا والتفاؤل ، والقلق التوتر أو السخط عدم ذلك بعد

d â !$tB z>$|¹r& `ÏB 7pt6�ÅÁ�B �Îû 
ÇÚö�F{$# �wur þ�Îû öNä3Å¡àÿRr& �wÎ) �Îû 5=»tGÅ2 

`ÏiB È@ö6s% br& !$ydr&u�ö9¯R 4 ¨bÎ) y7Ï9¨s� 
�n?tã «!$# ⌦��Å¡o� ÇËËÈ �⌧ø�s3Ïj9 (#öqy�ù's? 
4�n?tã $tB öNä3s?$sù �wur (#qãmu�øÿs? !$y☺Î/ 

öNà69s?#uä 3 ª!$#ur �w �=Ïtä� ¨@ä. 5A$tFø�èC 
A�qã�sù á )٢.(  

                                                
 .أخرجه الترمذي وابن ماجه. من مسند العشرة املبشرين باجلنة. ٢٠٠رقم احلديث . مسند أمحد . موسوعة احلديث الشريف. رواه أمحد)٣(
 أخرجه اإلمام أمحد من مسند بين هاشم؟. ٢٤٤٠رقم احلديث . كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٤(
 . ٦٢ سورة النمل، آية )١(
 .٢٣ -٢٢ سورة احلديد، آية )٢(
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 َأَن َس ْب َن َماِل ٍك َق اَل َك اَن      فع ن "  كما یلزم المربین ت دریب أبن ائھم عل ى التح رز ب األوراد ال شرعیة          

النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم َیُق وُل اللَُّھ مَّ ِإنِّ ي َأُع وُذ ِب َك ِم ْن اْلَھ مِّ َواْلَح َزِن َواْلَعْج ِز َواْلَك َسِل َواْلُج ْبِن َواْلُبْخ ِل                     

      . U ، حتى یتحقق بإذن اهللا في قلوبھم االطمئنان واألنس باهللا )٣("َوَضَلِع الدَّْیِن َوَغَلَبِة الرَِّجاِل

 إرشاد البالغین إلى السلوكیات المنحرفة التي تنافي الفطرة السویة ، حیث أنكرھا اإلسالم -٧

  .وحرمھا مثل الزنى واللواط ، وتعریفھم بالحدود والتعزیرات التي شرعھا اهللا لمرتكبیھا

d â èpu�ÏR#¨�9$# �ÏT#¨�9$#ur 
(#rà$Í#ô_$$sù ¨@ä. 7�Ïn¨ur $y☺åk÷]ÏiB 

sps�($ÏB ;ot$ù#y_ ( �wur /ä.õ�è{ù's? $y☺ÎkÍ5 
×psùù&u� �Îû ÈûïÏ� «!$# bÎ) ÷LäêZä. 

tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu�ø9$#ur Í�½zFy$# 
( ô�pkô¶u�ø9ur $y☺åku5#⌧�tã ×p⌧ÿÍ¬!$sÛ 

z`ÏiB tûüÏZÏB÷sß☺ø9$# á )٤( وd     â $»Ûqä9ur ø�Î) 
tA$s% ÿ¾ÏmÏBöqs)Ï9 öNà6¯RÎ) tbqè?ù'tGs9 

spt±Ås»⌧ÿø9$# $tB Nà6s)t6y� $pkÍ5 ô`ÏB 
7�⌧mr& �ÆÏiB �úüÏ☺n=»yèø9$# ÇËÑÈ öNä3¨YÍ¬r& 

tbqè?ù'tGs9 tA%y`Íh�9$# tbqãèsÜø)s?ur 
�@�Î6¡¡9$# �cqè?ù's?ur �Îû ãNä3�Ï�$tR 

u�⌧6Zß☺ø9$# ( $y☺sù �c%⌧. �U#uqy_ 
ÿ¾ÏmÏBöqs% HwÎ) br& (#qä9$s% $sYÏKø�$# 

É>#⌧�yèÎ/ «!$# bÎ) |MZà2 z`ÏB 
tûüÏ%Ï�»¢Á9$# á )٥(.   

 وااللتزام ، بالحیاء التخلق مثل ، U اهللا بھا أمرھن التي سالماإل آداب إلى البالغات توجیھ - ٨

 التي والتوجیھات اآلداب من ذلك غیر إلى ......والتبرج والسفور الخلوة وتحریم ، الشرعي بالحجاب

  :منھا كثیرة مواضع في ذلك الكریم القرآن أوضح وقد ، وعفتھن صیانتھن تضمن

d â @è% �úüÏZÏB÷sß☺ù=Ïj9 (#q�Òäót� ô`ÏB 
ôMÏdÍ�»|Áö/r& (#qÝà⌧ÿøts�ur óOßgy_rã�èù 4 

y7Ï9¨s� 4�s1ø�r& öNçlm; 3 ¨bÎ) ©!$# 7��Î7yz 
$y☺Î/ tbqãèsYóÁt� ÇÌÉÈ @è%ur 

ÏM»uZÏB÷sß☺ù=Ïj9 z`ôÒàÒøót� ô`ÏB 
£`ÏdÍ�»|Áö/r& z`øà⌧ÿøts�ur £`ßgy_rã�èù �wur 

�úïÏ�ö7ã� £`ßgtFt^�Î� �wÎ) $tB u�ygsß $yg÷YÏB 
( tûøóÎ�ôØu�ø9ur £`ÏdÍ�ß☺è�¿2 4�n?tã 

£`ÎkÍ5qã�ã_ ( �wur �úïÏ�ö7ã� £`ßgtFt^�Î� �wÎ) 
 ÆÎgÏFs9qãèç7Ï9 ÷rr&  ÆÎgÍ¬!$t/#uä ÷rr& 

Ïä!$t/#uä  ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& 

                                                
 . أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وأمحد. ٥٨٩٢رقم احلديث . كتاب الدعوات. صحيح البخاري. ة احلديث الشريفموسوع.  رواه البخاري)٣(
 .٢ سورة النور، آية)٤(
 .٢٩ -٢٨ سورة العنكبوت، آية )٥(
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 ÆÎgÍ¬!$sYö/r& ÷rr& Ïä!$sYö/r& 
 ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& £`ÎgÏR¨uq÷zÎ) ÷rr& 

ûÓÉ_t/  ÆÎgÏR¨uq÷zÎ) ÷rr& ûÓÉ_t/ 
£`ÎgÏ?¨uqyzr& ÷rr& £`ÎgÍ¬!$|¡ÏS ÷rr& $tB 

ôMs3n=tB £`ßgãZ»y☺÷�r& Írr& �úüÏèÎ7»F9$# 
Î�ö�⌧î �Í<'ré& Ïpt/ö�M}$# z`ÏB 

ÉA%y`Íh�9$# Írr& È@øÿÏeÜ9$# �úïÏ%©!$# 
óOs9 (#rã�ygøàt� 4�n?tã ÏN¨u�öqtã 

Ïä!$|¡ÏiY9$# ( �wur tûøóÎ�ôØo� 
£`ÎgÏ=ã_ö�r'Î/ zNn=÷èã�Ï9 $tB tûüÏÿø�ä� `ÏB 

£`ÎgÏFt^�Î� 4 (#ûqç/qè?ur �n<Î) «!$# 
$·è�ÏHsd tm��r& �cqãZÏB÷sß☺ø9$# ö/ä3¯=yès9 

�cqßsÏ=øÿè? á )١ .(  
 ف  ي تحم  ل اإلس  الم ف  ي فالعب  ادات " ، األخ  الق تنظ  یم ف  ي العب  ادات دور إل  ى الب  الغین توجی  ھ -٩

 وص یة  م ن  ذل ك  عل ى  أدل وم ا  ،) ٢( "الحمیدة الخلقیة الصفات من كثیرًا والنظام الطاعة جانب إلى طیاتھا

  : تعالي قال ، األخالق تھذیب في العبادة بدور ویبصره ابنھ یحاكي وھو u لقمان

d â ¢Óo_ç6»t� ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# ö�ãBù&ur 
Å$rã�÷èy☺ø9$$Î/ tm÷R$#ur Ç`tã 

Í�s3Zß☺ø9$# ö�É9ô¹$#ur 4�n?tã !$tB 
y7t/$|¹r& ( ¨bÎ) y7Ï9¨s� ô`ÏB ÇP÷�tã 
Í�qãBW{$# ÇÊÐÈ �wur ö�Ïiè|Áè? ⌧8£�s{ 
Ä¨$¨Z=Ï9 �wur Ä·ô☺s? �Îû ÇÚö�F{$# $·mu�tB ( 

¨bÎ) ©!$# �w �=Ïtä� ¨@ä. 5A$tFø�èC 9�qã�sù ÇÊÑÈ 
ô�ÅÁø%$#ur �Îû y7Í�ô±tB ôÙàÒøî$#ur `ÏB 

y7Ï?öq|¹ 4 ¨bÎ) u�s3Rr& ÏN¨uqô¹F{$# ßNöq|Ás9 
Î��Ï☺utù:$# á )٣.(  

 للقی ام  ال تعلم  إل ى  ب الفرد  ی ؤدي  ، ال دین  عم اد  ھ ي  الت ي  ال صالة  ب أداء  القی ام  أن البن ھ  u ب ین  فقد

 ب القوة  تطبع ھ  كم ا  ال شدائد،  عن د  وال صبر  ، المنك ر  ع ن  والنھ ي  بالمعروف األمر طریق عن الدعوة بمھمة

  .األخالق بفضائل متخلقًا أمینًا طاھرًا صادقًا الفرد یحي حتى ، واللین والتواضع والھمة

فَع ْن َعْب ِد   :   في ذلك تحجیم السلوك المنحرف للفطرة الجنسیة لدى الشباب بالعبادة،    rومن ھدیھ   

اَل َدَخْلُت َمَع َعْلَقَمَة َواْلَأْسَوِد َعَلى َعْبِد اللَّ ِھ َفَق اَل َعْب ُد اللَّ ِھ ُكنَّ ا َم َع النَِّب يِّ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ           الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیَد قَ  

                                                
 .٣١ -٣٠سورة النور، آية  )١(
 . ١٣٣ص. مرجع سابق. التربية يف اإلسالم). ت.د.(  األهواين ، أمحد فؤاد)٢(
 .١٩ -١٧ سورة لقمان، آية )٣(
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اِب َم ْن اْس َتَطاَع اْلَب  اَءَة   َوَس لََّم َش َباًبا َل ا َنِج ُد َش ْیًئا َفَق اَل َلَن  ا َرُس وُل اللَّ ِھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس  لََّم َی ا َمْع َشَر ال شَّبَ              

  . )١(" َفْلَیَتَزوَّْج َفِإنَُّھ َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم َفِإنَُّھ َلُھ ِوَجاٌء

  

  الروحي النمو

 ھ ذه  ف ي  الب الغ  إدراك ینتقل حیث ، البالغ نمو في مھمًا جانبًا یمثل الروحي النمو أن فیھ الشك مما  

 أن ی  ستطیع أن  ھ كم  ا والتوب  ة، وال  ذنب ، والرذیل  ة الف  ضیلة مث  ل المج  ردات إل  ى المح  سوسات م  ن المرحل  ة

 ال ذي  األم ر  ، االنفع الي  والقل ق  النف سي  ب الفراغ  ش عوره  إل ى  باإلض افة  سلیمًا عقلیًا تصورًا األمور یتصور

 والتع  الیم العقی دة  بحب ل  شخ صیتھ  جوان  ب ورب ط  ، الدینی ة  بالعاطف ة  الف راغ  ذل  ك م أل  الم ربین  عل ى  ی ستلزم 

  .المخلوق وعبودیة الخالق ربانیة من أساس على بخالقھ صلتھ وإحكام الروحیة

النمو الروحي ، ودور التربیة اإلسالمیة في معالجة تلك الخصائص من  ویمكن إیضاح خصائص      

  :خالل اآلتي 

تجری  د ذات اهللا ، ذل  ك أن الب  الغ یتح  رر م  ن قی  ود الح  س فی  درك أخط  اء حواس  ھ ، وی  صبح ق  ادرًا عل  ى    -١

ھ الح  سي ، كم  ا ی  ستطیع الت  صور العقل  ي ال  سلیم ،  التجری  د ال  ذي یقت  ضي إدراك األش  یاء البعی  دة ع  ن عالم   

   - والبصر- والسمع- والحیاة- والعلم– الذاتیة كالنفس U لصفات اهللا )٢(واإلدراك الذھني الصحیح 

  

 ، وإثباتھ ا ل ھ س بحانھ وتع الى  ب المعنى ال ذي یلی ق بج الل         )١(وغیرھ ا م ن ال صفات       ...... والك الم    -والوجھ

  .وجھھ وعظیم سلطانھ من غیر تشبیٍھ أو تمثیٍل أو تكییف

                                                
جه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، أخر. ٤٦٧٨رقم احلديث . كتاب النكاح. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)١(

 .وأمحد، والدارمي
 .١٩٨ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)٢(
 .٢٩ص . دار الفرقان: عمان. ٦ط. اإلميان، أركانه، حقيقته، نواقضه). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧.(  ياسني، حممد)١(
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لدینیة، إن شعور البالغ بالعجز والخوف یدفعھ أحیانًا إلى التدین ، حیث یج د ف ي ال دین     الیقظة ا -٢  

، كما أن ھذه الیقظة )٢(األمن من الخوف الذي یعاني منھ ، كما یجد فیھ ملئًا لفراغھ النفسي وقلقھ االنفعالي  

 وتقواه، وتوثقھ بحی ث ال ینف ك مھم ا الق ي     Uالدینیة تتزامن مع بدء التكلیف الرباني لتصل القلب بحب اهللا   

، ویظھر ذل ك ف ي محاول ة الب الغ التح رر م ن بع ض الب دع والخراف ات          )٣(" الفرد من أزمات في ھذه الحیاة     

  .والتقالید والعادات غیر الصحیحة التي تشوه الدین

 اإلحساس بالجمال الكوني، یقود البالغین إلى النظر والبحث في قضایا الكون ، والحیاة الدنیا ،    -٣  

  .)٤(والحیاة اآلخرة وما فیھا من موت وجنة ونار

  :ضح من خالل اآلتي فتتالروحيأما عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو 

تنمی ة العاطف ة الروحی ة وإش باعھا     :  إن جوھر عنایة التربیة اإلسالمیة بالنمو الروح ي تكم ن ف ي              

  :لدى البالغین عن طریق

تالوة القرآن الكریم ، وتدبر آیاتھ حفظًا وفھمًا ، ال سیما أن القرآن یوقظ الحس آلیات اهللا  -١

یش متفتحًا لتلك اآلیات محسًا بعظمتھا ، ومن ثم في الكون وفي النفس ، مما یجعل البالغ یع

  :قال تعالي.)٥( تسبح بحمده وتعظمھ Uتتوجھ روحھ إلى الخالق 

  â ª!$# tA¨�tR z`|¡ômr& Ï]�Ï�utù:$# 
$Y6»tGÏ. $YgÎ6»t±tF�B z�ÏT$sW¨B ��Ïèt±ø)s? 
çm÷ZÏB ß�qè=ã_ tûïÏ%©!$# �cöqt±ø�s� öNåk®5u� 

§NèO ßû,Í#s? öNèdß�qè=ã_ öNßgç/qè=è%ur 
4�n<Î) Í�ø.Ï� «!$# 4 y7Ï9¨s� �y�èd «!$# 

�Ï�÷ku� ¾ÏmÎ/ `tB âä!$t±o� 4 `tBur È@Ï=ôÒã� 
ª!$# $y☺sù ¼çms9 ô`ÏB >�$yd á )٦.(  

                                                
 .١٩٨ص . مرجع سابق. علم النفس التكويين). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  اهلامشي، عبد احلميد)٢(
 .٤٦٤ص . مرجع سابق. منهج التربية اإلسالمية). م١٩٩٣ -هـ١٤١٤.(  قطب، حممد)٣(
 .٢٣٤ص . دار املعارف مبصر: القاهرة. تطور الشعور الديين عند الطفل واملراهق). م ١٩٥٥ -هـ١٣٧٤.(  عبد املنعم عبد العزيز مليجي،)٤(
 .٤١ص. مؤسسة املدينة للصحافة والنشر: جدة. ٢ط. واقعنا املعاصر). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨.(  قطب، حممد)٥(
 . ٢٣ سورة الزمر، آية )٦(
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 العلم أن ذلك ، أمتھ من والصالحین وخلفائھ أصحابھ وسیرة وسیرتھ r اهللا رسول سنة دراسة - ٢  

 بالمبادئ واتصافھم بل ، سلوكھم وتھذیب البالغین عند الروحي الجانب تربیة في األثر أعظم لھ بھم

 إلى : لھ فیقولون بیتھ إلى توجھ العصر صلى إذا كان اهللا رحمھ المبارك بن اهللا عبد فھذا " القویمة الخلقیة

 علومھم : لھم فیقول . ماتوا لقد : لھ فیقولون السلف مع أعیش كي ذاھب: لھم فیقول ذاھب؟ أنت أین

  ).١( " مكتوبة وسیرھم موجودة

 وإغاثة واألذكار، والزكاة، والصوم، ، كالصالة المختلفة العبادات ممارسة على المداومة - ٣

 حیاتھم أمور جمیع في U باهللا الروحي االتصال لدیھم یتحقق حتى ، .........الجنازة وحضور الملھوف،

 â ô�ç6ôã$#ur y7/u� 4Ó®L⌧m:" تعالى لقولھ تحقیقًا ،

y7u�Ï?ù't� ÚúüÉ)u�ø9$# á  )٢.(   

 ، العبادات تأدیة في طاقاتھم تستوعبھ مما أكثر البالغین تكلیف عدم ذلك في مراعاتھ یجب ومما  

 َوَأْبِشُروا َوَقاِرُبوا َفَسدُِّدوا َغَلَبُھ ِإلَّا َأَحٌد الدِّیَن ُیَشادَّ َوَلْن ُیْسٌر الدِّیَن ِإنَّ"   :فقال ذلك إلى r النبي أشار وقد

  . )٣( " الدُّْلَجِة ِمْن َوَشْيٍء َوالرَّْوَحِة ِباْلَغْدَوِة َواْسَتِعیُنوا

 ، والبر الخیر أعمال ممارسة على یعینھم مما ، وصحبتھم والصالحین العلماء مجالسة -٤  

  :تعالى قال ، االنحراف من وتنفیرھم االستقامة على االستمرار في وترغیبھم

â         ö�É9ô¹$#ur y7|¡øÿtR yìtB tûïÏ%©!$# 
�cqããô�t� Næh/u� Ïo4ry�tóø9$$Î/ 

ÄcÓÅ´yèø9$#ur tbrß��Í�ã� ¼çmygô_ur ( �wur 
ß�÷ès? ⌧8$uZø�tã öNåk÷]tã ß��Í�è? spsY�Î� 

Ïo4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# ( �wur ôìÏÜè? ô`tB 
$uZù=⌧ÿøîr& ¼çmt7ù=s% `tã $tRÍ�ø.Ï� 
yìt7¨?$#ur çm1uqyd �c%⌧.ur ¼çnã�øBr& 

$WÛã�èù á  )٤.(  

                                                
 . ٢٤ص . دار العاصمة: الرياض. ١ط. العلم فضله، أسباب حتصيله، آداب طالبه). م١٩٨٩ -هـ١٤١٠.(   املهيدب ، عبد الواحد بن عبد احملسن)١(
 .٩٩ سورة احلجر، آية )٢(
م، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد يف أكثر من موضع يف أخرجه مسل. ٣٨رقم احلديث . كتاب اإلميان. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(

 .باقي مسند املكثرين
 . ٢٨ سورة الكهف، آية )٤(
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 :" جماعة ابن الدین بدر الشیخ یقول ، والورع الدین شرط الصحبة في العلماء بعض اشترط وقد  

 نسي إن ، المماراة قلیل المداراة حسن ، الشر قلیل الخیر كثیر ذكیًا ورعًا تقیًا دینًا صالحًا الصاحب لیكن

 مما ، واآلخرة الدنیا في البالغ حیاة على أثرًا الصالحة للصحبة أن شك وال).١(" أعانھ ذكر وإن ذكره

 ، أسبابھا وتھیئة  الصالحة الصحبة وصفات بشروط أبنائھم تبصیر في مھٌم دوٌر والمربین لآلباء یجعل

 الجلساء اتخاذ الكریم كتابھ في U اهللا أمر وقد ، الرفیع واألدب  الكریم الخلق اكتساب لھم یتسنى حتى

  . الخیر على یعینون الذین

   âd ö�É9ô¹$#ur y7|¡øÿtR yìtB tûïÏ%©!$# 
�cqããô�t� Næh/u� Ïo4ry�tóø9$$Î/ 

ÄcÓÅ´yèø9$#ur tbrß��Í�ã� ¼çmygô_ur ( �wur 
ß�÷ès? ⌧8$uZø�tã öNåk÷]tã ß��Í�è? spsY�Î� 

Ïo4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# ( �wur ôìÏÜè? ô`tB 
$uZù=⌧ÿøîr& ¼çmt7ù=s% `tã $tRÍ�ø.Ï� 
yìt7¨?$#ur çm1uqyd �c%⌧.ur ¼çnã�øBr& 

$WÛã�èù )وق     د ق     ال تع     الي مح     ذرًا م     ن رفق     اء ال     سوء       ،)٢ :â âäH⌧½zF{$# 
¤�Í´tBöqt� óOßgàÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 <rß�tã �wÎ) 

�úüÉ)Fß☺ø9$# á )٣(    

ِلِح َواْلَجِلیِس السَّْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك َوِكیِر َمَثُل اْلَجِلیِس الصَّا :" وقال علیھ الصالة والسالم          

اْلَحدَّاِد َلا َیْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمَّا َتْشَتِریِھ َأْو َتِجُد ِریَحُھ َوِكیُر اْلَحدَّاِد ُیْحِرُق َبَدَنَك َأْو َثْوَبَك َأْو َتِجُد ِمْنُھ 

، كما حث الصحابة رضي اهللا عنھم على )٥("اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة  :" r، وقال)٤(" ِریًحا َخِبیَثًة

، )٦("علیكم باإلخوان فإنھم عدة في الدنیا واآلخرة: "أھمیة اختیار الجلیس من ذلك قول على بن أبي طالب

أخ لك كلما لقیك ذكرك بحظك من اهللا خیر لك من أخ كلما لقیك وضع في كفك :" وقال بالل بن سعد 

 . )٧(" دینارًا

                                                
 .٨٣ص . دار الكتب العلمية: بريوت. تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم). ت.د.(  ابن مجاعة، بدر الدين)١(
 .٢٨ سورة الكهف، آية )٢(
 .٦٧ سورة الزخرف، آية )٣(
 .أخرجه مسلم، وأمحد . ١٩٥٩رقم احلديث . كتاب البيوع. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف. ري رواه البخا)٤(
 .أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأمحد. ٣٤٥٨ رقم احلديث .كتاب الدعوات. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٥(
 .١٦٠ص. ٢ج. دار الشعب: القاهرة. إحياء علوم الدين). ت.د.(  الغزايل، أبو حامد )٦(
 .٢٢٥ص . ٥ج. مرجع سابق. حلية األولياء وطبقات األصفياء). م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧.(  األصبهاين، أبو نعيم)٧(
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 والروحیة واالجتماعیة واألخالقیة والعقلیة الجسمیة النمو جوانب جمیع أن یتضح سبق ومما  

 كوحدة وروحھ وسلوكھ وبیئتھ وعقلھ بجسده اإلنسان موضوعھا أن ذلك ، بینھا فیما ومتداخلة متشابكة

 الجوانب تلك جمیع عالجت قد اإلسالمیة التربیة أن اتضح كما ، األخرى عن إحداھا فصل یمكن ال واحدة

 الفكر خالل ومن ، r الرسول وسنة القرآن آیات في المتضمنة واالتجاھات والقیم المفاھیم خالل من

   . المجتمع لحاجات الملبیة التطبیقیة وممارساتھم ، العلماء والفالسفة للفقھاء اإلسالمي

  :أسالیب التربیة اإلسالمیة في تربیة البالغین: سابعًا

تتنوع أسالیب التربیة اإلسالمیة لتشمل كل جوانب ال نفس الب شریة ذل ك أنھ ا أس الیب م ستنبطة م ن           

، فأت ت ب ذلك موافق ة للفط رة الب شریة ، مالئم ة لجمی ع النف وس          rالقرآن الكریم ومن سنة الرس ول الك ریم     

 متنوعة بح سب مناس بتھا، لتحقی ق الغ رض المطل وب منھ ا، متكامل ة        صغارًا وشبابًا وكبارًا، رجاًال ونساًء،  

  .فیما بینھا لتناسب جمیع المواقف واألحداث

وحیث أن الناس فیما بینھم یختلفون باختالف شخصیاتھم وتباین دوافعھم ومیولھم، ف إن م ا ی صلح            

 الناس قد ال ی ؤثر ف ي   لتوجیھ بعضھم قد ال یجدي مع البعض اآلخر، واألسلوب الذي یستجیب لھ فریق من 

  .فریق آخر، من أجل ذلك تنوعت أسالیب التربیة اإلسالمیة حتى تحقق األھداف المرجوة منھا

ولقد سلكت التربیة اإلسالمیة في تربی ة الب الغین أرق ي األس الیب التربوی ة ف ي ت ربیتھم عل ى م نھج              

  .لھم في الدنیا واآلخرةاإلسالم، حرصًا على انتفاعھم بالتربیة اإلسالمیة الصحیحة المفیدة 

  -:وفیما یلي یمكن توضیح أبرز أسالیب التربیة اإلسالمیة في تربیة البالغین

  : القدوة الحسنة-أ

تعد القدوة الحسنة أبرز أسالیب التربیة اإلس المیة وأعمقھ ا أث رًا ف ي نف س الب الغ، الس یما أن الب الغ                 

  .دوة تمثل لھ القیم الفاضلة واألخالق النبیلةفي تلك المرحلة یكون أكثر تأثرًا بما یرى أمامھ من ق
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ھي المثال ال واقعي لل سلوك الخلق ي األمث ل، وھ ذا المث ال ال واقعي ق د یك ون مث اًال             : والقدوة الحسنة 

  ، وقد یكون مثاًال حاضرًا في الذھن بأخباره وسیره، وصوره مرتسمة في  حسیًا مشاھدًا ملموسًا یقتدي بھ

  

  

  .)١(یر، وقصص، ومن أنباء، وأقوال، أو أفعال فس بما أثر عنھ من سالن

وفي ظل غیاب القدوة الحسنة أصبح أبناء المسلمین ال یعرفون من أین یأخذون التربیة الصحیحة، 

ذلك أن التربی ات والنظری ات الحدیث ة أص بحت تف رز ق دوات تافھ ة بعی دة ك ل البع د ع ن الم نھج اإلس المي                   

الرب اني، وص قلھ وغرس ھ    القویم، مما یلزم القائمین بأمور التربیة االستیقاظ وإب راز الق دوة الح سنة للم نھج           

  .في قلوب أبناء المسلمین

لیك ون ق دوة للن اس     U ، فقد بعث ھ اهللا  r محمد ھمومما الشك فیھ أن قدوة المسلمین األولي ھو نبی     

  : كافة، قال تعالى

â ô�s)©9 tb%⌧. öNä3s9 �Îû ÉAqß�u� «!$# 
îouqó�é& ×puZ|¡⌧m `y☺Ïj9 tb%⌧. (#qã_ö�t� 

©!$# tPöqu�ø9$#ur u�½zFy$# u�⌧.s�ur 
©!$# #☯��ÏV⌧. á )٢(،  

 ف ي أقوال ھ وأفعال ھ    rأنھا أص ل كبی ر ف ي التأس ي برس ول اهللا      : یقول ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة        

یوم األحزاب في صبره ومصابرتھ ومرابطت ھ   rارك وتعالي الناس بالتأسي بالنبي    وأحوالھ، ولھذا أمر تب   

 ، ولھذا قال تعالي للذین قلقوا وت ضجروا وتزلزل وا واض طربوا ف ي     Uومجاھدتھ وانتظاره الفرج من ربھ    

  .أمرھم یوم األحزاب 

 â ô�s)©9 tb%⌧. öNä3s9 �Îû ÉAqß�u� «!$# 
îouqó�é& ×puZ|¡⌧m á أي فھال اقتدیتم بھ وتأسیتم بشمائلھ ،  r   ولھ ذا ق ال تع الي :

â `y☺Ïj9 tb%⌧. (#qã_ö�t� ©!$# 

                                                
 . ٢٠٣ص . ١ج. دار القلم: دمشق. ١ط. األخالق اإلسالمية وأسسها). م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩.(  امليداين،عبد الرمحن حبنكة )١(
 . ٢١ سورة األحزاب، آية )٢(
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tPöqu�ø9$#ur u�½zFy$# u�⌧.s�ur ©!$# 
#☯��ÏV⌧. á )٣(      .   

، )٤(  مثًال أعلي في التحلي بمكارم األخالق وفضائلھا حیث كان خلقھ القرآن rفقد كان رسول اهللا     

  ادیًا بسلوكھ أكبر قدوة للبشریة في تاریخھا الطویل، فكان مربیًا وھrكان رسول اهللا :" قطبمحمد یقول 

  

، فكان علیھ الصالة والسالم القدوة الذي تمثلت ب ھ ك ل   )١("  الشخصي، قبل أن یكون بالكالم الذي ینطق بھ 

مبادئ اإلسالم وقیمھ وتعالیمھ، حیث كان قدوة في العبادة، وقدوة في السلوك، وقدوة في الجھاد، وقدوة في 

 أس تطاع علی  ھ ال صالة وال سالم أن یمث  ل ص ورة ش املة ومتكامل  ة وعظیم ة ألبن  اء       فق د جمی ع أم ور الحی  اة،   

  . القدوة في التربیة اإلسالمیةالمسلمین ألسلوب 

اْئَتمُّوا ِبي  " r استجابًة لقولھ rوقد حرص الصحابة رضوان اهللا علیھم على تعلیم أبنائھم سیرتھ    

حتى ینشأ األبناء على ح ب   ، )٢("ٌم َیَتَأخَُّروَن َحتَّى ُیَؤخَِّرُھْم اللَُّھ َعزَّ َوَجلََّیْأَتمُّ ِبُكْم َمْن َبْعَدُكْم َفِإنَُّھ َلا َیَزاُل َقوْ    

، وحتى یكون علیھ الصالة والسالم ھو القدوة األولي واألخیرة في حیاتھم،   والتخلق بأخالقھ  rرسول اهللا   

  . ھدیھ علیھ الصالة والسالمبأي مثٍل أعلى سوىفال یتأثروا بعد ذلك 

مین، تنمی ة عوام ل الرجول ة ل دیھم      ف ي تربی ة أبن اء الم سل    rومن نماذج القدوة الت ي أرس اھا النب ي        

 ُأِت َي ِب َشَراٍب َف َشِرَب ِمْن ُھ     rَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  tَسْھِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ ما رواه   وصقل شخصیاتھم من ذلك     

َوَعْن َیِمیِنِھ ُغَلاٌم َوَعْن َیَساِرِه اْلَأْشَیاُخ َفَقاَل ِلْلُغَلاِم َأَتْأَذُن ِلي َأْن ُأْعِطَي َھُؤَلاِء َفَقاَل اْلُغَلاُم َلا َواللَِّھ َیا َرُسوَل اللَِّھ   

   .)٣( "ماُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َیِدِھَلا ُأوِثُر ِبَنِصیِبي ِمْنَك َأَحًدا َقاَل َفَتلَُّھ َر

                                                
 .٤٣٨ص. ٣ج.مرجع سابق. تفسري القرآن العظيم). م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩.(  ابن كثري، عماد الدين )٣(
أخرجه البخاري، والترمذي ، والنسائي يف مواضع . ١٢٣٣حلديث رقم ا. كتاب صالة املسافرين وقصرها. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٤(

 . كثرية، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد يف باقي مسند األنصار ، ومالك، والدارمي
 . ١٨٣ص . مرجع سابق. منهج التربية اإلسالمية) . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤. (  قطب، حممد)١(
 .أخرجه مسلم ، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه. ١٠٧١٥رقم احلديث. كتاب اآلذان. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(
 .أخرجه مسلم، وأمحد يف باقي مسند األنصار، ومالك. ٢٢٧١رقم احلديث . كتاب املظامل والغصب. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(
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 قدوة صالحة في التزام منھج اإلسالم في أدب الشراب وفي ك ل أم ور الحی اة، حت ى       rوھكذا كان   

  .یتأسى بھ أبناء المسلمین ویتأثروا بأفعالھ ومواعظھ، مما ینتج بإذن اهللا خیر أمة أخرجت للناس

ولكي یصلح ویستقیم حال أبناء األمة اإلسالمیة، فإن على المربین المسلمین في كل زم ان ومك ان        

  ، وفي ص حابتھ رض وان اهللا عل یھم   rأن یتخذوا من إبراز القدوة الصالحة المتجسدة في معلم األمة محمد  

اس  ًا ل  تعلم الف  ضیلة وتق  ویم لل  سلوك المنح  رف ل  دي أبن  اء        ، وف  ي أمھ  ات الم  ؤمنین رض  ي اهللا ع  نھن نبر    

  . المسلمین

  : التوجیھ والموعظة الحسنة-٢

یع  د أس  لوب التوجی  ھ والموعظ  ة الح  سنة م  ن أس  الیب الرس  ل واألنبی  اء عام  ة، وھ  و م  ن األس  الیب   

ار والكب ار، لھ ذا نج د أن الق رآن     لوك ال صغ المعروفة ف ي التربی ة اإلس المیة، لم ا ل ھ م ن ت أثیر كبی ر ف ي س            

دل علی ھ ال سیاق القرآن ي ف ي أكث ر م ن        الكریم قد اتخذه منھجًا للدعوة ولتربیة أبناء المسلمین، یؤكد ذلك ما     

  : موضع، من ذلك قولھ تعالى

â ø�Î)ur tA$s% ß`»y☺ø)ä9 ¾ÏmÏZö/ew uqèdur 
¼çmÝàÏèt� ¢Óo_ç6»t� �w õ8Î�ô³è@ «!$$Î/ ( 

�cÎ) ⌧8ö�Åe³9$# íOù=Ýàs9 ÒO�Ïàtã ،
$uZø�¢¹urur z`»|¡SM}$# Ïm÷�y�Ï9¨uqÎ/ 
çm÷Fn=uH⌧q ¼çm�Bé& $·Z÷dur 4�n?tã 9`÷dur 

¼çmè=»|ÁÏùur �Îû Èû÷ütB%tæ Èbr& ö�à6ô©$# �Í< 
y7÷�y�Ï9¨uqÏ9ur ¥�n<Î) ã��ÅÁy☺ø9$# á )وقولھ ، )١

 ?â ¨bÎ) ©!$# öNä.ã�ãBù't� br& (#r��⌧sè:تعالى
ÏM»uZ»tBF{$# #�n<Î) $ygÏ=÷dr& #s�Î)ur 

OçFô☺s3⌧m tû÷üt/ Ä¨$¨Z9$# br& (#qß☺ä3øtrB 
ÉAô�yèø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $KÏèÏR 

/ä3ÝàÏèt� ÿ¾ÏmÎ/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%⌧. 
$☺è�Ïÿ⌧� #☯��ÅÁt/ á )٢(.   

 فتلك اآلیات وغیرھا تؤكد أھمیة التوجیھ والموعظة الحسنة، ودورھا المتمی ز ف ي اس تمالة ال نفس           

  . فیھ خیر وصالح للفرد والمجتمع إلى الحق، وتحقیق كل ما

                                                
 . ١٤ـ ١٣  سورة لقمان ، آية )١(
 .٥٨ سورة النساء، آية )٢(
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 ف ي  rویعتبر أس لوب التوجی ھ والموعظ ة الح سنة م ن أكث ر األس الیب الت ي اس تخدمھا رس ول اهللا                

  :دعوتھ وفي صبره على انحراف النفوس عن اإلسالم ممتثًال ألمر ربھ

â äíô�$# 4�n<Î) È@�Î6y� y7În/u� 
Ïpy☺õ3Ïtù:$$Î/ ÏpsàÏãöqy☺ø9$#ur 

ÏpuZ|¡utù:$# ( Oßgø9Ï�»y_ur ÓÉL©9$$Î/ 
}�Ïd ß`|¡ômr& 4 ¨bÎ) y7/u� uqèd ÞOn=ôãr& 

`y☺Î/ ¨@|Ê `tã ¾Ï&Í#�Î6y� ( uqèdur ÞOn=ôãr& 
tûïÏ�tGôgß☺ø9$$Î/ á )وقولھ )٣:â ö�É9ô¹$#ur 4�n?tã 

$tB tbqä9qà)t� á )٤(  .  

 كثیرًا ما یعظ ویذكر ویوجھ البالغین التوجیھ السلیم، حتى استطاع علیھ ال صالة وال سالم         r فكان  

  ،   محذوره خیر مثال على ذلكوقصة أبيأن یستخرج ثمرات طیبة یانعة تخدم اإلسالم والمسلمین، 

 بالًال أن یصعد فوق الكعبة ویؤذن، فأذن بالل أول أذان، وفي أثناء ذلك  rفبعد فتح مكة أمر رسول اهللا       " 

"  الجمحية، وكان من جملتھم أبو محذور أخذ بعض مشركي قریش یستھزؤن ویقلدون صوت بالل غیظاً     

 فأمر بھ فمث ل  r، فلما رفع صوتھ باألذان مستھزئًا سمعھ رسول اهللا  وكان أحسنھم صوتاً  "  بن معیر  سلمة

ف امتأل قلب ي   " ة بین یدیھ، وھو یظن أنھ مقتول فمسح على ناصیتھ وص دره بی ده ال شریفة، ق ال أب و مح ذور       

ن ألھ ل مك ة   ، وأم ره أن ی ؤذ    األذان وعلم ھ إی اه  rإیمانًا ویقینًا فعلمت أنھ رسول اهللا، فألقى علیھ الرسول         

فقد استطاع علیھ الصالة والسالم بفضٍل من اهللا ثم بالتوجیھ ال سلیم تحوی ل   .)١( وكان عمره ست عشرة سنة   

  .تلك الموھبة إلى نور اإلسالم، واالستفادة منھا في إقامة شعیرة من شعائر اإلسالم

رًا للم ربین ف ي تن شئة    من ذل ك یمك ن الق ول أن ف ي أس لوب التوجی ھ والموعظ ة الح سنة مج اًال كبی                

فی ھ رق ي مج تمعھم وأم تھم، إال أن ھ ینبغ ي عل یھم         فیھ خیرھم وصالحھم وتوجیھھم إلى م ا   البالغین على ما  

استخدام اللباقة والذكاء في النصح واإلرشاد، واالبتعاد عن أسلوب األوامر والنواھي الذي ق د ینف رھم ع ن            

  . تقبل النصیحة والعمل بھا

                                                
 . ١٢٥سورة النحل، آية  )٣(
 . ١٠ سورة املزمل، آية )٤(
  .أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود،وأمحد، والدا رمي. ٧٠١رقم احلديث . كتاب اآلذان. سنن ابن ماجه. موسوعة احلديث الشريف.  رواه ابن ماجه)١(

 .  ١٧٢ص . دار الكتب العلمية: بريوت. ٧ج. اإلصابة يف متييز اإلصابة). ت.د.(و ابن حجر، أمحد بن علي 



  
  
 

- ٨١ - 
 

  : بـ الترغیب والترھی٣

، ألنھ  ا یعتب ر أس  لوب الترغی ب والترھی  ب م ن األس  الیب التربوی ة الت  ي ال ی ستغني عنھ  ا أي م ربٍ      

  .تستند إلى فطرة اإلنسان في حبھ للخیر والنفع وبغضھ للشر والضرر

 تحبی ب وإغ راء بم صلحة أو متع ة آجل ة مؤك دة، أم ا الترھی ب فوعی د            والترغیب ھو وعٌد یصاحبھ   

  .)٢( وتھدید بعقوبة مؤكدة تترتب على القیام بسلوك غیر مرغوب فیھ

بوي على أسلوب الترغیب والترھیب اعتم ادا كبی رًا لم ا ل ھ م ن      ولقد اعتمد اإلسالم في منھجھ التر    

  :أھمیة بالغة في التنشئة الصالحة لألبناء، یدل علي ذلك قول اهللا تعالى

â ¨bÎ) #⌧�»yd tb#uäö�à)ø9$# �Ï�÷ku� 
ÓÉL¯=Ï9 }�Ïd ãPuqø%r& ã�Åe³u;ã�ur 

tûüÏZÏB÷sß☺ø9$# tûïÏ%©!$# tbqè=y☺÷èt� 
ÏM»ysÏ=»¢Á9$# ¨br& öNçlm; #X�ô_r& 

#☯��Î6⌧. ،¨br&ur tûïÏ%©!$# �w tbqãZÏB÷sã� 
Ïou�½zFy$$Î/ $tRô�tGôãr& öNçlm; $¹/#⌧�tã 

$V☺�Ï9r& á )١(.  

، فك  ان ی  ستخدم الترغی  ب لتحبی  ب النف  وس بم  ا ھ  و مرغ  وب وی  ستخدم     ذل  كr الرس  ول عل  موق  د 

، حتى استطاع بفضٍل من اهللا أن ی ؤثر عل ى نف وس الن اس وی وجھھم       الترھیب لتنفیر النفوس بما ھو مقبوح   

  . التوجیھ السلیم

 الترغی  ب والترھی  ب الزم  ین ف  ي تربی  ة األبن  اء، وذل  ك لتف  اوت  يتعتب  ر التربی  ة اإلس  المیة أس  لوبو

طبائع الناس واختالفھم في االمتثال لألصول والقواعد اإلسالمیة، حی ث أنھم ا ال یت ساویان ف ي قیم ة األث ر             

ن ھ األص ل ف ي    الذي یحدثھ كل منھم ا ف ي تربی ة ال نشء، فأس لوب الترغی ب أف ضل م ن أس لوب الترھی ب أل               

َأنَّ َیُھ وَد َأَت ْوا النَِّب يَّ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم َفَق اُلوا ال سَّاُم َعَل ْیُكْم             " rمعاملة األبناء، لما روى ع ن الرس ول         

َلْیُكْم َقاَل َمْھًلا َیا َعاِئَشُة َعَلْیِك ِبالرِّْفِق َوِإیَّاِك َواْلُعْنَف َواْلُفْحَش َفَقاَلْت َعاِئَشُة َعَلْیُكْم َوَلَعَنُكْم اللَُّھ َوَغِضَب اللَُّھ عَ   

  "َقاَلْت َأَوَلْم َتْسَمْع َما َقاُلوا َقاَل َأَوَلْم َتْسَمِعي َما ُقْل ُت َرَدْدُت َعَل ْیِھْم َفُی ْسَتَجاُب ِل ي ِف یِھْم َوَل ا ُی ْسَتَجاُب َلُھ ْم ِف يَّ               

                                                
 . ٢٨٧ص . دار الفكر: دمشق. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨. ( النحالوي، عبد الرمحن)٢(

 
 . ١٠ -٩سورة اإلسراء، آية  )١(
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 كثی رًا م  ا ی ستخدم الترغی ب والت  شجیع لرف ع ال روح المعنوی  ة لل شباب الم سلم كم  ا ح صل ف  ي         rفك ان  ، )٢(

َی ا َس ْعُد اْرِم ِف َداَك َأِب ي     "   یق ول ل ھ  rب شھامة وك ان الرس ول     tغزوة أحد حین دافع سعد بن أب ي وق اص     

 ال ذي ل ھ دورًا مھم ًا ف ي تغی ر س لوك األبن اء خاص ة إذا          كذلك أس لوب الترھی ب   r، كما استخدم    )٣(" وأمي

. )٤( وإذا أدرك األبناء من خاللھ النتائج التي یمكن أن تترتب على سلوكھم غیر المقبول      ،أحسن استخدامھ   

یب ألوام ر اهللا ك ٍل بح سب س نھ ، ف شرع لعقوب ة       فقد شرع اإلسالم الحدود والتعزیزات لعقوبة من ال ی ستج         

، ومنھ ا ال ضرب غی ر المب رح ف ي أض یق نط اق ، مث ل          األبناء وسائل شتى منھا العتاب ، ومنھ ا التخوی ف     

ْی ِھ  َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َع ْن َأِبی ِھ َع ْن َج دِِّه َق اَل َق اَل َرُس وُل اللَّ ِھ َص لَّى اللَّ ُھ َعلَ          فعن " العقوبة عند ترك الصالة    

َوَس  لََّم ُم  ُروا َأْوَل  اَدُكْم ِبال  صََّلاِة َوُھ  ْم َأْبَن  اُء َس  ْبِع ِس  ِنیَن َواْض  ِرُبوُھْم َعَلْیَھ  ا َوُھ  ْم َأْبَن  اُء َع  ْشٍر َوَفرُِّق  وا َبْی  َنُھْم ِف  ي   

أن ی  ستنفد وس  ائل التربی  ة   :  ش  روطًا لل  ضرب منھ  ا  )٢(وق  د أش  ترط التربوی  ون الم  سلمون     ،)١("اْلَم  َضاِجِع

األخ  رى م  ن ق  دوة وتعل  یم ووع  ظ وتك  رار ذل  ك، ف  ال یھم  ل األب تعھ  د ابن  ھ بالتوجی  ھ والن  صح ث  م یفاجئ  ھ       

 أال یك ون  - أن تكون في األمور المھمة كترك الصالة أو األخطاء الكبرى كاالعت داء عل ى الغی ر         -ببالضر

 أن – أال یكون ف ي الوج ھ أو یق صد إھانت ھ     - أال یكون في حالة غضب-ضربًا مبرحًا أو كثیرًا أو مضرًا بھ     

ال یج وز ال ضرب عل ى     أن یك ون مك ان ال ضرب مناس بًا ف      -یھدف الضرب لمنفعة االبن، ف ال یك ون انتقام اً        

) ١٠( أال یكون عم ره أق ل م ن ع شر    - أال یزید عن ثالث ضربات -الوجھ أوفي الرأس أو الصدر أو البطن      

                                                
أخرجه مسلم ، والترمذي، وابن ماجه، وأمحد يف باقي مسند .٥٥٧٠رقم احلديث . كتاب األدب . صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف. البخاري رواه )٢(

 .األنصار، والدارمي
ن ماجه، وأمحد يف مسند العشرة أخرجه مسلم، والترمذي، واب. ٣٧٥٣رقم احلديث . كتاب املغازي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(

 . املبشرين باجلنة
 .١٢٠ص. دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٥ -هـ١٤١٥.(وآخرون.  اخلطيب، حممد شحات)٤(

 
 

 خرجه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابةأ. ٤١٨رقم احلديث . كتاب الصالة. سنن أبو داود. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أبو داود)١(
  : أنظر يف ذلك إىل عامة الكتب التربوية اإلسالمية اليت يذكر كل منها بعض هذه الشروط مثل)٣( 

 ، وكذالك ٥٤٢   -٥٣٩ص . طباعة والنشر املكتبة العصرية لل: بريوت. ٢ط. مقدمة ابن خلدون). م١٩٩٧ -هـ١٤١٨.( ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد
 .٨٢، واملذهب التربوي عند ابن سحنون ص ١٣٠ -١٢٨الرسالة املفصلة للقابسي ص 

أخرجه مسلم ، والترمذي، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأمحد يف مسند . ٢٩رقم احلديث . تاب اإلميانك. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣( 
    .األنصار رضي اهللا عنهم
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ی  ا اب  ن :  حینم  ا عی  ر رج  ًال بأم  ھ وق  ال ل  ھ t ذر  للترھی  ب لوم  ھ  ألب  يrس  نوات ، وم  ن أمثل  ة اس  تخدامھ 

   .)٣(" النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیا َأَبا َذرٍّ َأَعیَّْرَتُھ ِبُأمِِّھ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفیَك َجاِھِلیٌَّة:" فقال لھ. السوداء

 اإلن  ساني، ویمك  ن الق  ول ب  أن التربی  ة اإلس  المیة تق  رر أس  لوب الث  واب والعق  اب ل  ضبط ال  سلوك       

  .ولتحقیق السعادة واالطمئنان واألمن واألمان لإلنسان في الدنیا واآلخرة

  :  المحاورة والمناقشة-٤

یعد أسلوب المحاورة والمناقشة من أرقي أسالیب التربیة اإلسالمیة، حیث یشترك المتحاوران ف ي          

لعق ل والمنط ق، وع ادة م ا تت سم      إدارة الحوار بینھما لحل قضیة أو تفسیر وتحلیل فكرة محددة عن طری ق ا    

  .تلك المحاورة بالھدوء واالتزان

تم شى م ع   ویتمیز الحوار اإلسالمي بأنھ یظھر الحق ال ذي تھ دف إلی ھ التربی ة اإلس المیة، وال ذي ی          

والحوار جزء مھم في العالق ات اإلن سانیة إذ ب ھ تتحق ق المواجھ ة المباش رة          : " وندالفطرة السلیمة، یقول ال   

العقول، ولما كانت القلوب والعقول خاضعة للفطرة السلیمة من ناحیة، وللتعالیم المنحرفة من      بین القلوب و  

  .)١( "، فقد وجب أن تكون الغلبة في النھایة للحوار، الذي تستنیر بھ الفطرة السلیمة ناحیة أخرى

 أس لوب المح اورة والمناق شة ف  ي تعل یم ال صغار والكب ار وخاص  ة       r اس تخدم الرس ول الك  ریم   وق د 

، ألنھ أراد أن یجعل منھم مشاركین فعلیین لكل م ا یلق ي   البالغین من أھل بیتھ وصحابتھ رضوان اهللا علیھم        

 بأھمیة استخدام أسلوب المحاورة rو لعلمھ  علیھم، ولیس مجرد مستمعین یحفظون كل ما یسمعونھ منھ ، 

: ، م ن ذل ك   س المیة في تلك المرحلة العمریة وما سوف تثمره م ن فوائ د تربوی ة تع ود عل ى المجتمع ات اإل       

 َقاَل ِإنَّ َفًتى َشابا َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َیا َرُس وَل اللَّ ِھ اْئ َذْن ِل ي ِبالزَِّن ا َفَأْقَب َل       ةَأِبي أمامحدیث  

وا َمْھ َمْھ َفَقاَل اْدُنْھ َفَدَنا ِمْنُھ َقِریًبا َقاَل َفَجَلَس َقاَل َأُتِحبُُّھ ِلُأمَِّك َقاَل َلا َواللَِّھ َجَعَلِن ي اللَّ ُھ      اْلَقْوُم َعَلْیِھ َفَزَجُروُه َقالُ   

َل اللَّ ِھ َجَعَلِن ي اللَّ ُھ ِف َداَءَك َق اَل      ِفَداَءَك َقاَل َوَلا النَّاُس ُیِحبُّوَنُھ ِلُأمََّھاِتِھْم َقاَل َأَفُتِحبُُّھ ِلاْبَنِتَك َقاَل َل ا َواللَّ ِھ َی ا َرُس و      

                                                
 

الندوة العاملية : الرياض. مقدم للندوة العاملية للشباب اإلسالميحبث . اإلعالم اإلسالمي والعالقات اإلنسانية). م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦. (  الوند، حممد رمضان)١(
 .  ٢٤٢ص . للشباب اإلسالمي
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َوَلا النَّاُس ُیِحبُّوَنُھ ِلَبَناِتِھْم َقاَل َأَفُتِحبُُّھ ِلُأْخِتَك َقاَل َلا َواللَِّھ َجَعَلِني اللَّ ُھ ِف َداَءَك َق اَل َوَل ا النَّ اُس ُیِحبُّوَن ُھ ِل َأَخَواِتِھْم           

ا َواللَِّھ َجَعَلِني اللَُّھ ِفَداَءَك َقاَل َوَل ا النَّ اُس ُیِحبُّوَن ُھ ِلَعمَّ اِتِھْم َق اَل َأَفُتِحبُّ ُھ ِلَخاَلِت َك َق اَل َل ا            َقاَل َأَفُتِحبُُّھ ِلَعمَِّتَك َقاَل لَ    

 اللَُّھ مَّ اْغِف ْر َذْنَب ُھ َوَطھِّ ْر     َواللَِّھ َجَعَلِني اللَُّھ ِفَداَءَك َقاَل َوَلا النَّاُس ُیِحبُّوَنُھ ِلَخاَلاِتِھْم َق اَل َفَوَض َع َی َدُه َعَلْی ِھ َوَق الَ         

   .)٢(" َقْلَبُھ َوَحصِّْن َفْرَجُھ َفَلْم َیُكْن َبْعُد َذِلَك اْلَفَتى َیْلَتِفُت ِإَلى َشْيٍء 

 أن ینت شل ب ذرة   rذا األسلوب الرفیع، وبھذه المح اورة الھادئ ة، اس تطاع المرب ي العظ یم محم د        بھ

الشر من نفس الشاب، وفي ذلك درٌس تربوي عظیم للمربین وھو فتح ب اب الح وار والمناق شة م ع الب الغین       

، وق د أت ضح ذل ك ف ي      لحل ول ال سلیمة لھ م، وإقن اعھم بھ ا     واالستماع آلرائھم وأفكارھم، حتى یمكن وضع ا 

  ، ومن ث م عالج ھ   ، وإنما سمح لھ بالجلوس بجانبھ ومناقشتھ  للشاب كما زجره القوم    rعدم زجر الرسول    

ھ وعل ى مجتمع  ھ   حت ى یقتن ع بع  د ذل ك فیبتع د ع ن الزن ا وی صرف تفكی  ره فیم ا یع ود علی           ل ھ وذل ك بال دعاء   

  .بالخیر

وقد كانت السیدة عائشة أم المؤمنین رضي عنھ ا ال ت سمع ش یئًا إال راجع ت وناق شت فی ھ الرس ول            

r     ، ي اْبُن َأِبي ُمَلْیَكَة َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّب يِّ َص لَّى اللَّ ُھ    َناِفُع ْبُن ُعَمَر َقاَل َحدََّثِنعن "  حتى تعرفھ ، من ذلك

َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَنْت َلا َتْسَمُع َشْیًئا َلا َتْعِرُفُھ ِإلَّا َراَجَعْت ِفیِھ َحتَّى َتْعِرَفُھ َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َم ْن      

 َقاَلْت َعاِئَشُة َفُقْلُت َأَوَلْیَس َیُقوُل اللَُّھ َتَعاَلى َف َسْوَف ُیَحاَس ُب ِح َساًبا َی ِسیًرا َقاَل ْت َفَق اَل ِإنََّم ا َذِل ِك              ُحوِسَب ُعذِّبَ 

 عل  ى المح  اورة والمناق  شة الھادف  ة ، فك  ان r ، فق  د دربھ  م )١( " اْلَع ْرُض َوَلِك  ْن َم  ْن ُن  وِقَش اْلِح  َساَب َیْھِل  كْ 

یحرص علیھ الصالة والسالم عل ى س ماع ال صحابة ومناق شتھم فیم ا ھ و غ امض عل یھم م ن أم ور حی اتھم                 

  . الدینیة والدنیویة

"     وق  د أدرك فقھ  اء الم  سلمین وعلم  اؤھم أھمی  ة أس  لوب المن  اظرة والح  وار، ل  ذلك ك  ان العلم  اء   

یشجعون طلبتھم على المناقشة والمناظرة ویوجبون علیھم التمرن علیھ ا حت ى ك ان الطال ب یخ الف أس تاذه           

                                                
 .٢١١٨٥رقم احلديث . حديث صحيح انفر د به اإلمام أمحد بن حنبل يف باقي مسند األنصار. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أمحد)٢(

 
 .أخرجه مسلم ، والترمذي، وأبو داود ، وأمحد . ١٠٠رقم احلديث . كتاب العلم. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.   رواه البخاري)١(
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، حتى یحدث بذلك النقاش الفعال الذي یستفید منھ كل من طرفي  )٢( "في الرأي أحیانًا مع مراعاة االحترام   

  .الحوار

 من س وء اس تخدام أس لوب المن اظرة والح وار ب أن جعل وا ل ھ بع ض              كما احتاط المربون المسلمون   

أن یك ون ھ دف المن اظرة الوص ول     :   للتعلم والبحث العلمي من أھمھ ا الشروط التي تجعل منھ أسلوبًا فعاالً  

  ، كما یشترط في المتناظرین اإللمام بموضوع المناظرة  إلى الحقیقة ال التضلیل وحب االنتصار بالباطل

  

، مما یساعد كًال من المتحاورین للوصول إلى استنتاجات   )١( والتحلي بالھدوء وسعة الصدر وعدم التكلف     

  ھادفة وصحیحة

ویمك  ن الق  ول ب  أن أس  لوب الح  وار والمناق  شة م  ن أق  وي أس  الیب التربی  ة اإلس  المیة، ألن  ھ یرق  ي        

بالمتحاورین من أسلوب التقلید األعمى إلى األسلوب المنطقي والعقالني، حیث تتضح الحق ائق عل ى أس س       

  .منطقیة تتمشي مع الفطرة السلیمة والعقل الصحیح دون أن تفرض على األفراد بقوة

  :دریب والممارسة العملیة الت-٥

تبرز أھمیة أسلوب التدریب والممارسة العملیة في التربیة اإلس المیة ف ي كون ھ ال صورة التطبیقی ة         

  .والترجمة العملیة لألصول النظریة الموجودة في الكتاب والسنة النبویة الشریفة

إال اهللا وأن محم د عب ده   فالتكالیف اإلس المیة والمب ادئ الرئی سیة ف ي اإلس الم م ن ش ھادة أن ال إل ھ             

 وترجم ة عملی ة م ن     ، إنما تحتاج إلى تطبیقورسولھ والصالة والزكاة والحج والصوم والجھاد وغیر ذلك     

  .جانب الفرد المسلم

 على ممارسة أمور ال دین وت دریب ال صحابة وأبن ائھم علیھ ا عملی ًا، حت ى         rولقد حرص الرسول    

 للعبادات فح ین أم رھم بال صالة    rل علیھم بعد ذلك تطبیقھا وممارستھا في حیاتھم، من ذلك ممارستھ      یسھ
                                                

 . ٢٠٦ص . دار إحياء الكتب العربية: مصر. ٥ط. التربية اإلسالمية وفالسفتها. )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.(  اإلبراشي، حممد عطية)٢(
 .٢٥٥ص . مرجع سابق. إلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمعأصول التربية ا). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨.(  النحالوي، عبد الرمحن)١(
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علی ھ ال صالة وال سالم عل ى المنب ر فكب ر وكب ر الن اس وراءه وھ و عل ى           حی ث ق ام   لم یتركھم بل صلى بھ م      

لقھقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فیھ ا م ا ص نع    المنبر، ثم ركع وھو علیھ ، ثم نزل فنزل ا 

َأیَُّھا النَّاُس ِإنََّما َصَنْعُت  :" ما صنع في الركعة األولى، حتى فرغ من آخر صالتھ، ثم أقبل على الناس فقال     

  ،  )٣( "َصلُّوا َكَما َرَأْیُتُموِني ُأَصلِّي َ  "r، وقال  )٢( " َھَذا ِلَتْأَتمُّوا َوِلَتَعلَُّموا َصَلاِتي

  

ُخ ُذوا َمَناِس َكُكْم َف ِإنِّي َل ا َأْدِري     " :  ال صالة وال سالم ش عائر الح ج وق ال لھ م       كما مارس معھم علیھ   

ل معھ م ف ي جمی ع    وقد صام معھم وزكي وجاھد وسافر وعم ل وتعام    .)١(" ا َأُحجَّ َبْعَد َحجَِّتي َھِذِهَلَعلِّي َأْن َل

أمور الحیاة، فلم یترك علیھ الصالة والسالم كبیرة وال صغیرة إال ومارسھا معھم وعلمھم إیاھا، م ن ذل ك،     

َس لََّم َت َنحَّ   َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمرَّ ِبُغَل اٍم َی ْسُلُخ َش اًة َفَق اَل َل ُھ َرُس وُل اللَّ ِھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ وَ           " 

َحتَّى ُأِرَیَك َفَأْدَخَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَدُه َبْیَن اْلِجْلِد َواللَّْحِم َفَدَحَس ِبَھا َحتَّى َت َواَرْت ِإَل ى اْل ِإِبِط          

  . )٢( "َوضَّْأَوَقاَل َیا ُغَلاُم َھَكَذا َفاْسُلْخ ُثمَّ َمَضى َوَصلَّى ِللنَّاِس َوَلْم َیَت

 أن ی درب الغ الم ت دریبًا عملی ًا عل ى      rبھذا األسلوب النبوي التربوي الراقي استطاع النبي محم د      

سلخ الشاة، في حین أنھ لم ینھره ولم یزجره على عدم إحسانھ للسلخ، بل علمھ ودربھ وقام وصلى دون أن   

  .یتوضأ، تقریرًا منھ علیھ الصالة والسالم بطھارتھ

في تدریب البالغین عل ى ممارس ة أم ور الحی اة      قد ضرب أروع المثل rویمكن القول أن الرسول     

الدینیة والدنیویة، من خالل التجارب العملیة التي كان یقوم بھا علیھ الصالة والسالم أمامھم مباشرة، حت ى          

  .یمكن لھم أن یستفیدوا منھا ویصلوا إلى الصورة المثلي الصحیحة ألعمالھم

                                                
أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد يف باقي . ٨٦٦رقم احلديث . كتاب اجلمعة. البخاريصحيح . موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(

 .مسند األنصار، والدارمي
أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي يف مواضع كثرية ، وأبو . ٥٥٤٩رقم احلديث . كتاب األدب. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٣(

 .داود، وابن ماجه، وأمحد، والدارمي
أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو . ١٣٨٩٩رقم احلديث . مسند اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أمحد)١(

 . داود، وابن ماجه، ومالك، والدارمي
 .أخرجه أبو داود.١٥٧رقم احلديث . كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه. موسوعة احلديث الشريف.  رواه ابن ماجه)٢(



  
  
 

- ٨٧ - 
 

  :  التربیة باألحداث والمواقف-٦

 ت   أثیرًا وثبات   ًا عل   ى ال   نفس اإلس   المیة ب   المواقف واألح   داث أق   وى الشخ   صیة إن تربی   ة وتك   وین

أن انطباع  ات الف رد تك  ون ف ي ھ ذه الحال  ة مباش رة، وحقیقی  ة، وواض حة، ودقیق  ة، وذات      " ذل ك  اإلن سانیة،  

 تم ر ب الفرد الم سلم    ، لذلك فقد اتخذت التربیة اإلس المیة م ن المواق ف واألح داث الت ي         )٣( "معنى محسوس 

  .  لتربیتھ وتھذیبھ على العظات والعبر األخالقیة واالجتماعیة التي تحدث حولھأسلوبًا مھمًا

 وذل  ك م  ن خ  الل  ،ی  ة األم  ة اإلس  المیة ف  ي من  شئھا  ویالح  ظ أن آی  ات الق  رآن العظ  یم تفی  د ف  ي ترب 

،   یتضح ذل ك م ن الف ارق الرئی سي ب ین اآلی ات المكی ة واآلی ات المدنی ة          األحداث والوقائع بطریقة عجیبة ،    

،  فاآلیات المكیة كانت تحاكي األحداث في مكة، فجاءت مؤكدة إل ى ال صبر عل ى األذى واحتم ال المك روه           

، أم ا اآلی ات المدنی ة فق د كان ت تح اكي األح داث ف ي المدین ة بع د انت شار             حتمالومغالبة النفس على ھذا اال    

، وظھور الن صر للم سلمین فج اءت مؤك دة إل ى توجی ھ الم سلمین ل رد الع دوان ومجابھ ة المعت دین               اإلسالم

   . )١( ورفض الخضوع والمذلة بالقوة

 قد أدرك ذلك األمر فأخذ علیھ الصالة والسالم یتحرى المواق ف واألح داث       rوالشك أن الرسول    

فی  ستغلھا لیظھ  ر الجوان  ب التربوی  ة العظیم  ة لل  شریعة اإلس  المیة، وحت  ى ُیح  دث األث  ر العظ  یم ف  ي نف  وس     

  .، وھو في ذلك ینھج منھج القرآن العظیم في استغالل المواقف واألحداث المسلمین

وم  ن فك ان علی  ھ ال  صالة وال  سالم ال ی دع ح  دثًا دون أن یجع  ل من  ھ درس ًا بلیغ  ًا وموعظ  ًة م  ؤثرة،     

نَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ   َأ * درسًا للمسلمین، حادثة الجدي األسك  rألحداث التي جعل منھا الرسول      ا

َوَسلََّم َمرَّ ِبالسُّوِق َداِخًلا ِمْن َبْعِض اْلَعاِلَیِة َوالنَّاُس َكَنَفَتُھ َفَمرَّ ِبَجْدٍي َأَسكَّ َمیٍِّت َفَتَناَوَلُھ َفَأَخَذ ِبُأُذِنِھ ُثمَّ َقاَل َأیُُّك ْم          

                                                
 . ٤١ص . دار النهضة العربية: القاهرة. ٣ط. املنهجالوسائل التعليمية و). م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣.(   كاظم، أمحد خريي و جابر،عبد احلميد جابر)٣(
 .٢٠٨ص . مرجع سابق. منهج التربية اإلسالمية) م١٩٩٣ -هـ١٤١٤.(  قطب ، حممد)١(
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اُلوا َما ُنِحبُّ َأنَُّھ َلَنا ِبَشْيٍء َوَما َنْصَنُع ِبِھ َقاَل َأُتِحبُّوَن َأنَُّھ َلُكْم َقاُلوا َواللَِّھ َلْو َكاَن َحیا ُیِحبُّ َأنَّ َھَذا َلُھ ِبِدْرَھٍم َفقَ     

  .)٢(" َذا َعَلْیُكْم َكاَن َعْیًبا ِفیِھ ِلَأنَُّھ َأَسكُّ َفَكْیَف َوُھَو َمیٌِّت َفَقاَل َفَواللَِّھ َللدُّْنَیا َأْھَوُن َعَلى اللَِّھ ِمْن َھ

هللا وھكذا فق د اس تطاع علی ھ ال صالة وال سالم أن ی درك اللحظ ة المناس بة لیج سد لل صحابة رض ي ا              

عنھم بالرؤیة والمالحظة، ھون الدنیا عند اهللا تعالي، مما یحرك نفوسھم إلى الزھ د فیھ ا واإلقب ال عل ى اهللا          

ی ستغل األح داث والمناس بات الت ي تم ر بالم سلمین ف ي غ  رس        علی ھ ال صالة وال سالم    وق د ظ ل   وج ل ،  ع ز  

  .المفاھیم اإلیمانیة والتربویة في نفوسھم

یب ق  د أف  رزت م  ن ال  شباب الم  سلم طاق  ات إبداعی  ة عظیم  ة انت  شرت   ویمك  ن الق  ول أن تل  ك األس  ال

، مم ا أق ام ح ضارة إس المیة عالمی ة       انتشارا عظیمًا، حاملة ل واء ال دعوة إل ى اهللا تع الى بك ل وس یلٍة ممكن ة          

  .لكمال المرضي هللا سبحانھ وتعالىادرجات من وتھذبھ وترتقي بھ إلى  Uتربط المسلم باهللا 

  نماذج إلسھامات البالغین من الصحابة رضي اهللا عنھم في بناء المجتمع المسلم: ثامنًا

إن النماذج اإلسالمیة الحی ة ف ي عھ د النب وة لممارس ة الب الغین م سؤولیة ال دعوة والجھ اد وال صبر                 

ث  م بالرعای  ة النبوی  ة   Uبف  ضل م  ن اهللا عل  ى األذى كثی  رة ومتنوع  ة، فق  د اس  تطاع علی  ھ ال  صالة وال  سالم    

م ن ق رآن   (  ، ـ س واء كان ت متمثل ًة بالكلم ة      الفریدة التي أح اط بھ ا أبن اء وبن ات ال صحابة رض ي اهللا ع نھم       

ل ذین ق دموا   أو بالفعل من سلوكھ علیھ الصالة والسالم ـ أن ینشئ جیًال مبدعًا م ن ال دعاة الرب انیین ا     ) وسنة

  .أمثلة رائعة للتضحیة والفداء في سبیل نشر الدین اإلسالمي، وجعلھ منھج الحیاة األمثل

وقد سجل التاریخ من س یرة أبن اء وبن ات ال صحابة رض ي اهللا ع نھم مواق ف بطولی ة خال دة، كان ت             

  -:ومازالت أنموذج للشباب المسلم في الحرص على الجھاد والشجاعة واإلقدام، من ذلك

رأی ت أخ ي عمی ر ب ن أب ي      : عن سعد بن أبي وقاص رض ي اهللا عن ھ ق ال   : عمیر بن أبي وقاص  -أ

إن  ي أخ  اف أن : مال ك ی  ا أخ  ي؟ ق ال  :  ی  وم ب در یت  وارى، فقل  ت rقب  ل أن یعرض نا رس  ول اهللا   t،  وق اص 

                                                
  .أخرجه أبو داود، وأمحد يف باقي مسند املكثرين. ٢٩٥٧رقم احلديث . كتاب الزهد والرقائق. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.   رواه مسلم)٢(
 .أي صغري اإلذن:  أسك*
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فع رض  : ق ال .  فیستصغرني فیردني، وأن ا أح ب الخ روج لع ل اهللا أن یرزقن ي ال شھادة      rیراني رسول اهللا   

، فقت ل   فكن ت أعق د حمائ ل س یفھ م ن ص غره      : یق ول  t فرده، فبكى، فأجازه، فكان سعد rعلى رسول اهللا  

  .)١(وأرضاه  tوھو ابن ست عشرة سنة 

، فأمره أن  ، حین أنفذه قائدًا لجیش مھمتھ تأدیب الرومأسامة بن زید من r موقف رسول اهللا     -ب

 r، وعن دما رأى الرس ول    یتجھ إلى الشام، وأن ی وطئ الخی ل تخ وم البلق اء وال دارون م ن أرض فل سطین           

َفَق اَل ِإْن َتْطَعُن وا   "    خطب فیھموقام ف،  نظرًا لحداثة سنھ، تردد بعض الصحابة في االستجابة لبعث أسامة  

ِإْن َك اَن ِم ْن َأَح بِّ النَّ اِس ِإَل يَّ      ِفي ِإَماَرِتِھ َفَقْد َطَعْنُتْم ِفي ِإَماَرِة َأِبیِھ ِمْن َقْبِلِھ َواْیُم اللَِّھ َلَق ْد َك اَن َخِلیًق ا ِلْلِإَم اَرِة وَ      

 حی ث ك ان عم ره     ع نھم، ، فقد كان م ن ص غار ال صحابة رض ي اهللا    )١("َوِإنَّ َھَذا َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَليَّ َبْعَدُه      

  . )٢(  وقیل عشرین ثمان عشرة سنةrحین توفي رسول اهللا 

 أول من أسلم م ن ال صبیان ف ي ت اریخ اإلس الم، وك ان عم ره        t فقد كان   :علي بن أبي طالب    -ج  

 في الدعوة إلى اإلسالم والجھاد ف ي س بیلھ، حی ث    t ، فقد عاش شبابھ كلھ )٣("اْبُن َثَماِن ِسِنیَن" أسلم  حین  

 ف ي  rعل ى أھل ھ، وق ال     rإال غزوة تبوك حیث خلف ھ رس ول اهللا      ،rسول اهللا ھد جمیع المشاھد مع ر   ش

   .)٤( "َعِليٌّ ِمنِّي َوَأَنا ِمْن َعِليٍّ َوَلا ُیَؤدِّي َعنِّي ِإلَّا َأَنا َأْو َعِليٌّ "  فضلھ

                                                
  .  ٣٦ص . ٥ج. مرجع سابق.اإلصابة يف متييز الصحابة). ت.د( ابن حجر، أمحد بن علي )١(

 . ١٠٦ص . ٣ج.  للطباعة والنشردار التحرير. الطبقات الكربى). ت.د.(    والوا قدي ، حممد بن سعد كاتب
 .أخرجه مسلم، والترمذي، وأمحد . ٣٩١٩رقم احلديث . كتاب املغازي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري )١(
املكتبة : بريوت).       الشيخ حممد على القطب و الشيخ حممد الدايل بلطة: ضبط وحتقيق. ( السرية النبوية). م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦. (  ابن هشام، عبد امللك)٢(

 .٢٢٠ص . ٤ج.  والنشرالعصرية للطباعة
 .أخرجه أمحد من مسند بين هاشم. ٣٦٦٧ ، رقم احلديث tكتاب مناقب على بن أيب طالب . سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٣(
وهو حديث .أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، وأمحد يف مسند الشاميني. ٣٦٥٣رقم احلديث . كتاب املناقب. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٤(

  .حسن صحيح غريب
 .١٤ص. ٣ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.( ي، حممد بن سعد و الواقد
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:  فقد كان من السبعة األوائل الذین سارعوا إلى اإلسالم، فعن أبي األسود قال:الزبیر بن العوام -د

 ، وك ان ع م الزبی ر یعلق ھ ف ي ح صیر       أسلم الزبیر وھو ابن ثمان سنین وغ ادر وھ و اب ن ثم ان ع شرة س نة              

  .)٥(ال أكفر أبدا: فیقول الزبیر. ارجع إلى الكفر: ویدخن علیھ بالنار وھو یقول

حتى أن ھ  "،  عوده لیھزم الجیوش ویشتد ربھ وھو غالم ضربًا شدیدًا، لیقوىوقد كانت أمھ صفیة تض          

 بمك  ة وھ  و غ  الم رج  ًال فك  سر ی  ده وض  ربھ ض  ربًا ش  دیدًا، فُم  َر بالرج  ل عل  ى ص  فیة بن  ت عب  د        tقات  ل 

 آَأِقط ًا ح سبتھ أم   ...كیف رأی ت َزب َرا  : قاتل الزبیر، فقالت : ما شأنھ؟ قالوا  :   وھو ُیحَمل فقالت   -أمھ -المطلب

  ف ي الح رب والجھ اد أطل ق علی ھ     t ولمھارت ھ  .  كنایًة ع ن ص غر حجم ھ وس نھ     )٦(" أم ُمشمِعًال َصقرا؟   ...تمرا

  ، ففي غزوة أحد بعد أن انقلب جیش  )٧( أول سیف شھر في اإلسالم كان سیف الزبیر: لمؤرخون عبارةا

 وندب معھ أبا بكر لیتعقبا جیش قریش، حتى ی روا أن بالم سلمین ق وة     rقریش قافًال إلي مكة ندبھ الرسول

فال یفكروا في استئناف القتال، وقد قاد الزبیر سبعین رجًال في اتجاه ج یش ق ریش، حت ى ظن ت ق ریش أن ھ             

  .)١(طلیعة جیش كبیر، فمضت في طریقھا ال تلوي عن شيء 

 ك ان یق ول إذا   t، لدرجة أن أب ا بك ر    ففي غزوة أحد كان لھ دوٌر عظیم:  بن عبید اهللا   طلحة -ھـ  

 ف ي س اعة ال شدة تق دم طلح ة ال      rفعندما انھالت السیوف على رس ول اهللا  !! ذاك یوم طلحة   : ذكر یوم أحد  

یأب  ھ ب  شي ف  ضم الرس  ول علی  ھ ال  صالة وال  سالم إل  ي ص  دره، وأم  سك س  یفھ بیمن  اه وأخ  ذ یق  اوم جحاف  ل           

، وق د أص یب طلح ة بب  ضع وس بعین طعن ة وض  ربة،       الم شركین حت ى ردھ م ع  ن رس ول اهللا وأیأس ھم من  ھ     

                                                
 . .٨٩ ص ١ج. دار الكتاب العريب:  بريوت٢ط. حلية األولياء وطبقات األصفياء). م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧.(  األصبهاين ، أبو نعيم)٥(
  .٧١ص . ٣ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.(  الواقدي، حممد بن سعد)٦(
 .٦ص. ٣ج. مرجع سابق. اإلصابة يف متييز الصحابة). ت.د.(  ابن حجر، أمحد بن علي)٧(

  
 
 

 .١١٩ص . دار الكتاب العريب: بريوت. ١ط. جلنةالعشرة املبشرون با) . م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤.(  اجلميلي، سيد)١(
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َمْن َس رَُّه َأْن َیْنُظ َر ِإَل ى َش ِھیٍد َیْم ِشي َعَل ى         :"rوفیھ قال رسول اهللا ،  )٢(tولكنھ ثبت لھا كالجبل الشامخ    

  .)٣("َوْجِھ اْلَأْرِض َفْلَیْنُظْر ِإَلى َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّھ 

فق د كان ا م ن النم اذج الفتی ة      :  ومع اذ ب ن عف راء رض ي اهللا عنھم ا      معاذ بن عمرو ب ن الجم وح      -و

 ب در ف ي   إنن ي لواق ف ی وم   :  ق ال tالرائعة التي تجسدت فیھا القدوة الصالحة، فعن عبد الرحمن ب ن ع وف      

الصف، فنظرت عن یمیني وشمالي فإذا أنا بین غالمین من األنصار حدیثة أسنانھما، تمنیت أن أكون ب ین        

أخب رت  : نع م، وم ا حاجت ك إلی ھ؟ ق ال     : یا عماه أتعرف أبا جھ ل؟ فقل ت  : أضلع منھما، فغمزني أحدھما فقال   

ل ئن رأیت ھ ال یف ارق س وادي س واده حت ى یم وت األعج ل من ا،          ! ذي نفسي بی ده  ، وال rأنھ یسب رسول اهللا     

فتعجب ت ل ذلك، فغمزن ي اآلخ ر فق  ال ل ي أی ضًا مثلھ ا، فل  م ألب ث أن نظ رت إل ي أب  ي جھ ل وھ و یج ول ف  ي              

أال تری  ان؟ ھ  ذا ص  احبكما ال  ذي ت  سأالني عن  ھ؟ فابت  دراه ب  سیفیھما ف  ضرباه حت  ى ق  تاله، ث  م     : فقل  ت. الن  اس

: ھ ل م سحتما س یفكما؟ ق اال    : أن ا قتلت ھ، ق ال   : منھم ا  أیكما قتلھ؟ قال ك ل :  فأخبراه، فقالrى النبي انصرفا إل 

،  لمع  اذ ب  ن عم  رو ب  ن الجم  وح * كالكم  ا قتل  ھ، وق  ضى ب  سلبھ:  ف  ي ال  سیفین فق  الrفنظ  ر النب  ي : ال، ق  ال

   . )١( اآلخر معاذ بن عفراء رضي اهللا عنھماو

بع د   إلي أھل نجران rففي السنة العاشرة للھجرة أرسلھ الرسول : عمرو بن حزم األنصاري    -  ز

، لیفقھھم في اإلسالم ویكون والیًا علیھم، وقد بقي على والیتھا   عشرة سنة  أن أسلموا، وقد كان عمره سبع     

  . )٢(  یترجم ویفسر حقائق اإلسالم ومناھجھ فكرًا وسلوكًاrطیلة حیاة الرسول 

حی  ث اش  تركا ف  ي غ  زوة أح  د وھ  م ص  غار ل  م یبلغ  وا   : راف  ع ب  ن خ  دیج وس  مرة ب  ن جن  دب _    ح

 الج یش، ف رأى فی ھ    rامسة عشرة،  فحین خرج المسلمون إلى أح د للق اء الم شركین، اس تعرض النب ي            الخ

                                                
  .١٦٠ص. ٣ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.(  الواقدي، حممد بن سعد)٢(

 .٢٩٢ص . ٢ج. مرجع سابق. اإلصابة يف متييز الصحابة). ت.د.(    و ابن حجر، أمحد بن على
 . أخرجه ابن ماجه يف املقدمة. ٣٦٧٢رقم احلديث  . tكتاب مناقب طلحة بن عبيد اهللا . سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٣(
  .٥٤٠ -٥٣٩ص . ١ج. دار املعرفة: بريوت. حياة الصحابة). ت. د.( الكاندهلوي ،حممد يوسف)١(

 .    ما ميلكه املقتول كعدة للحرب وحنوها: سلبه* 
  . ١٢٨ص . ٣ج. مصر. حممد أبو الفضل إبراهيم/ حتقيق. تاريخ الطربي). ت. د. ( ي، حممد بن جرير الطرب) )٢(

 . ٢٩٣ص . ٤ج. مرجع سابق. اإلصابة يف متييز الصحابة). ت.د.(      و ابن حجر،أمحد بن على



  
  
 

- ٩٢ - 
 

 ورد م ن  rصغارا لم یبلغوا الحلم حشروا أنفسھم مع الرجال، لیكونوا مع المجاھدین، فأشفق عل یھم النب ي    

تصغر منھم، وكان فیمن رده علیھ الصالة والسالم رافع بن خدیج وسمرة بن جندب، ثم أجاز رافع ًا لم ا      اس

 رافع ًا وردن ي م ع أن ي     rأج از رس ول اهللا   :  س مرة وق ال ل زوج أم ھ    فبك ى . إن ھ راٍم یح سن الرمای ة     :  لھ قیل

 الخب  ر، فأمرھم  ا بالم  صارعة، فك  ان الغال  ب س  مرة، فأج  ازه علی  ھ ال  صالة      rأص  رعھ، فبل  غ رس  ول اهللا  

  .)٣(والسالم 

 للجھ اد ی وم الخن دق، وك ان عم ره خم سة       rفقد أجازه الرس ول  :  بن الخطاب عبد اهللا بن عمر    -ط

  .)٤( عشر عاما

 وأبیھ إل ى المدین ة المن ورة، فق د     rكان لھ دور عظیم في ھجرة الرسول :  عبد اهللا بن أبي بكر    -ي

 حت ى  t إال وع اه   عمل على نقل األخبار إل یھم، فك ان ال ی سمع م ن ق ریش أم رًا یبیتون ھ م ن مك روه لھم ا              

ھما بعض الوقت، ثم یخرج من عند ھما بالسحر، ویصبح مع ق ریش  عندیأتیاھما في المساء بخبره، ویبقي     

  .  )١( بمكة كأنھ كان نائمًا فیھا

ع شرة  م ف ي الخن دق بع د أن بل غ الخام سة      أجازه الرسول علیھ ال صالة وال سال  :  سعد بن خیثمة -ك

 وقد قاتل فیھا ب شدة، ف دعا الرس ول علی ھ ال صالة وال سالم بالبرك ة ف ي ول ده وم سح عل ى رأس ھ،              من عمره 

  .)٢(فاستجاب اهللا دعاءه، وكان من نسلھ اإلمام أبو یوسف القاضي والفقیھ الحنفي المجتھد المشھور

 وحف ظ طائف ة م ن    ن عم ره أسلم صغیرًا، إذ كان في الثالثة ع شرة م      :  البراء بن عازب األوسي    -ل

،  خم س ع شرة س نة    یوم الخندق وعمره r، وقد أجازه الرسول   للمدینةrسور القرآن قبل قدوم الرسول  

                                                
 .٣٨٨ -٣٨٧ص . ٧ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.(  الواقدي،حممد بن سعد)٣(
أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد يف . ٣٧٨٨رقم احلديث . كتاب املغازي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(

 .مسند املكثرين من الصحابة
 .١١٢ص . ٢ج. مرجع سابق.السرية النبوية) .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦. (  ابن هشام، عبد امللك)١(
 .١٥٦ص . اهلند. ديةالرسالة احملم). ت. د.(  الندوي، سليمان)٢(
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، كم  ا ندب  ھ   خم  س ع  شرة غ  زوة وأن  ا وعب  د اهللا اب  ن عم  ر ِل  َدةٌ rغ  زوت م  ع رس  ول اهللا : وف  ي ذل  ك یق  ول

  . )٣(  لدعوة ھمدان لإلسالم فبقي ھناك حتى أسلمت ھمدان كلھاrالرسول 

وكما كان للب الغین م ن ال صحابة وأبن اؤھم دور ف ي الجھ اد وال دعوة، فق د ك ان أی ضًا للبالغ ات م ن                 

یة حی ث ض ربن أروع األمثل ة ف ي الت ضح      ، الصحابیات وبناتھن جھوٌد عظیمة في إقام ة الدول ة اإلس المیة           

 صورًا مشرقة لجھ ود ال صحابیات وبن اتھن     قدمت كتب السیر والطبقات  قدف،   والجھاد والصبر على األذى   

  .في مجال الجھاد والدعوة اإلسالمیة

"      وب اب " جھ اد الن ساء  " ب ، ب ا  )٤( في كت اب المغ ازي    ) رحمھ اهللا (وفي تبویب اإلمام البخاري   

غ  زو الن  ساء وقت  الھن م  ع   "  ، وب  اب"حم  ل الرج  ل امرأت  ھ ف  ي الغ  زو  "  ، وب  اب"غ  زو الم  رأة ف  ي البح  ر  

، "م داواة الن ساء الجرح ى ف ي الغ زو     "  وب اب " حمل النساء القرب إلى الناس ف ي الغ زو     "  ، وباب "الرجال

  . العظیم في ذلك، ما یدل على دورھن"رد النساء الجرحى والقتلى"  وباب

  : یلي ومن أمثلة جھاد البالغات من الصحابیات ما

 إلیھ ا   فقد كان علمھا رض ي اهللا عنھ ا یج ذب ط الب العل م     : عائشة رضي اهللا عنھا     أم المؤمنین  -أ

  عظیمة تخرج منھا سادة علماء التابعینأقطار البالد، حتى أصبحت رضي اهللا عنھا تمثل مدرسةً من شتى   

َف  ْضُل :"  یق  ولrس  معت رس  ول اهللا :   یق ول t، فع ن عب  د اهللا ب  ن عب  د ال  رحمن أن ھ س  مع أن  س ب  ن مال  ك    

 ف ي  النموذج األعلى للفتی ات الم سلمات  ، فقد كانت  )١("َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّریِد َعَلى َساِئِر الطََّعاِم     

 ح دیث ق  ط  rم ا أش  كل علین ا أص حاب رس  ول اهللا    :" ، یق ول أب و موس  ى األش عري    العب ادة والجھ اد والعل  م  

، كما كان لھا رضي اهللا عنھا دور عظیم في ال دعوة والجھ اد،    )٢("فسألنا عائشة إال وجدنا عندھا منھ علما  

                                                
 .٨٢ص . ٤ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.( الواقدي، حممد بن سعد )٣(
 .كتاب املغازي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(
أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد . ٣١٧٩رقم احلديث . كتاب أحاديث األنبياء. صحيح البخاري. وسوعة احلديث الشريفم.  رواه البخاري)١(

 .يف أول مسند الكوفيني
 . ٥٨ص . املكتب اإلسالمي: بريوت. ٢ط. اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة)  م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.(  الزركشي ، بدر الدين)٢(
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 وبنت الصدیق وأم الم ؤمنین جزاھ ا اهللا ع ن أم ة س یدنا محم د        rوھي زوجة إمام المربین محمد      ! كیف ال 

rخیر الجزاء .  

 وأبیھ ا  r، حیث كان لھ ا دوٌر عظ یم ف ي ھج رة الرس ول      بنت أبي بكر رضي اهللا عنھا أسماء   -ب

عل ى تھیئ ة   عنھم ا   عندما أقام ا ف ي غ ار ث ور، فق د عمل ت م ع أختھ ا عائ شة رض ي اهللا              المنورةإلى المدینة   

، فكان  ت أس  ماء رض  ي اهللا عنھ  ا تأخ  ذ نطاقھ  ا فت  شقھ اثن  ین تجع  ل واح  دًا ل  سفرة   أبیھم  ا وrال زاد للرس  ول  

  .   وھو عمل لم یقو علیھ الرجال ذات النطاقین، فسمیت لذلك )٣(  واآلخر عصامًا لقربتھrرسول اهللا 

             رس   ول اهللا بن   ت بن   توأمام   ة فاطم   ة، وزین   ب، ورقی   ة، وأم كلث   وم،  r بن   ات رس   ول اهللا -ج

، حی ث أنفق ن ش بابھن وحی اتھن كلھ ا ف ي الجھ اد،         )r  وھي بن ت أب ي الع اص ب ن الربی ع حفی دة الرس ول            (

، فرضي اهللا عنھن  والدعوة إلى اهللا، وال عجب في ذلك فقد نشأن في بیت النبوة ونھلن من معینھا الصافي  

  . أجمعین

لفریدة الرائعة، یمكن الق ول ب أن ال شباب الم سلم ف ي عھ د النب وة، ق د         وبعد استعراض تلك النماذج ا    

ال م ن أج ل ع ز أو م ال ،     -كانوا بحق النموذج األسمى للبطولة والفداء واإلقدام على الجھاد في سبیل اهللا،         

 حتى استطاعوا أن ینشروا الدین اإلس المي والح ضارة اإلس المیة ف ي م شارق       -ولكن من أجل عقیدة ودین    

  .   ومغاربھا رضي اهللا عنھم وأرضاھم أجمعیناألرض

   لخدمة اإلسالمدور الذي یجب أن یقوم بھ البالغونال: تاسعًا

 أن الفرد البالغ قد وصل إلى درجة من النضج تسمح لھ بأن یحدد موقفھ من العالق ات    یمكن القول 

  .، وما یكتنفھا من تقالید وعادات وقیم االجتماعیة الموجودة في مجتمعھ

أن ذل ك ال یعن ي أن یعتم د    أتي أھمیة دوره االجتماعي، ومسؤولیتھ نحو أمتھ ودینھ، إال   ومن ھنا ت  

 عل  ى أنف  سھم ف  ي تك  وین تل  ك األدوار االجتماعی  ة ألنف  سھم دون تربی  ة وتوجی  ھ م  ن المؤس  سات      الب  الغون
                                                

  .٢٥١ -٢٥٠ص . ٨ج. مرجع سابق. الطبقات الكربى). م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠.(  الواقدي، حممد بن سعد)٣(
 .١١٢ص . ٢ج. مرجع سابق.السرية النبوية). م١٩٩٥ -هـ١٤١٦. ( لك   و ابن هشام، عبد امل
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ل ك م ن المؤس سات    إل ى غی ر ذ  ...التربویة الموجودة في المجتمع سواًء كانت البیت أو المدرس ة أو الم سجد      

  .التربویة والتي تساھم في تربیة أفراد المجتمع

 أسوة حسنة، حیث ظل علیھ الصالة والسالم ینصح الم سلمین ویعلمھ م ص بیانًا    rوفي رسول اهللا  

مین بالتوجی ھ والرعای ة   ، كما ظل علیھ الصالة وال سالم یتعھ د أبن اء الم سل        ، حتى لقي ربھ    وشبابا وشیوخاً 

النبویة الفریدة، حتى استطاع علیھ الصالة والسالم أن یجعل منھم دعاًة مخل صین واع ین بمب ادئ اإلس الم             

  .وقیمھ المنسجمة مع الفطرة السلیمة

ویقدر عطائھم في ن شر  ، ویستمع إلى آرائھم وأقوالھم   یقربھم إلیھ، ویجالسھم   rفقد كان الرسول    

لذا یمكن القول أن جیل البالغین من الصحابة والتابعین أفضل أنموذج یمكن أن یع رض    .الدعوة اإلسالمیة 

  . لخدمة اإلسالم والمسلمیندور الذي یجب أن یقوم بھ البالغونلل

ي لخدم ة الق ضایا المعاص رة ف     الی وم   دور ال ذي یج ب أن یق وم ب ھ الب الغون     وفي ضوء ذل ك ف إن ال     

   -: العالم اإلسالمي یمكن أن یتشكل من عناصر ھي

، وعدم التأثر واالستسالم للقیم الوافدة م  واالعتزاز بھلدینھ ولنبیھ وللمؤمنینو U هللا لوالء ا-١
 â:ىال، قال تع ، فالمؤمنون ھم حزب اهللا وھو ولیھم واألفكار الغریبة المطروحة عن اإلسالم

`tBur ¤AuqtGt� ©!$# ¼ã&s!qß�u�ur 
tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä ¨bÎ*sù z>÷�Ïm «!$# 

ÞOèd bqç7Ï=»tóø9$#  á)وقال ،  )١U في وصف حزب الشیطان        :â 
s�uqóstGó�$# ÞOÎgø�n=tæ ß`»sÜø�¤±9$# 
öNßg9|¡Sr'sù u�ø.Ï� «!$# 4 y7Í´¯»s9'ré& 

Ü>÷�Ïm Ç`»sÜø�¤±9$# 4 Iwr& ¨bÎ) z>÷�Ïm 
Ç`»sÜø�¤±9$# ãNèd tbrã�Å£»s�ù:$# á )وقال )٢ ، U: â 

y7Ï9¨s� ¨br'Î/ ©!$# �n<öqtB tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä ¨br&ur z`�Í�Ïÿ»s3ø9$# �w 4�n<öqtB 

öáNçlm; )٣(.  
 وبقیمھ  ا یرب  ي ف  ي نف  س الب  الغین االنتم  اء إل  ى األم  ة اإلس  المیة واالعت  زاز بھ  ا   U إن ال  والء هللا   

،   لھ م المعاص ي والمنك رات   ون یزینن الذیشیاطین اإلنس والجن ، مما یجعلھم في حرٍب مع   وبحضارتھا

  :قال تعالى
                                                

 . ٥٦سورة املائدة، آية    )١(
 . ١٩ سورة اادلة، آية )٢(
 . ١١ سورة حممد، آية )٣(
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â tûïÏ%©!$# tbrä�Ï�Ft� z`�Í�Ïÿ»s3ø9$# 
uä!$u�Ï9÷rr& `ÏB Èbrß� tûüÏZÏB÷sß☺ø9$# 4 
�cqäótGö;t�r& ãNèdy�YÏã no¨�Ïèø9$# ¨bÎ*sù 

no¨�Ïèø9$# ¬! á$Yè�ÏHsd)وقد نھى القرآن الكریم عن اتخاذ الكافرین  )٤ ،
 â $pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä:أولیاء ، قال تعالى

�w (#rä�Ï�Gs? z`�Í�Ïÿ»s3ø9$# uä!$u�Ï9÷rr& 
`ÏB Èbrß� tûüÏZÏB÷sß☺ø9$# á )٥(.  
 لإلس  الم والم  سلمین، وق  د U  ف  ي أن الن  صر س  یكون ب  إذن اهللاUالثق  ة ب  اهللا ب محارب  ة الی  أس -٢   

   . بنصرھم إن شاء اهللا، داعیًا لھم إلى األمل والثقة  نادى سبحانھ عباده المؤمنین بأصدق بیان

 â $pk��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#ûqãZtB#uä: قال تعالي          
bÎ) (#rã�ÝÇZs? ©!$# öNä.ö�ÝÇZt� ôMÎm6s☯ã�ur 

ö/ä3tB#y�ø%r& á )٦( وd â ô�s)s9ur ôMs)t7y� 
$sYçGuHÍ>⌧. $tRÏ�$t7ÏèÏ9 tûüÏ=y�ö�ß☺ø9$# 

ÇÊÐÊÈ öNåk®XÎ) ãNßgs9 tbrâ�qÝÁYy☺ø9$# 
ÇÊÐËÈ ¨bÎ)ur $tRy�Zã_ ãNßgs9     

tbqç7Ï=»tóø9$# á)الیأس من صفات غیر المؤمنینكما قد بین سبحانھ أن ، )٧  
 d `tBâ �c%⌧. �`Ýàt� br& `©9 çnu�ÝÇZt� ª!$# 
�Îû $u�÷R��9$# Ïou�½zFy$#ur ô�ß�ô☺u�ù=sù 

A=t6|¡Î0 �n<Î) Ïä!$y☺¡¡9$# §NèO ôìsÜø)u�ø9 
ö�ÝàZu�ù=sù ö@yd ¨ûtùÏdõ�ã� ¼çnß�ø�⌧. $tB 

àá�Éót� á)٨(  ،تعالىقال و:â ¼çm¯RÎ) �w ß§t«÷�($t� `ÏB 
Çy÷r§� «!$# �wÎ) ãPöqs)ø9$# tbrã�Ïÿ»s3ø9$# 

á)٩( .  
، كلما أزداد إیجابیتھم وف اعلیتھم ف ي ال دعوة      البالغین في نفوس  Uفكلما تمكنت الثقة واألمل باهللا        

  .بكل وسیلة مستطاعھ Uإلى اهللا 

َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ "   فحین،  من الشواھد العظیمة الدالة على ذلكrوفي سیرة نبینا محمد 

لََّم ِبَحْفِر اْلَخْنَدِق َعَرَضْت َلُھْم َص ْخَرٌة َحاَل ْت َبْی َنُھْم َوَب ْیَن اْلَحْف ِر َفَق اَم َرُس وُل اللَّ ِھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم              َوَس

َعْدًلا َلا ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِھ َوُھَو السَِّمیُع َتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َو: َوَأَخَذ اْلِمْعَوَل َوَوَضَع ِرَداَءُه َناِحَیَة اْلَخْنَدِق َوَقاَل       

اْلَعِلیُم َفَنَدَر ُثُلُث اْلَحَجِر َوَسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َقاِئٌم َیْنُظُر َفَبَرَق َمَع َضْرَبِة َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْرَقٌة       

 َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا َل ا ُمَب دَِّل ِلَكِلَماِت ِھ َوُھ َو ال سَِّمیُع اْلَعِل یُم َفَن َدَر الثُُّل ُث اْل آَخُر          ُثمَّ َضَرَب الثَّاِنَیَة َوَقاَل َتمَّتْ 
                                                

 . ١٣٩ سورة النساء، آية )٤(
 . ١٤٤ سورة النساء، آية )٥(
 .٧سورة حممد، آية  )٦(
 . ١٧٣ -١٧١ سورة الصافات، آية )٧(
 . ١٥سورة احلج، آية  )٨(
 . ٨٧ سورة يوسف، آية )٩(
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ِلَماِت ِھ َوُھ َو ال سَِّمیُع    َفَبَرَقْت َبْرَقٌة َفَرآَھا َسْلَماُن ُثمَّ َضَرَب الثَّاِلَثَة َوَقاَل َتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا َلا ُمَبدَِّل ِلكَ   

اْلَعِلیُم َفَنَدَر الثُُّلُث اْلَباِقي َوَخَرَج َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأَخَذ ِرَداَءُه َوَجَل َس َق اَل َس ْلَماُن َی ا َرُس وَل            

َعَھا َبْرَقٌة َقاَل َلُھ َرُسوُل اللَِّھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم َی ا      اللَِّھ َرَأْیُتَك ِحیَن َضَرْبَت َما َتْضِرُب َضْرَبًة ِإلَّا َكاَنْت مَ 

َسْلَماُن َرَأْیَت َذِلَك َفَقاَل ِإي َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنِّي ِحیَن َض َرْبُت ال ضَّْرَبَة اْل ُأوَلى ُرِفَع ْت         

 َحْوَلَھا َوَمَداِئُن َكِثیَرٌة َحتَّى َرَأْیُتَھا ِبَعْیَنيَّ َقاَل َلُھ َمْن َحَضَرُه ِمْن َأْصَحاِبِھ َیا َرُسوَل اللَِّھ    ِلي َمَداِئُن ِكْسَرى َوَما   

لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِب َذِلَك  اْدُع اللََّھ َأْن َیْفَتَحَھا َعَلْیَنا َوُیَغنَِّمَنا ِدَیاَرُھْم َوُیَخرَِّب ِبَأْیِدیَنا ِبَلاَدُھْم َفَدَعا َرُسوُل اللَِّھ صَ     

ُثمَّ َضَرْبُت الضَّْرَبَة الثَّاِنَیَة َفُرِفَعْت ِلي َمَداِئُن َقْیَصَر َوَما َحْوَلَھا َحتَّى َرَأْیُتَھ ا ِبَعْیَن يَّ َق اُلوا َی ا َرُس وَل اللَّ ِھ اْدُع             

ْم َوُیَخرَِّب ِبَأْیِدیَنا ِبَلاَدُھْم َفَدَعا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم ِب َذِلَك ُث مَّ        اللََّھ َأْن َیْفَتَحَھا َعَلْیَنا َوُیَغنَِّمَنا ِدَیاَرھُ     

لَّى اللَُّھ َضَرْبُت الثَّاِلَثَة َفُرِفَعْت ِلي َمَداِئُن اْلَحَبَشِة َوَما َحْوَلَھا ِمْن اْلُقَرى َحتَّى َرَأْیُتَھا ِبَعْیَنيَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صَ      

، فق د ك  ان علی  ھ ال  صالة  )١(" َعَلْی ِھ َوَس  لََّم ِعْن  َد َذِل  َك َدُع وا اْلَحَب  َشَة َم  ا َوَدُع  وُكْم َواْتُرُك وا التُّ  ْرَك َم  ا َتَرُك  وُكمْ    

 الذي وع د  Uوالسالم بتلك الكلمات یربي في نفوس الصحابة كبارًا وشبابًا جوانب الثقة واألمل بنصر اهللا  

  .بھ المؤمنین

جھ وا العدی د م ن الھ زائم     ن عب ر أربع ة ع شر قرن ًا م ن الزم ان ق د وا        بل ویمكن القول بأن المسلمی    

، إال أن ذل  ك ل  م یقع  دھم أو یث  بطھم ع  ن المحاول  ة المتج  ددة ف  ي    - س  واء كان  ت مادی  ة أو معنوی  ة -مختلف  ةال

 وك انوا بعی دین ع ن الی أس     ھ الم سلون بثواب ت ال دین اإلس المي    من وقت تمسك فی    ماف،   Uالدعوة إلى اهللا    

  .ونصرھم على أعدائھم Uقذھم اهللا  إال أنالمختلفةواالستسالم للتحدیات 

 من أوجب الواجبات على الشباب المسلم التقدم بدینھ لصناعة  ، حیث أنبالعلم U التعبد هللا -٣

یة والكونیة، والتماس سنن حضارة إسالمیة معاصرة، وذلك عن طریق البحث والتنقیب في العلوم الدین

وكفى . ف األمور مما یجعل حیاتھم بال غایة وھدفسقاتھم وإمكانیاتھم في سفا طا، وعدم إھدار اهللا فیھا

  حیث قال ، U بالمؤمنین الجادین في طلب العلم ما وعدھم بھ  اهللا 

                                                
  .أخرجه أبو داود. ٣١٢٥رقم احلديث . كتاب اجلهاد. سنن النسائي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه النسائي)١(
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â  Æìsùö�t� ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä öNä3ZÏB 
tûïÏ%©!$#ur (#qè?ré& zOù=Ïèø9$# 
;M»y_u�y� 4 ª!$#ur $y☺Î/ tbqè=y☺÷ès? 
⌦��Î7yz á )١( .  

 َلَتَضُع اْلَمَلاِئَكَة َوِإنَّ اْلَجنَِّة ِإَلى َطِریًقا ِبِھ اللَُّھ َسَلَك ِعْلًما ِفیِھ َیْبَتِغي َطِریًقا َسَلَك َمْن " r ھدیھ ومن  

 ِفي اْلِحیَتاُن َحتَّى اْلَأْرِض ِفي َوَمْن السََّمَواِت ِفي َمْن َلُھ َلَیْسَتْغِفُر اْلَعاِلَم َوِإنَّ اْلِعْلِم ِلَطاِلِب ِرَضاًء َأْجِنَحَتَھا

 َلْم اْلَأْنِبَیاَء ِإنَّ اْلَأْنِبَیاِء َوَرَثُة اْلُعَلَماَء ِإنَّ اْلَكَواِكِب َساِئِر َعَلى اْلَقَمِر َكَفْضِل اْلَعاِبِد َعَلى اْلَعاِلِم َوَفْضُل اْلَماِء

  ) .٢("َواِفٍر َحظٍِّب َأَخَذ ِبِھ َذَأَخ َفَمْن اْلِعْلَم َورَُّثوا ِإنََّما ِدْرَھًما َوَلا ِدیَناًرا ُیَورُِّثوا

  كم ا  وبناًء على ذلك فإن الدین اإلسالمي یحتاج إلى وجود شباب ینھض بأمانة العلم ویت صدى ل ھ    

 U ل ھ الجی ل األول ال ذي ق ام ف ي عھ د النب وة، فقام ت بھ م خی ر ح ضارة إس المیة، حی ث مك ن اهللا               ت صدى 

  . على أسس علمیة واضحة وھم صامدون Uالمسلمین في األرض، فأقاموا بذلك شرع اهللا 

، عن طری ق ال دعوة إل ى اهللا عب ر منھجی ة ص حیحة        إیجابي في المجتمع االنطالق للقیام بدور  -٤

والق رآن الك ریم    .وذلك من خالل التواص ي ب الحق وال صبر علی ھ، واألم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر          

، مھمتھ  ا إخ  راج الن  اس م  ن الظلم  ات إل  ى الن  ور، واألم  ر    یؤك  د أن األم  ة اإلس  المیة إنم  ا ھ  ي أم  ة دع  وة  

  ،  عن المنكر، وإقامة العدل في األرضبالمعروف والنھي

 &â öNçGZä. u�ö�yz >p¨Bé& ôMy_Í�÷zé :قال تعالي  
Ä¨$¨Y=Ï9 tbrÞ�ßDù's? Å$rã�÷èy☺ø9$$Î/ 

�cöqyg÷Ys?ur Ç`tã Í�⌧6Zß☺ø9$# tbqãZÏB÷sè?ur 
«!$$Î/ á )١(.  

 علی ھ ال صالة وال سالم أمت ھ عل ى منھجی ة ال دعوة         تدل على ذلك، فقد ربىrكما أن سنة الرسول   

 كما الزم یث التزم علیھ الصالة والسالم بھا، ح الصحیحة القائمة على الحكمة والرفق والصبر بالمدعوین    

، ب ل رف ض    أمتھ بھا فعندما انتصر المسلمون في فتح مكة، لم یثأر علیھ الصالة والسالم لنف سھ وص حابتھ     

 ین وأقال سعد بن عبادة من قیادة أحد الجیوش الداخلة إلى مكة لمج رد أن ھ ق ال     ثورة صحابتھ على المشرك   

 َكَذَب َسْعٌد  " ، فقال علیھ الصالة والسالم، الیوم أذل اهللا قریشاً  ، الیوم تستحل الحرمة    الیوم یوم الملحمة   :
                                                

 .١١ سورة اادلة، آية )١(
 . أخرجه البخاري، وأبوداود، وابن ماجه، وأمحد، والدارامي.٢٦٠٦رقم احلديث . كتاب العلم. سنن الترمذي. موسوعة احلديث الشريف.  رواه الترمذي)٢(
 .١١٠ سورة آل عمران، آية )١(
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كم  ا ق  ال علی ھ ال  صالة وال  سالم قولت  ھ   )٢( " ی  ِھ اْلَكْعَب ةُ َوَلِك ْن َھ  َذا َی  ْوٌم ُیَعظِّ ُم اللَّ  ُھ ِفی  ِھ اْلَكْعَب َة َوَی  ْوٌم ُتْك  َسى فِ   

  .)٣(ِاْذَھُبوا َفَأْنُتْم الطَُّلَقاء : المشھورة ألھل مكة

ن للدین اإلسالمي یؤكدان على أن الدین اإلسالمي ھ و دی ن دع وة        ھكذا فإن المصدرین األساسیی   و

:                                  ث        ورة غایت        ھ ھ        در الطاق        ات ، ق        ال تع        الي   ، ول        یس دی        ن ف        ي الوس        ائل والغای        ات 

$y☺Î6sù â 7py☺ômu� z`ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( 

öqs9ur |MYä. $�àsù ⌧á�Ï=⌧î É=ù=s)ø9$# 

(#q�Ò⌧ÿR]w ô`ÏB y7Ï9öq⌧m á )٤(.   

ال ش  ك ف  ي أن ال  شباب الم  سلم ل  و التزم  وا ب  ذلك الم  نھج ال  دعوى، ألدى ذل  ك إل  ى تحقی  ق نھ  ضة      

  .  إسالمیة معاصرة في العالم اإلسالمي

 تولیة النابغین من شباب األمة اإلسالمیة مسؤولیات كب رى ، فق د ُول ي أس امة ب ن زی د وھ و ل م          -٥

ابة م نھم أب و بك ر وعم ر وغیرھم ا كم ا تق دم        سنة ، على قی ادة ج یش فی ھ كب ار ال صح         ) ٢٠(یبلغ العشرین   

 ، كما أن ابن عباس كان یتقدم على كبار الصحابة ف ي الح دیث لعلم ھ وم ا یحمل ھ م ن فق ھ ،           ٧٨أنظر ص   

حتى أن الحطیئة نظر إلى ابن عباس في مجلس عمر وقد قرع بكالمھ فقال من ھذا ال ذي ن زل عل ى الق وم       

  )١(: بسنھ وعالھم في قولھ ، فقال فیھ

  یھدي لھ ووجدت العي كالصمم*   إني وجدت بیان المرء نافلة   
   وقد یالم الفتى یومًا ولم یلم *   المرء یبلى ویبقى الكلم سائرة 

 تحبیب الشباب بالعمل واإلنتاج لتفریغ طاقاتھم ، فالعمل في اإلسالم إنما ھو طاعة وعب ادة هللا       -٦ 

U     وذلك لعمارة األرض وطلب الرزق الحالل ، وقد ربى ، r َعاًم ا  َما َأَكَل َأَح ٌد طَ : " أمتھ على ذلك فقال

 ، ذل ك أن  )٢("َقطُّ َخْیًرا ِمْن َأْن َیْأُكَل ِمْن َعَمِل َی ِدِه َوِإنَّ َنِب يَّ اللَّ ِھ َداُوَد َعَلْی ِھ ال سََّلام َك اَن َیْأُك ُل ِم ْن َعَم ِل َی ِدهِ                

                                                
 .وقد انفرد به البخاري.٣٩٤٤رقم احلديث. كتاب املغازي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(
  . من أعلىrكتاب دخول النيب . فتح الباري شرح صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  ابن حجر، أمحد بن علي)٣(

 .ة احملمديةمطبعة السن: القاهرة). حممد حامد الفقي/ حتقيق .( rخمتصر سرية الرسول ). م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥.( و عبد الوهاب، حممد
 .١٥٩ سورة آل عمران، آية )٤(
 .٩٤ص . حرف العني . ٤ج . دار الكتب العلمية: بريوت. اإلصابة يف متييز الصحابة). ت.د.( ابن حجر، أمحد بن على )١(
 . مسند الشامينيأخرجه ابن ماجه ، وأمحد يف. ١٩٣٠رقم احلديث . كتاب البخاري. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٢(
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العمل یكسب النفس الثقة والطمأنینة وتحمل المسؤولیة ، وقد حذر علیھ الصالة والسالم من اتخ اذ الت سول      

"   َلْح مٍ َلا َتَزاُل اْلَمْسَأَلُة ِبَأَحِدُكْم َحتَّى َیْلَقى اللََّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوَل ْیَس ِف ي َوْجِھ ِھ ُمْزَع ةُ    :" وسیلة للكسب فقال  

)٣(.  

لذا فإن من أوجب الواجبات على مؤسسات التربیة اإلسالمیة المتمثلة بالبیت والمدرس ة والم سجد           

ووسائل اإلعالم أن تغ رس ف ي نف وس ال شباب الع زة والكرام ة وأن ت وجھھم إل ى م صادر الك سب الح الل                 

 األم ة  وتعینھم علیھا ، حت ى یكون وا أع ضاء ن افعین ف ي مج تمعھم م ساھمین ف ي تطورھ ا، وحت ى ال تبق ى                 

وال یخفى على أحد أن األمة اإلس المیة  . اإلسالمیة في موقف المتفرج من اإلنجازات الحضاریة في العالم      

 في قیام ھذا الدین وإعادة Uفي الوقت الحاضر في أمس الحاجة لسواعد الشباب ، فعلیھم المعول بعد اهللا       

  .مة المستضعفةالھیبة والعزة لھذه األ

  

  

  

  

  

  

  نيالفصل الثا

   مفھوم شـــبـكة الـمـعـلـومـــات الــدولــیــــة 
                                                

 .أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. ٤٤٠٩رقم احلديث . مسند أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة. موسوعة احلديث الشريف.  رواه أمحد)٣(
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  )إنترنت (                      

  .تعریف اإلنترنت:  أوًال  

 .تطور اإلنترنت:      ثانیًا

 .خصائص اإلنترنت:      ثالثًا

 .خدمات اإلنترنت:       رابعًا

 .دور اإلنترنت في العملیة التعلیمیة:      خامسًا

  .اإیجابیات اإلنترنت وسلبیاتھ:       سادسًا

   

  

  

  متهيد

وانت شارھا ،  " إنترن ت " وظھ ور ش بكة المعلوم ات الدولی ة     نتیجة للتطور الھائل في التقنیة الحدیثة   

 التي أصبحت بمثابة الوس ط ال ذي   وبروز مزایاھا ومساوئھا ، فإن الحاجة تفرض نفسھا لدراسة تلك التقنیة     

یمكن من خاللھ الوصول إلى المعلومات والبیانات المختلفة ، فھي مكان للتعلیم وللترفیھ ولل دعوة وللتربی ة       

  . وللتفاعل أیضًا بین المجتمعات المختلفة

وعلی ھ فق  د وج  دت الباحث ة أن  ھ ق  د یك  ون م ن المالئ  م توض  یح مفھ  وم ھ ذه التقنی  ة الحدیث  ة ، ول  ذلك      

  : اقشت في الفصل الحالي من الدراسة مایلين
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  .تعریف اإلنترنت •

 .تطور اإلنترنت •

 .خصائص اإلنترنت •

 .خدمات اإلنترنت •

 .دور اإلنترنت في العملیة التعلیمیة •

  .إیجابیات اإلنترنت وسلبیاتھا •

  

  

  

  

  

  :تعریف اإلنترنت:  أوًال

وتتك ون م ن مجموع ة    ،  ال شبكات . ، وبعبارة أخرى ش بكة   تعني اإلنترنت لغویًا ترابط بین شبكات     

ضخمة تربط مالیین من أجھزة الحاس ب اآلل ي المرتبط ة م ع بع ضھا ال بعض ، حی ث ت سعى جمی ع ال دول                   

والمؤسسات والھیئات واألفراد للمشاركة فیھا ، لتبادل المعلومات واألفك ار والمناق شات دون قی د أو رقاب ة             

كمیات الكبیرة من البیانات فیما بینھ ا باس تعمال مجموع ة م ن اإلج راءات ت سمى       ، ویتم نقل ومعالجة تلك ال    
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، حی ث ی ستخدم ف ي رب ط األن واع المختلف ة م ن الحاس بات وال شبكات               *IP/TCP نظام بروتوكول اإلنترنت  

   .)١(نترنت المكونة لإل

  :وحدد ھوفمان وآخرون اإلنترنت على أنھا

  .شبكة من الشبكات وبروتوكول موحد -١

 .مجموعة من الناس یستخدمون الشبكة ویطورونھا -٢

  .)٢( یھا من الشبكةمجموعة من المصادر التي یمكن الحصول عل -٣

 ,Internet, Net( وقد استخدمت مصطلحات متعددة لإلنترنت ، من أمثلة ذلك باللغة اإلنجلیزیة 

Web,WWW (    ، وباللغ  ة العربی  ة ال  شبكة العالمی  ة للمعلوم  ات، ش  بكة اإلنترن  ت، ش  بكة الن  سیج العالمی  ة

والمعلوم ات ،  وھي جمیعھا تحمل نفس المعنى تقریبًا إذا اعتبرنا أن اإلنترنت نظ ام ی صل ب ین األش خاص             

بخ  الف الدراس  ات األكادیمی  ة المتعمق  ة الت  ي تبح  ث ف  ي اإلنترن  ت كنظ  ام ل  ھ أجھزت  ھ وبرامج  ھ الت  ي تح  دد   

  . مفھوم كل مصطلح من تلك المصطلحات

  

  تطور اإلنترنت: ثانیًا

، حیث كلف ت وكال ة م شروعات البح وث     م١٩٦٩عام ترجع البدایات المبكرة لشبكة اإلنترنت إلى       

 وم  ن ھن  ا -A.R.P.A( وی  شار لھ  ا اخت صارًا  Advanced Research Projects Agencyالمتقدم ة  

التابع  ة ل  وزارة ال  دفاع األمریكی  ة بإن  شاء ش  بكة     ) ARBA NETج  اءت الت  سمیة األول  ى لھ  ا آآلربان  ت    

                                                
، والبروتوكوالت ) Internet protocol( فھي اختصار ) IP(أما ) Transmission Control Protocol(ھو اختصار )  TCP( و *

ھو مجموعة القواعد التي تشكل األساس ) IP( التصال آلة بأخرى ، وبرتوكول اإلنترنت أو الاالتصالیة ھي مجموعة القواعد التي تحدد الطریقة
في معالجة الكم الكبیر من البیانات ، ولمعالجة الحاالت التي تتلف فیھا ) TCP(لكل اتصال عبر اإلنترنت، بینما یستخدم بروتوكول ضبط اإلرسال 

 . ھو البروتوكول المختار في أغلب شبكات اإلنترنت في الوقت الحاضر) TCP/IP (وعمومًا فإن بروتوكول . البیانات المنقولة
   p,index/com.minshawi.www://http.4 :جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي، من )١(

  :والقد ھي ، مشعل بن عبد اهللا ، المواقع اإلباحیة على شبكة اإلنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، من
3.op,htm10/abahiah/mktarat/net.saaid.www://http      

 . ٢٣ص. مطابع المكتب المصري الحدیث: مصر. طریق المعلومات السریع...االنترنت). ت.د(  عبد الوھاب وآخرون، و مصطفى
-14-09-698/lectures/98fall/101:opim/Edu.Upenn.Wharton.opim://http ): online( ? What is The Internet )٢( 

Internet/sldo. 
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اتصاالت تربط بین المواق ع المختلف ة ل وزارة ال دفاع بحی ث تبق ي عامل ة ف ي حال ة تعرض ھا لھج وم م دمر،                  

  إل ى ش بكتین األول ى    ARPANET ت م تق سیم   م١٩٨٣ع ام   عن النقاط التي تتعطل ، وفي وبغض النظر

MILNET والثانی  ةARPANETواقت  صر اس  تخدام ش  بكة ، MILNET عل  ى الن  واحي الع  سكریة ، أم  ا 

ARPANET                  الجدیدة فق د ت م اس تخدامھا لألغ راض المدنی ة ، ولك ن ظل ت إمكانی ة تب ادل المعلوم ات ب ین 

 قامت الھیئ ة  م١٩٨٦ عامالشبكتین متاحة ، وھذا االتصال أدى إلى ظھور اسم اإلنترنت ألول مرة ، وفي     

ث  وذل ك بتوص یل خم سة حاس بات رئی سیة لخدم ة مرك ز البح و        NSF NETالقومی ة للعل وم بإن شاء ش بكة     

األمریكیة بحیث حلت ھذه الحاسبات والتي تعم ل ب سرعة فائق ة مح ل النظ ام ال سابق ، وبھ ذا أص بح ھیك ل                

NSF NET     ھو األساس الذي أخذت اإلنترنت بالتطور استنادًا علیھ في الوالی ات المتح دة ، واعتب ارًا م ن 

 العالم ببن اء ش بكات خاص ة     تزاید أعداد المتعاملین مع ھذه الشبكة حیث قامت العدید من دولم١٩٨٧عام  

بھا بحیث یتم ربطھا بشبكة اإلنترنت في الوالیات المتحدة ، لتبادل المعلومات فیما بینھ ا كم ا س مح لألف راد       

   ظھرت شبكات عدیدة م١٩٨٩وفي عام العادیین باستعمال ھذا النظام الكبیر الذي یعرف باسم إنترنت ، 

  

  

  

 التي تغطي جمیع أنحاء الوالی ات المتح دة   *BITNETشبكة أخرى تخدم جماعات ومؤسسات مختلفة مثل  

 الت  ي ت  ربط CSNETحی ث تمث  ل م  صدرًا لألخب  ار وال رأي كم  ا ت  ستخدم لالت  صاالت األكادیمی ة ، وش  بكة     

 كان ت تل ك ال شبكات منف صلة ع ن ش بكة اإلنترن ت        مجموعة كبیرة من مراك ز األبح اث ، وف ي بدای ة األم ر      

 ، إال أن الثانی ة ق د توقف ت    SNET م ع  BITNETولكن بمرور الوقت تم ربطھا بھا ، كما اندمجت ش بكة        

 أن  شئت م١٩٩١ع  ام  ، وف  ي -المؤس  سة القومی  ة للعل  وم- NSFع  ن الب  ث بع  د ع  امین حی  ث أبع  دتھا ش  بكة 

 ، Cix كما أنشئت المؤس سة التجاری ة لإلنترن ت    Waisز وویGopherأنظمة البحث في الشبكة مثل جوفر     

وذل  ك بھ  دف م  ساعدة األعم  ال التجاری  ة وال  شركات عل  ى ال  شبكة ، حی  ث ت  م توص  یل تل  ك الجھ  ات ب  شبكة   
                                                

  Because It's Time Net Work: وھي كلمة مركبة من أوائل الحروف في تعبیر *
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المؤسسة القومیة للعلوم ، لتصبح شبكة اإلنترنت ھي الوسیلة القویة في مجال تحقیق االتصال مابین رجال    

 أوقفت الحكومة األمریكیة تمویلھا لشبكة اإلنترنت حیث تحول اإلش راف    م١٩٩٥عام   ، ومنذ    )١(األعمال  

الع ام ق در ع دد ال شبكات     وفي نف س  . وأبیحت الخدمات التجاریة ألول مرة على الشبكة    إلى القطاع الخاص    

، ووصل عدد الحاسبات المرتبطة باإلنترنت إل ى م ا یق رب     المرتبطة باإلنترنت بحوالي خمسة آالف شبكة 

   .)٢( إلى ثالثة وتسعین ملیون حاسب ٢٠٠٠، وزاد ھذا العدد لیصل في عام  من عشرة ملیون حاسب

، ھ  ذا ف  ضًال ع  ن أكث  ر م  ن    ملی  ون م  ستخدم) ٣٠٠(وزاد ع  دد م  ستخدمي ال  شبكة إل  ى أكث  ر م  ن             

ملی  ون ) ٤٦٠(، وب  ذلك یك  ون ع  دد الم  ستخدمین ح  والي   ملی  ون م  ستخدم للبری  د اإللكترون  ي فق  ط ) ١٦٠(

م أكث ر  ٢٠٠٥، ومن المتوقع أن یبلغ عدد المستخدمین على مستوى العالم في عام     ٢٠٠٠مستخدم في عام    

   .ن ملیار نسمةم

وسجل ع دد م ستخدمي اإلنترن ت م ن المن ازل ف ي بریطانی ا زی ادة بلغ ت ملی ون ش خص ف ي ش ھر                   

م ن البریط انیین ل دیھم إمكانی ة ال دخول إل ى ال شبكة م ن         %) ٣٠(، األمر ال ذي یجع ل ح والي    ٢٠٠٠إبریل  

                                                
  : ة ھذا الجزء على المراجع التالیةاعتمد في كتاب )١(

  . ٢٤ص . الدار العربیة للكتاب: القاھرة. ١ط. اإلنترنت..الشبكة العالمیة للمعلومات ). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨.( العامري ، فاروق محمد
  .١٥ص . دار المكتبي: دمشق. ١ط. اإلنترنت إیجابیاتھ وسلبیاتھ). م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣.( الحاجي، محمد عمر

  . ٢٠ص .دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع: القاھرة. ٢ط . دلیلك الشامل إلى شبكة اإلنترنت). م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩.( فيالسید، مصط
. دار النھضة العربیة: القاھرة. ١ط. إثبات جرائم الكمبیوتر والجرائم المرتكبة عبر اإلنترنت). م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩.( حسن، سعید عبد اللطیف

  .٢٠ص
 . ٣ص. دار النھضة العربیة: القاھرة. جرائم االعتداء على األشخاص واإلنترنت). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠.( رمضان، مدحت

  .٩٧ص . دار الثقافة العلمیة: القاھرة. آللي والشبكاتمقدمة في الحاسب ا) . م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣.( البنداري ، إبراھیم )٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :استخدام خدمات االتصال في اإلنترنت بفاعلیة في التعلیم ، من. الموسى ، عبد اهللا عبد العزیز )١(
http:// www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm,p.1.  
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 اإلنترنت في الوالی ات  منازلھم، وبالرغم من ھذه الزیادة، فإن بریطانیا لم تصل بعد إلى مستوى مستخدمي  

  .)١(المتحدة، حیث یتمتع حوالي نصف السكان بحریة الدخول إلى اإلنترنت من منازلھم 

م لت صبح  ٢٠٠٢ملیون ن سمة ف ي نھای ة ع ام     ) ٥٨(وبلغ عدد الصینیین الذین یستخدمون اإلنترنت   

  . )٢(بذلك الصین ثاني أكبر دولة في ھذا المجال بعد الوالیات المتحدة األمریكیة 

) ١٨(ى ویتوقع أن یزداد عدد مستخدمي اإلنترنت في الدول العربیة من ب ضع مالی ین م ستخدم إل          

ولك  ن تظ  ل ھ  ذه الن  سبة متواض  عة %). ٧٠٠(، أي بن  سبة نم  و ت  صل إل  ى ٢٠٠٤ملی ون م  ستخدم ف  ي ع  ام  

م ن ال سكان تب اح لھ م اإلنترن ت ویتوق ع أن ی صل ع دد الم ستخدمین          %) ٨(مقارنة بعدد السكان، فأق ل م ن        

ترج  ع الفج  وة ب  ین انت  شار اإلنترن  ت ف  ي الع  الم    و. ٢٠٠٥ملی  ون م  ستخدم بحل  ول ع  ام   ) ٦٠(الع  رب إل  ى  

   .)٣( قنیةأخر الدول العربیة في تبني واحتضان التوالدول العربیة إلى ت

  

  

  

  خصائص اإلنترنت: ثالثًا

ف  ة ، وتتمث  ل تل   ك   تتمی  ز اإلنترن  ت بخ  صائص ات   صالیة ع  ن غیرھ  ا م  ن وس   ائل اإلع  الم المختل       

  :  .)١(الخصائص بما یلي 

                                                
  :، من ٢٠٠٢ تحتل المركز العالمي الثاني من حیث مستخدمي اإلنترنت ، شبكة الصین ،  الصین)٢(

http://www . china.org.com/Arabic/114.htm. 
 http://Morocco-today.info/indexa.htm:                      كیف تحتضن اإلنترنت في بالد العرب ، جریدة المغرب الیوم، من)٣(
  .http://www.alminber.net/whyinternet.htm : محمد تكریتي، لماذا اإلنترنت؟ من)١(

: الریاض. مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة. لماذا؟ وكیف: ضبط استخدام اإلنترنت. و البدر، حمود البدر، الزومان، عبدا لرحمن بن حمد
  .٣٤٥ -٣٤٣ص 

 . ٢٣ص . دار المریخ: الریاض. مترجم. التأثیر االجتماعي للحاسبات). م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠.( و روسینبرج ، ریتشارد
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انت شار  ة الت ي حال ت من ذ فج ر الت اریخ دون      فاإلنترنت یتخطى ك ل الح واجز المكانی     :   العالمیة -١

 االقت  صادیة وال  سیاسیة، مم  ا یمك  ن  وز الح  واجزاألفك  ار وامت  زاج الن  اس وتب  ادل المع  ارف، وبالت  الي تج  ا   

  .المستخدم من أي مكان الدخول في أي حاسب ما على اإلنترنت مھما كان مكانھ في العالم

 ت  سقط عام  ل فال  سرعة الكبی  رة الت  ي ی  تم بھ  ا نق  ل المعلوم  ات عب  ر ش  بكة اإلنترن  ت :    ال  سرعة-٢

لوماتی ة ، حی ث یمك ن للمرس  ل أن    لم  ساواة المعع صر ا ال زمن م ن الح سبان ، األم ر ال  ذي أدى إل ى وج ود       

یرسل رسالتھ أو یبث موقعھ بشكل فوري ویتلقاه المستقبل ف ي وق ت قیاس ي م ن أي موق ع ف ي الع الم م ادام                 

 .متصًال بالشبكة

م  ستقبل إل  ى دور فم  ن خ  الل منت  دیات التفاع  ل والح  وار یمك  ن االنتق  ال م  ن دور ال   :  التفاعلی  ة-٣

لقیًا سلبیًا للمعلومات بل یبحث عن المعلومات ویتنقل من موقع آلخر  المرسل أو الناشر، فالمستخدم لیس مت     

 .حسب أھدافھ

أو ب صورة أدق ش بھ المجانی ة، حی ث تب  اح الكثی ر م ن خ دمات اإلنترن ت ب صورة ش  بھ          : المجانی ة  -٤

مجانیة ، كما أن تكلفة بث موقع إنترن ت ی صل إل ى مالی ین م ن الن اس تعتب ر قلیل ة مقارن ًة بتكلف ة             

  .تصویر والتوزیعالطباعة وال

 

دائم باإلنترن  ت م  ن خ  الل ال  رتب  اط یمك  ن  االفم  ن خ  الل التكنولوجی  ا المتط  ورة :  ال  ربط ال  دائم-٥

 . المعلومات في أي وقتاستدعاءحاسبات الجیب والھواتف المحمولة و

 للح  صولفخ  دمات اإلنترن  ت ال تحت  اج إل  ى خبی  ر معلوم  ات أو مھن  دس أو مب  رمج   :  ال  سھولة-٦

 رواد ال شبكة إل ى ت دریبات معق دة للب دء ف ي        ك ذلك علیھا فاستخدامھا في غایة ال سھولة والی سر، وال یحت اج         

   . استخدامھا
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  :  )١( كما تتجلى خطورة وأھمیة شبكة اإلنترنت فیما یلي

 -وس  ائل اإلع  الم األخ  رى كالف  ضائیاتإن ش  بكة اإلنترن  ت تخل  و م  ن الرقاب  ة المفروض  ة عل  ى   -١

، ل  ذلك فھ  ي تق  دم م  ادة مختلف  ة عم  ا تقدم  ھ وس  ائل اإلع  الم       -ب  الرغم م  ن ض  عف الرقاب  ة ف  ي الف  ضائیات   

  .األخرى

طبیع  ة الخ  صوصیة الت  ي ت  صاحب اإلنترن  ت مقارن  ة باس  تخدام الوس  ائل األخ  رى، فالم  ستخدم     -٢

لإلنترنت یستخدم جھاز حاسب آل ي وحی د وال ی شاركھ أح د غی ره، كم ا أن ل ھ بری ده اإللكترون ي الخ اص،                 

 .وكلمة السر المتعلقة بھ

ن ازل، وبالت الي الوص ول    قدرة اإلنترنت على القفز إلى عالم الممنوع، والوصول إلى داخ ل الم       -٣

 .إلى خصوصیات األسرة

، كما توفر لقطات الفی دیو مثلھ ا مث ل الوس ائل      توفر اإلنترنت الصوت والصورة أثناء المحادثة  -٤

 .األخرى

إذا استطاعت الجھات المعنیة حجب المواق ع ال سیئة أخالقی ًا ودینی ًا، فل یس بمق دورھا من ع الم واد               -٥

  . يالمرسلة عبر البرید اإللكترون

  

  : خدمات اإلنترنت: رابعًا

تسھم وسائل االت صال الحدیث ة عل ى تحقی ق التواص ل م ع المجتم ع الخ ارجي ب سرعة ھائل ة وذل ك                 

نتیجة للتقدم الھائل الذي تحقق خاصة في مجال اإلنترنت ، مما أسھم في تقدیم الخدمات الكثیرة والمتنوع ة       

  : )١(للمستخدمین ، والتي یمكن أن تتمثل في

                                                
  http://www.sis.gov.eg/public/achv98/html/texl   : اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض ، مقاھي اإلنترنت وأثرھا على طالبنا، من )١(
  : اعتمد في كتابة ھذا الجزء على المراجع التالي )١(
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  E-mail : البرید اإللكتروني -١

ی سمح بإرس ال بری د ب ین م ستخدمین      یعد البرید اإللكتروني أكث ر تطبیق ات اإلنترن ت ش یوعاًَ ، حی ث           و

  . في أي مكان في العالم خالل عدة ثوان .شریطة أن یكون لكل منھما عنوان على اإلنترنت

   Telnet: الدخول عن بعد -٢
آخ  ر م  رتبط  وھ  ي خدم  ة تمك  ن أي م  ستخدم حاس  ب مت  صل بال  شبكة م  ن ال  دخول إل  ى أي جھ  از     

بال  شبكة ف  ي أي مك  ان بالع  الم، ش  ریطة أن یت  وفر اس  م الم  ستخدم ورق  م س  ري لل  دخول إل  ى كثی  ر م  ن ھ  ذه     

  . األجھزة

 
  Newsgroup: مجموعات األخبار -٣

لتعلی ق الرس ائل المفتوح ة مم ا     وھي عبارة عن مواقع یستخدمھا الناس من ذوي المیول الم شتركة      

  .الحر لالنخراط في النقاش العلني) Forum(یجعل تلك المنطقة أشبھ بالمنتدى أو المنبر

  

  

 
  Mailing Lists :القوائم البریدیة -٤

شكل من أشكال مجموعات الحوار والفرق بینھم ا ف ي طریق ة ت داول وتوزی ع الرس ائل، فف ي           وھي  

مجموعات األخبار یتم نشر الرسائل وتوزیعھا عبر نظام معد خصی صا لھ ذه الغای ة إال أن الق وائم البریدی ة        

  .تستخدم البرید اإللكتروني كوسیلة للنشر والتوزیع 

  File Transfer Protocol: بروتوكول نقل الملفات -٥
                                                                                                                                                  

-١٢ص . السنة الثامنة.٢٤العدد . مجلة التربیة. دور الحاسب وشبكة اإلنترنت في تطویر التعلیم). م ١٩٩٨ -ھـ١٤١٩.( العمري، عالء الدین
١٣.  

  .٣١ص . ابع المكتب المصري الحدیث مط: القاھرة. اإلنترنت طریق المعلومات السریع) ت.د.( وعبد الوھاب ، رضا مصطفى وآخرون
  .٢٣ص . البراق للنشر والعلوم: دمشق.١ط. اإلنترنت المرجع األساسي). م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨.( و النشاوي، محمد اسعد

  . ٤٦ص. عالم الكتب: القاھرة. ١ط. اإلنترنت والعولمة). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠.( و شاھین، بھاء
  . ١٩العدد . مجلة البحوث األمنیة. استخدامات شبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم األمني. )م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢.( و الشھري، فایز عبد اهللا

  .١٧٧ -١٧٦ص
 Internet: Boon or Detriment to Society? (on line):   Purdy,Rob,the  

http://www: imljou.ufl.edu/Projects/student/Purdy,P.1. 
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-ص   ور(  وإرس   ال أو اس   تقبال ملف   ات  - خ   ادم–ھ   و أح   د الوس   ائل لالت   صال بجھ   از كمبی   وتر  و

وع  ادًة ی  سمح بال  دخول للم  ستخدم ب  شكل مجھ  ول وأحیان  ًا بواس  طة البری  د     )  وغی  ر ذل  ك - فی  دیو-ن  صوص

  .  اإللكتروني

  Browsers : أنظمة االستعراض -٦
 الل ذین یتع امالن م ع بیان ات      Gopher- Archieلوھناك أنواع منھا محددة االستخدامات اآلن مث

  . نصیة فقط

   Chat:   المحادثة-٧
مع مستخدمین آخرین ، وت تم جل سات   ) Online(وتسمح ھذه الخدمة بتبادل الحوار الحي المباشر      

الخاص حیث یمكن للمستخدم أن ی دعو شخ صًا م ا إل ى غرف ة خاص ة م ن        : الحوار ضمن نوعین رئیسیین    

ع ن طری  ق توجی  ھ ن داء ل  ھ ویج  ري بینھم  ا ح وار، أم  ا غ  رف التح  دث     ) Chat Room( غ رف التح  دث  

الجم  اعي فغالب  ًا م  ا ی  تم اس  تخدامھا للمحاض  رات العام  ة ، كم  ا أن ھن  اك ط  ریقتین لالن  ضمام إل  ى غ  رف        

  ) .  Monitor(أو المراقبة فقط ) Tune( التحدث فھناك االنضمام والمشاركة التامة 

  

  

  

  

   في العملیة التعلیمیةنتدور اإلنتر:  خامسًا

 الب  شري تغی  رًا كبی  رًا وب  سرعة نتیج  ة لت  دفق المعلوم  ات،  المجتم  عأدت ش بكة اإلنترن  ت إل  ى تغی  ر  

، وانتقالھا إلى مالی ین م ن الب شر ف ي ث واني       حیث أمكن تحویل كافة أنواع المعلومات إلى الصورة الرقمیة    
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، ھذه المعلومات الت ي كان ت تتطل ب س اعات أو حت ى أی ام للح صول علیھ ا ف ي الفت رات ال سابقة عل ى                  قلیلة

  . )١( ظھور اإلنترنت

، حی ث یمك ن العم ل      شبكة اإلنترنت من أنجح الوس ائل لت وفیر البیئ ة التعلیمی ة الثری ة          قنیةوتعتبر ت 

، ویمك  ن للط  الب تط  ویر مع  رفتھم بموض  وعات تھمھ  م م  ن   ف  ي م  شروعات تعاونی  ة ب  ین م  دارس مختلف  ة

لمعلوم ات  ، وتق ع عل ى الطلب ة م سئولیة البح ث ع ن ا       خالل االتصال بزمالء وخبراء لھم نفس االھتمام ات       

  . )٢( لدیھم وصیاغتھا مما ینمي مھارات التفكیر

  : )٣(وتتمثل أنشطة التعلیم من خالل اإلنترنت فیما یلي 

، وبأشكال مختلفة كال صور أو   الحصول على المعلومات من كل أنحاء العالم عن أي موضوع    -١

  .، وبالتالي تستخدم اإلنترنت كبنك للمعلومات النصوص أو األصوات

 .التواصل وتبادل المعلومات من خالل البرید اإللكتروني -٢

ل ت صمیم الب رامج التعاونی ة والمناق شات     تساعد اإلنترنت على التعلیم التعاوني الجماعي من خال -٣         

  .الجماعیة من خالل الدردشة على اإلنترنت

  

واس تخدام اإلنترن  ت ك  أداة أساس  یة ف  ي التعل  یم حق  ق الكثی ر م  ن اإلیجابی  ات منھ  ا المرون  ة ف  ي الوق  ت           

والمك ان ، وإمكانی ة الوص ول إل ى ع  دد أكب ر م ن الجمھ ور والمت ابعین ف  ي مختل ف أنح اء الع الم، وس  رعة            

ن اھج الموج ودة   ، وس ھولة تط ویر محت وى الم     تطویر البرامج مقارن ة بأنظم ة الفی دیو واألق راص المدمج ة           

                                                
Starling, Andrew, The Internet and Society.( online) http://www.webdevelopers journal.com/coulmns/)١(   

Ajs-internet-effects-society.html, p.1. 
  :وھبة، نادر عطا اهللا، الدجاني ، دعاء جبر، العملیة التعلیمیة في عصر اإلنترنت، من )٢(

http://www.najah.edu/arabic-text/internet.com/ internet 1.htm,p.2. 
   Dimitracopoulou, Angelique, Educational Activities via Internet for Young Children: )3(   

How to Promote Meaningful Learning (online): 
http://www.fundp.ac.be/preclaude/manifestations/thodes/actes/dimitracopoulou.pdf,p.49.  
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، وقل  ة التك  الیف المادی  ة ، مقارن  ة باس  تخدام األقم  ار ال  صناعیة حی  ث یمك  ن وض  ع الم  ادة       عب  ر اإلنترن  ت

  .  )١( ، ویستطیع الباحثون الحصول علیھا في أي مكان وفي أي وقت العلمیة عبر اإلنترنت

 بكاف ة الم ستویات التعلیمی ة     الحاس وب وال شك أن التطور في تطبی ق التعل یم المبن ي عل ى اس تخدام           

واد  كوس  یلة لتح  سین العملی  ة التعلیمی  ة لمختل  ف الم   لحاس  وبواالس  تفادة م  ن التط  ورات الحدیث  ة ف  ي تقنی  ة ا 

كثی رًا  عان ت   الق درات االبتكاری ة الت ي    ةنمی  م ن ش أنھ ت  الدراسیة مثل الریاضیات والعلوم واللغة اإلنجلیزی ة    

  .من وأدھا مناھج الحفظ واالستظھار التقلیدیة 

   : )٢(ا یليالمتمثلة بمكما توفر شبكة اإلنترنت العدید من الخدمات التعلیمیة المتنوعة 

توفیر كتل ھائلة من المعلومات العلمیة والبحوث والدراس ات المتخص صة م ن جمی ع مج االت               -١

  .المعرفة

خدم ة البری د اإللكترون ي ، وھ ي ت سمح بالتراس  ل البری دي ال سریع ب ین الع املین ف ي مج  ال            -٢

التعل  یم وھیئ  ة الت  دریس والط  الب وبع  ضھم ال  بعض لتب  ادل الرس  ائل والملف  ات اإللكترونی  ة     

  .بتكالیف زھیدة وسرعة لحظیة عالیة وسریة تامة

  

  

 

 .یةاستخدامھا كوسیلة تعلیمیة حدیثة في القاعات الدراس -٣

                                                
   :ة في التعلیم ، مناستخدام خدمات االتصال في اإلنترنت بفاعلی.  الموسى ، عبد اهللا عبد العزیز)١(

http:// www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm,p4-5. 
Criswell, L.(1996).Why education must change: Making education the center of our lives.Online.Avable:) 2(  

http://www.wd.psu.edu/debt/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC Why.html. 
 



  
  
 

- ١١٣ - 
 

إمكانی  ة عق  د م  ؤتمرات الفی  دیو ب  ین المتخص  صین ف  ي المج  االت التعلیمی  ة المختلف  ة بال  دول           -٤

 .المختلفة

تكوین جماعات أخبار تعلیمیة في التخصصات التعلیمیة المختلف ة لتب ادل الرس ائل والمعلوم ات        -٥

 .العلمیة

خدم  ة االش  تراك ف  ي ال  دوریات والمج  الت العلمی  ة المتخص  صة لترس  ل للم  شتركین المج  الت     -٦

 .اإللكترونیة 

االتصال التلیفوني بین ھیئة التدریس والعاملین والطالب وأق رانھم م ن ل دیھم نف س التخ صص               -٧

 .أو االھتمامات التعلیمیة

جامع  ات والم  دارس عل  ى ش  بكة  ع  رض ال  صفحات التعلیمی  ة ف  ي الم  واد الدراس  یة المختلف  ة بال   -٨

 .اإلنترنت الستخدامھا في التعلم عن بعد 

 .خدمة التسجیل وااللتحاق بالجامعات والمدارس في جمیع دول العالم  -٩

 .خدمة نقل الملفات المتنوعة بین المواقع المختلفة لتوظیفھا في العملیة التعلیمیة  -١٠

 .میة واالستفادة من إمكانیاتھا خدمة الدخول عن بعد للمكتبات الجامعیة العال -١١

التح   اور الكت   ابي ع   ن طری   ق اإلنترن   ت ب   ین اإلدارة التعلیمی   ة وھیئ   ة الت   دریس والط   الب      -١٢

وبعضھم أو مع أقرانھم، بحیث یتم إجراء حوار مباش ر لمناق شة الموض وعات التعلیمی ة أو ح ل الم شكالت         

  .التي تواجھ أي منھم 

  

  

  :ابیاتھإیجابیات اإلنترنت وسل:  سادسًا
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من زاویتین مختلفتین ، فیركز على " إنترنت " نظر المجتمع إلى شبكة المعلومات الدولیة ی  

إیجابیة تلك الوسیلة بغض النظر عن سلبیاتھا ، بینما یركز النظر من جانب آخر على سلبیاتھا ویتغاضي 

الدین اإلسالمي ذلك ف. عن أي إیجابیة من إیجابیاتھا ، إال أنھ یمكن القول بأن كًال من األمرین لیس بعدل

المنھج القویم العادل یدعو إلى الوسطیة في كل أمٍر من األمور تلك الوسطیة التي توجب علینا بیان 

  .اإلیجابیات لیستفید منھا اآلخرون ، وإیضاح السلبیات من أجل تجنب الوقوع فیھا

 â y7Ï9¨⌧�⌧.ur öNä3»sYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜy�ur:قال تعالي

(#qçRqà6tGÏj9 uä!#y�pkà �n?tã Ä¨$¨Y9$# 

tbqä3t�ur ãAqß�§�9$# öNä3ø�n=tæ #Y��Îg⌧© 3 á )١(  

 بھا اهللا أنعم نعمة كونھ حیث من لإلنترنت اإلیجابیة الجوانب بعض إیضاح األھمیة من كان لذا  

  ، سبحانھ بذلك أمرھم كما واستخالفھا األرض بعمارة القیام لھم یمكن حتى ، عباده على

  d â 4�n<Î)ur y�qß☺rO öNèd%s{r& $☯sÏ=»|¹ 4 
tA$s% ÏQöqs)»t� (#rß�ç6ôã$# ©!$# $tB /ä3s9 
ô`ÏiB >m»s9Î) ¼çnã�ö�⌧î ( uqèd Nä.r't±Rr& 
z`ÏiB ÇÚö�F{$# óOä.u�y☺÷ètGó�$#ur $pk�Ïù 

çnrã�ÏÿøótFó�$$sù ¢OèO (#ûqç/qè? Ïmø�s9Î) 4 
¨bÎ) �Ïn1u� Ò=�Í�s% Ò=�Åg�C á )و ،)٢d â uqèd 

�Ï%©!$# �@yèy_ ãNä3s9 uÚö�F{$# Zwqä9s� 
(#qà±øB$$sù �Îû $pkÈ:Ï.$uZtB (#qè=ä.ur 

`ÏB ¾ÏmÏ%ø�Íh� ( Ïmø�s9Î)ur â�qà±�Y9$# á )٣.(  
  

 والتصدي لھا بكل ما أوتي  أیضًا إیضاح كذلك الجوانب السلبیة بھدف التحذیر منھایستوجب كما     

  . ن من قوة المسلمو

    

  

  

                                                
 .١٤٣ سورة البقرة ، آیة )١(
 .٦١ سورة ھود، آیة )٢(
 .١٥ سورة الملك، آیة )٣(
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  :  ا  من إیجابیات اإلنترنت وسلبیاتھوفیما یلي یمكن إیضاح بعض

  :  إیجابیات اإلنترنت- ١
  
  : في مجال التعلیم١ -١

لكٍل من المعلمین ،  تعتبر تكنولوجیا شبكة اإلنترنت من أنجح الوسائل لتوفیر البیئة التعلیمیة الثریة   

   : )١(علمین ، فھي بالنسبة للمتعلمین تعمل على والمت

 تحقیق االتصال بأقرانھم محلیًا ودولیًا ، مما یجعلھم یتجاوزون عزلتھم الجغرافیة واالجتماعیة ،    -

  .لتجارب العلمیة والمعرفیةمن خالل خدمات اإلنترنت المتاحة بتبادل التمارین والدروس واألنشطة وا

  . تكوین جماعات ذات اھتمام مشترك ، یتم فیما بینھا تبادل الرسائل والمعلومات-

 تحسین وسیلة س ھلة لمتابع ة ب رامج الدراس ة واألن شطة الیومی ة واألنظم ة المدرس یة وتوجیھ ات              -

  .اإلدارة والمعلمین

  . تحسین المھارات التقنیة للبحث عن المعلومات ، وحل المسائل واالتصال باآلخرین-

  . تسھیل عملیة الحوار مع المعلمین والخبراء وإدارة المدرسة واالختصاصیین االجتماعیین-

  . توفیر جو تعلیمي غیر تقلیدي یفتح آفاق التعلیم والتعلم بغیر حدود زمانیة أو مكانیة-

  : لمعلمین ، فھي تعمل علىأما بالنسبة ل

 تحقیق التواصل م ع زمالئھ م محلی ًا وعالمی ًا عل ى م ستوى الم ادة، وك سر ح اجز العزل ة المھنی ة             -  

  .والفنیة والعلمیة والتربویة

  

                                                
  :من. العملیة التعلیمیة في عصر اإلنترنت.  وھبة، نادر عطا اهللا، الدجاني، دعاء جبر)١(

.2.p,htm.1 internet/com.internet/text-arabic/edu.najah.www://http   
 .٥٧ -٥٥ص . مرجع سابق. اإلنترنت إیجابیاتھ وسلبیاتھ). م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣.( و الحاجي، محمد عمر
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  . تحدیث معلوماتھم العلمیة والتربویة ، وتبادل الخبرات وأسالیب التدریس وطرائقھ-  

د عل ى استف ساراتھم ، والتع رف ع ن ق رب عل ى م ستویاتھم ،         تفعیل الحوار مع المتعلمین ، والر    -  

  .والتأكید على تشجیع المتمیزین منھم ، ومساعدة المتعثرین 

  . تسھیل عملیة االتصال مع الخبراء والموجھین والمستشارین لتبادل االستفسارات والخبرات-  

ین المتعلم ین ، وت شجیعھم    تطویر استراتیجیات التدریس ، وتبنى أسالیب حدیثة تسھل التع اون ب           -  

   . على المشاركة

  :في مجال التجارة اإللكترونیة ٢ -١
 إل ى مواق ع ال شركة    م الء ، فق د ی صل الع   تدعم اإلنترنت الت سوق واإلع الن والمبیع ات بع دة ط رق      

، ل  ذلك ق  دمت مؤس  سات الت  سوق   إلیج  اد معلوم  ة ع  ن المن  تج أو الس  تعراض أف  ضل األس  عار قب  ل ال  شراء  

لوم  ات ع ن منتجاتھ  ا وخ دماتھا عل  ى اإلنترن ت موض  حة خ دماتھا والتح  سینات ف ي منتجاتھ  ا      والمبیع ات مع 

  .)١(، وأیضًا ما توفره من تخفیضات في أسعارھا  الحالیة

، حی  ث ی  ستخدم رج  ال األعم  ال اآلن ص  فقات التج  ارة       ص  بح اإلنترن  ت أداة قوی  ة للتج  ارة    فق  د أ

  اإللكترونیة لخفض التكالیف في مجاالت كثیرة شاملة المشتریات والمبیعات وعرض الفرص الجدیدة 

  

  

  

  

  

                                                
 .٥٦ص . الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة. الشبكة العالمیة للمعلومات: اإلنترنت) . م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩.( حسن ، فاروق سید )١(
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 حجمھ  ـا بحوال  ـي مئ  ـات  تزای  دة م  ن االقت  صاد الع  المي تن  امى  وتج  ذب التج  ارة اإللكترونی  ة ن  سبة م . للبی  ع

   .)١(م ٢٠٠١بلیون دوالر في عام ) ٢٢٣٫١(، وقد وصل حجمھا إلى  البالییـن

  : في مجال الترفیھ٣-١

واض حة م ن خ الل األلع اب المختلف ة، واألف الم،       وتتجلى الوظیفة الترفیھی ة ف ي اإلنترن ت ب صورة      

وتبدو ھذه الوظیفة الترفیھیة أوضح في مقاھي اإلنترنت، حیث أن ھ     . والدردشة التي تتسم بالتنوع والجاذبیة    

، تت ضمن ھ ذه المق اھي الخ روج م ع األص دقاء واللع ب الجم اعي أو الم شاركة ف ي               باإلضافة إلى م ا س بق     

  .)٢( برنامج معین

  : في المجال االجتماعي٤-١
، أو مجموع ات   عبر اإلنترنت یمك ن التع رف عل ى أش خاص ج دد إم ا م ن خ الل الق وائم البریدی ة                

وق د أك د   . م ًا للتفاع ل م ع اآلخ رین    بالت الي أص بحت اإلنترن ت مكان ًا مھ     ، وChattingاألخب ار أو الدردش ة   

الذي وجد أن اإلنترنت التي تعتبر وسیلة اتصال وسیطة تمكن من تكوین عالق ات  " ھوارد رھینجولد"ذلك  

، وبالت الي تم نح الفرص ة لل تخلص م ن ال نمط        جدیدة تشبھ العالقات الفیزیقی ة باس تثناء تفاع ل الوج ھ للوج ھ       

   .)٣(، والتحدث مع أصدقاء آخرین من مختلف أرجاء العالم  تیني للحیاة الیومیةالرو

  : سلبیات اإلنترنت-٢

  :انتشار المواد اإلباحیة١ -٢
وجد التجار صعوبة فائقة ف ي جم ع األم وال ع ن طری ق ص فحات الن سیج الع المي إال ف ي ش ریحة                 

  ة مربحة ویقبل علیھا الناس بكثرة، ، حیث تمثل تجار واحدة وھي شریحة صفحات الدعارة

  

  

                                                
   Institute of National Planning, Egypt: Human Development Report, 2000/2001, Cairo,2001, p.81.)١(  

 .٥٤ص . عالم الكتب: القاھرة. ١ط. نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨.( ، محمد عبد الحمید)٢(
 The Effects of Internet on Interpersonal Communication (online):)٣(   

http://tudents. Washington.edu/km3/com300/internet.html, p.p1-5. 
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،  م ن التج ارة اإللكترونی ة   %) ٨(م بلغت مجموعة مشتریات مواد الدعارة ف ي اإلنترن ت   ١٩٩٩ وفي عام  

ملی  ون دوالر وم  ن المتوق  ع أن  ) ٩٧٠(كم  ا بلغ  ت األم  وال المنفق  ة عل  ى ال  دخول إل  ى ال  صفحات اإلباحی  ة   

وتتكاثر ھ ذه ال صفحات ب شكل مھ ول وتبل غ مئ ات ال صفحات        . ٢٠٠٣ترتفع إلى ثالثة ملیار دوالر في عام   

  .)١( ، وكثیر منھا تقدم خدمات مجانًا اإلباحیة في األسبوع الواحد

وتتمث  ل الم  شكلة األساس  یة ف  ي أن الم  واد اإلباحی  ة ف  ي اإلنترن  ت یمك  ن أن تتخ  ذ أش  كال مختلف  ة ال   

، أو المجموعات األخ رى المتخص صة ف ي     ، بعضھا صریح واضح مثل المجموعات اإلخباریة   حصر لھا 

   .)٢(pent house والبنت ھاوس playboyمثل ھذه الموضوعات مثل البالي بوي 

م ن الم راھقین ال ذین یرت ادون ال صفحات وال صور الجن سیة ال        %) ٦٣(كما تفید اإلحصاءات ب أن   

ی دري أولی  اء أم  ورھم طبیع  ة م ا یت  صفحون عل  ى اإلنترن  ت، وتفی  د الدراس ات ب  أن أكث  ر م  ستخدمي الم  واد     

، وال  صفحات اإلباحی  ة تمث  ل لھ  م أكث  ر فئ  ات ص  فحات    س  نة١٧ و ١٢رھم م  ا ب  ین اإلباحی  ة تت  راوح أعم  ا

  .)٣(اإلنترنت بحثًا وطلبًا 

لذلك أوص ت الجمعی ة القومی ة لتعل یم ال صغار ف ي أمریك ا ب ضرورة إش راف اآلب اء عل ى م ا یفعل ھ                

اإلنترن ت م ن    ، وزی ادة ب رامج تنقی ة    األطفال على اإلنترنت لضمان وصولھم إلى مواق ع اإلنترن ت ال سویة        

، ووض  ع جھ  از    المراقب  ةلھ  موین لمھ  ارات اإلنترن  ت حت  ى تت  سنى   الم  واد اإلباحی  ة وض  رورة تعل  م األب     

  . )٤( الحاسب اآللي في مكان یتردد علیھ كافة أعضاء األسرة كحجرة المعیشة

  

  

                                                
  :عل بن عبد اهللا ، المواقع اإلباحیة على شبكة اإلنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، منالقد ھي ، مش)١(

3.op,htm10/abahiah/mktarat/net.saaid.www://http 
 .١٩ص : القاھرة. ٢ط.شبكة اإلنترنت العربیة لعلوم الحاسب). م١٩٩٦.(  شاھین، بھاء )٢(
  :القد ھي ، مشعل بن عبد اهللا ، المواقع اإلباحیة على شبكة اإلنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، من )٣(

3.op,htm10/abahiah/mktarat/net.saaid.www://http 
   (4) National Association For the Education of Young Children, The Internet and Young 

Children(online):   http://www.kidsource.com/safety/internet.Young.html,p.2. 
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المملك ة العربی ة    بقام مستشفى المل ك فی صل التخص صي             أما في الدول العربیة ، فعلى سبیل المثال     

ال  سعودیة بإدخ  ال اإلنترن  ت ك  أول جھ  ة تق  دم ھ  ذه الخدم  ة لالس  تفادة منھ  ا ف  ي أغ  راض البح  ث العلم  ي             

 من مستخدمیھا یستخدمونھا ألغراض سیئة تح ط بال دین واألخ الق   %) ٩٣(وجد أن ، فوالخدمـات الطبیـة  

)١( .   

 وھو المجلد الذي تخ زن فی ھ الم واد المجلوب ة م ن اإلنترن ت ف ي        (TEMP)كما تم فحص مجلد الـ    

عل ى مواق ع س یئة فیم ا ی سمى      تحتوي  جمیع األجھزة فوجد أن،   سبعة مقاھي في المملكة العربیة السعودیة     

مواقع المفضلة، وھو مكان یمكن لمستخدم اإلنترنت أن یخزن فیھ المواقع لیتمكن من الرج وع إلی ھ فیم ا          بال

   .)٢(بعد 

  :ومما یزید ھذه المشكلة خطورة ما یلي

  .عدم القدرة على الرقابة التامة على ما تنشره اإلنترنت من مواد إباحیة -١

  .امًا لشبكة اإلنترنت سواء في المنازل أو في مقاھي اإلنترنتأن الشباب ھم األكثر استخد -٢

م ن ال شباب والفتی ان    %) ٣٧(فقد كشفت دراسة حدیثة أجریت على رواد مق اھي عم ان وأرب د أن         

  .)٣( منھم یبحثون عن مواقع الجنس%) ٢٤(، وأن  في األردن یستخدمون اإلنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  http://www.sis.gov.eg/public/achv98/html/text 2 :  ھا على طالبنا، من اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض ، مقاھي اإلنترنت وأثر )١(
 .٣ص.  المرجع السابق )٢(
  : سبتمبر، من٢٠.جریدة الحدث األسبوعیة. ٢تقاریر الحدث). م ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣. ( أبو قاعود ، إیمان )٣(

http://www.al-hadath.arabia.com/article/0.8071.197-582900.html.  
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  : العزلة٢-٢
أكد علماء النفس وجود عالقة إیجابی ة ب ین إدم ان اإلنترن ت وع دم االھتم ام بالم شاركة العام ة ف ي                  

  .)١( الشؤون المحلیة والقویمة

 إل  ى أن الوق  ت ال  ذي یق  ضي عل  ى ش  بكة اإلنترن  ت   Johann Arnold" جوھ  ان أرنول  د"ب وذھ  

لع  اب اإلنترن  ت   األطف  ال أو العم  ل الجم  اعي ، فم  ع أ   یك  ون عل  ى ح  ساب الوق  ت المخ  صص للزوج  ة أو     

، وبالت الي    كام ل لم سار ال زمن   مما یؤدي إلى فق دان ،  على اإلنترنتكثیرة  والدردشة یمكن قضاء ساعات     

  .)٢( عن األنشطة التي تتطلب مشاركـة في العالـم العزلة

  : الجریمة٣ -٢
تعتبر جرائم اإلنترنت من الج رائم الم ستحدثة ف ي الع الم المعاص ر، ویق سمھا الخب راء إل ى ن وعین             

، والج رائم الت ي ی ستخدم الحاس ب      ي یك ون الحاس ب اآلل ي واإلنترن ت ھ دفًا لھ ا         أساسیین أولھما الجرائم الت   

ویرتكب ھذا النوع م ن الج رائم بواس طة ع دة فئ ات مختلف ة منھ ا الھ واة         . اآللي فیھا كأداة إلتمامھا وتنفیذھا    

. األمنی ة وغالبیتھم من المراھقین الذین یرتكبون جرائم الحاسب اآللي من أجل قھر النظام وكسر الح واجز      

ولعل الفئ ة األخط ر م ن مرتكب ي ھ ذا الن وع م ن الج رائم ھ ي فئ ة الجریم ة المنظم ة الت ي ی ستخدم أفرادھ ا                  

  . )٣( الحاسب اآللي ألغـراض السرقة أو السطو على المصارف والمنشآت التجاریة

  

  

  

                                                
S Effect on Relationships: Detrimental or Beneficial?  ’ The Internet)١(  

http://www.benturner.com/other/online-relationship, htm,pp3-4. 
Ommunication, op.cit.,p.6.  The Effects of The Internet on Interperpersonal C)٢(  

 http://www.arabiyat.com/ubb/forum4/html/00/290html,pp15 -: أبو بسام، الریاض تشھد أكبر تظاھرة علمیة في الشرق األوسط، من)٣(
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 بتقنی  ات الحاس ب اآلل  ي  ًا خاص  ًاوج رائم اإلنترن ت ھ  ي ذل ك الن وع م  ن الج رائم الت ي تتطل  ب إلمام        

   : )١(ونظم المعلومات الرتكابھا أو التحقیق فیھا ومقاضاة فاعلیھا وتشتمل على ما یلي

  .، والتشھیر بأشخاص معینین كإنشاء المواقع اإلباحیة: الجرائم الجنسیة -١

كت دمیر واخت راق المواق ع الرس میة أو الشخ صیة أو االس تیالء عل ى األرق ام         : جرائم االختراقات    -٢

 .السریة آلخرین

كال  سطو عل  ى أرق  ام البطاق  ات االئتمانی  ة أو الجریم  ة المنظم  ة أو ج  رائم غ  سیل  : ج  رائم األم  وال -٣

 .األموال

 .كإنشاء مواقع للبرامج المقرصنة وسرقة المواقع: جرائم القرصنة -٤

 ). الفساد( نسیق الجرائم الواقعیة واإلرھاب ت -٥

  

  : الغزو الثقافي٤ -٢
 األس  لوب الجدی  د لإلمبریالی  ة العالمی  ة ال  ذي تح  اول م  ن خالل  ھ ض  مان  :یع  رف الغ  زو الثق  افي بأن  ھ

البع د  "استمرار ھیمنتھا وسیطرتھا على الدول النامیة من خالل ما أطلق علیھ بعض المنظرین األمریكیین    

: نون بھ إحكام النفوذ من خالل الثقافة باعتب اره بع دًا جدی دًا ی ضاف إل ى أبع اد ال سیطرة ال سابقة            ویع" الرابع

االقتصادیة والسیاسیة والع سكریة، وم ن خ الل التغلغ ل الثق افي ی تم ن شر مف اھیم ثقافی ة فكری ة معین ة تخ دم                

  ع بأنھا ثقافة متخلفة ال تواكب ، واإلقنا وجود الدول اإلمبریالیة، حیث یتم مسخ الثقافة الوطنیة وتشویھھا

  

  

  

                                                
  3p,index/com.minshawi.www://http-4 :جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي، من )١(
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، وھ و المث ال وال نمط ال ذي      ، فیصبح كل ما ھو أجنب ي ل ھ ال سیطرة والتف وق         العصر ومتطلباتھ الحضاریة  

  . )١( یجب أن یحتذي في كافة میادین الحیاة

 وھ و م ا تعك سھ التق اریر الخاص ة بتوزی ع       –نتیجة للتفوق اإلعالمي للوالیات المتح دة األمریكی ة     و

 یع یش الع الم نظام ًا مخ تًال ص ارخ المفارق ات ب ین أجزائ ھ ف ي          –مؤشرات اإلعالم والمعلوم ات ف ي الع الم       

اإلع  الم واالت  صال مم  ا ی  ؤثر س  لبًا عل  ى حری  ة المعلوم  ات وعل  ى عدال  ة توزیعھ  ا وعل  ى س  ھولة ت  داولھا       

 مم ا یل زم  المجتمع ات اإلس المیة     .)٢(واإلفادة منھا وتوظیفھ ا ألغ راض التنمی ة وتعزی ز االس تقالل الثق افي          

بالصمود أمام التدافع الثقافي الھائل والتشبث بالھویة اإلسالمیة وتوظیفھا التوظیف ال سلیم ف ي كاف ة ن واحي       

  .الحیاة

  : )٣(لذلك فقد وضع بعض الباحثین قواعد وضوابط أخالقیة للتعامل مع اإلنترنت وھي 

 .طلب العلم النافع، والعمل على إیجاد وتنشئة المواطن اإلنترنتي الصالح  -١
                  Good Internet Citizen ( Good Netizen) 

  .تحري الصدق والموثوقیة واألمانة في طلب البیانات والمعلومات -٢

 .حة ، ولیست للكتم ، أو الحبسمعلومات اإلنترنت للبث ، والنشر ، واإلتا -٣

 .Cyper Spaceحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، وقوانین الفضاء اإللكتروني  -٤

اإلنترنت وم ا تقدم ھ م ن بیان ات ومعلوم ات للتغیی ر إل ى األف ضل ف ي المج االت االقت صادیة ،                 -٥

 .والسیاسیة، واالجتماعیة ، وغیرھا

عارف ، والتعاون على األص عدة الوطنی ة ،    بیانات ومعلومات اإلنترنت من أجل التواصل والت       -٦

 .واإلقلیمیة ، والعالمیة

                                                
 .١٨-١٧ص ص .  الفكر العربيدار: القاھرة. ١ط. الغزو الثقافي في المجتمع العربي المعاصر). م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤.(  أحمد، محمد سید)١(
  :جوة الرقمیة واإلعداد للقمة العالمیة لمجتمع المعلومات، منمقترح مقاربة عربیة حول موضوع الف. قلوز، رضا )٢(

http://www.itu.org.eg/arabprecom/documents/5catt/207.doc, p.4.  
اإلستراتیجیة . أخالقیات التعامل مع شبكة المعلومات العالمیة. )م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠.(  والصقیري، محمد ناصر-الھاللي، محمد مجاھد  )٣(

تشرین /  أكتوبر٢٦ -٢١أعمال المؤتمر التاسع لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد في الفترة من . العربیة الموحدة في عصر اإلنترنت
  .٤٥٥ -٤٥٤ص ص . تونس. لعلومالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة وا. ١٩٩٨األول 
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 ومراع   اة الخ   صوصیة - ف   ي بع   ض األحی   ان -كفال   ة أم   ن البیان   ات والمعلوم   ات ، وس   ریتھا  -٧

 .واحترامھا

اتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لحمایة أفراد المجتمع وجماعاتھ م ن البیان ات والمعلوم ات ال ضارة          -٨

 .   والملوثة

  : احیة الدینیة ، یمكن إضافة الضوابط التالیةومن الن

  .البعد عن النظر المحرم والسماع المحرم -١

  . Uعدم استخدامھا للعالقات غیر الشرعیة ، التي حرمھا اهللا  -٢

ومم ا س  بق یت ضح أن س  لبیة اإلنترن ت منبثق  ة م ن س  لبیة اإلن سان نف  سھ ، فھ ي وس  یلة إع الم ولغ  ة         

عصر ووعاء فیھ الصالح والطالح ، فعلى نفس الشبكة یوجد موقع للقرآن وموقع إباحي، فالمسألة إذن ھي       

  . مسألة فھم اإلنسان لتلك التقنیة ، ألخذ كل ماینفعھ وترك كل مایضره ویسيء إلیھ

اللَُّھمَّ ِإنِّ ي َأُع وُذ ِب َك ِم ْن اْلَعْج ِز َواْلَك َسِل        :"  r نقول إال كما قال نبي األمة ومربیھا رسول اهللا     وال

َخْیُر َمْن َزكَّاَھ ا َأْن َت َوِلیَُّھ ا َوَمْوَلاَھ ا     َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َواْلَھَرِم َوَعَذاِب اْلَقْبِر اللَُّھمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَھا َوَزكَِّھا َأْنَت    

  .)١( "اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َلا َیْنَفُع َوِمْن َقْلٍب َلا َیْخَشُع َوِمْن َنْفٍس َلا َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َلا ُیْسَتَجاُب َلَھا

 

  

  

  

  

                                                
أخرجھ الترمذي، . ٤٨٩٩رقم الحدیث . ب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتا.. صحیح مسلم. موسوعة الحدیث الشریف.  أخرجھ مسلم)١(

 . والنسائي
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  لثالفصل الثا

  أھــداف الـتـربیة اإلسـالمـیـة            

  . أھمیة تحدید أھداف التربیة اإلسالمیة-                 أوًال

 . تعریف التربیة لغویًا-                  ثانیًا

  : تعریف التربیة اصطالًحا ویشمل-     ثالثًا  

  . مفھوم التربیة عند الغربیین-                            أ 

 . مفھوم التربیة عند المسلمین-ب                                        

  . التربیة اإلسالمیةمفھوم -                            رابعًا

  . لغویًامفھوم الھدف -       خامسًا                     

  : الھدف اصطالحا ویشملمفھوم -                            سادسًا

  . مفھوم األھداف وتصنیفھا عند الغربیین-                             أ

  .   مفھوم األھداف وتصنیفھا عند المسلمین-ب                            

  جـ أھداف التربیة اإلسالمیة                            
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  متهيد

،  ، كم ا أنھ ا ض رورة فردی ة واجتماعی ة ال یمك ن االس تغناء عنھ ا           التربیة عملیة ھادف ة ومق صودة     

  . ، وھي مستمرة وباقیة ما بقي اإلنسان ذلك أنھا مرتبطة بوجود اإلنسان على األرض

، ف إن مفھ وم التربی ة وأھ دافھا       فیم ا بینھ ا دینی ًا وثقافی ًا وفل سفیاً     وبما أن المجتمعات تختلف وتتباین  

بالتالي سوف یتغیر حتم ًا م ن مجتم ع آلخ ر، وذل ك ح سب المنظ ور ال ذي ی سعى المجتم ع إل ى تحقیق ھ م ن                   

  .خالل أفراده

ات وإذا كان األمر كذلك، فإنھ من باب أولى أن تتمیز التربیة اإلسالمیة وأھدافھا عن أھداف التربی 

 فھي ترجع - سواء كانت نقلیھ أو عقلیة-، ذلك أنھا تستمد شرعیتھا من مصادر التشریع اإلسالمي     األخرى

جمیعھا إلى وحي اهللا تعالى، السیما أن جمیع تلك المصادر تھدف إلى بن اء المجتم ع اإلس المي الق ائم عل ى        

  . تحقیق العبودیة هللا تعالى مع األخذ بعلوم العصر وتقنیاتھ

ع أن انفت  اح المجتمع  ات اإلس  المیة ف  ي الع  صر الحاض  ر عل  ى الثقاف  ات المختلف  ة م  ن خ  الل  والواق  

ث ورة المعلوم ات ق  د أدى إل ي وج ود أزم  ة تربوی ة تع اني منھ  ا ال نظم التربوی ة ف  ي المجتمع ات اإلس  المیة،          

بی ة اإلس المیة   ، وذل ك نتیج ًة لع دم وض وح أھ داف التر      متمثلًة في التبعیة الفكری ة الغربی ة ألبن اء الم سلمین        

،  ، الم سجد، وس  ائل اإلع  الم  ، الن  ادي ، المدرس ة  األس  رة(  ل دى كثی  ر م ن الق  ائمین ب شؤون التربی  ة عام ةً    

  ).، المجتمع الرفاق

إع ادة ص یاغة العل وم    "  ولخروج المجتمعات اإلسالمیة من تلك األزمة التربویة فإنھ ینبغ ي علیھ ا          

،  التربوی  ة ص  یاغة تمت  زج فیھ  ا مع  ارف الع  صر م  ع أص  ول اإلس  الم وت  صوراتھ ف  ي الك  ون واإلن  سان          

  .)١( "، واألخالق والمجتمع والمعرفة

                                                
 . ١١٥-١١٤ص . دار الفكر العريب: القاهرة. التربية اإلسالمية رسالة ومسرية). ت.د.(  النقيب، عبد الرمحن)١(
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، حت  ى یمك  ن بع  د ذل  ك غربل  ة   می  ة معرف  ة أھ  داف التربی  ة م  ن منظ  ور إس  المي  ل  ذا ك  ان م  ن األھ

، وال ذي   الثقافات المختلفة وتقویمھا من خالل معرف ة م دى قربھ ا أو بع دھا ع ن أھ داف التربی ة اإلس المیة                

  .سوف توضحھ الباحثة في الفصول الالحقة لھذه الدراسة

  :أھمیة تحدید أھداف التربیة اإلسالمیة: أوًال

ر ی   إن م  ن األھمی  ة تحدی  د األھ  داف التربوی  ة لك  ل مجتم  ع م  ن المجتمع  ات وذل  ك إلح  داث التغی          

، ال سیما أن نجاح أي نظام ترب وي یتوق ف عل ى فاعلی ة تحقی ق أھداف ھ، ویمك ن            المطلوب في تربیة أفراده   

  : )١(بیان أھمیة تحدید أھداف التربیة اإلسالمیة في النقاط التالیة 

، وموجھ ة لب ذل الجھ د، ف إن      زة لتنظیم النشاط، ومحف  لما كانت األھداف غالبًا محركة للسلوك  -١

  .تحدیدھا وسموھا ووضوحھا یعد دافعًا قویًا لإلیمان بھا واالندفاع نحو تحقیقھا

 إن تحدید األھداف التربوی ة ووض وحھا یع د نقط ة انط الق للعم ل الترب وي اإلیج ابي، وتحقی ق           -٢

، فك م ض  اعت   الت  ي تب دد الجھ  د وتھ در الوق  ت  ، وتجن ب العوام  ل ال سلبیة    كف اءة النظ  ام التعلیم ي وفاعلیت  ھ  

، مم ا أدى إل ى الت أخر والتخل ف ف ي       جھود عظیمة للم سلمین ب سبب ع دم تحدی د أھ داف للتربی ة اإلس المیة         

  . مجال التقدم الحضاري وفي مجال تمسك األمة بالقیم اإلسالمیة الصحیحة

علم  ي والح  ضاري ویوج  ھ ھ  ذا   إن تحدی  د األھ  داف للتربی  ة اإلس  المیة یح  دد م  سارات التق  دم ال  -٣

، وك ل ذل ك یع د بمثاب ة موجھ ات واقی ة م ن انح راف التربی ة ع ن م سارھا             التقدم إلى ما یجب أن یتجھ إلیھ  

  .المستقیم

 إن تحدید األھداف اإلسالمیة ووضوحھا یسھم في تقویم مدخالت وعملیات ومخرج ات النظ ام       -٤

  . م وقیمھالتعلیمي وتوفیر تغذیة راجعة في ضوء مبادئ اإلسال

                                                
  . ١٠-٩ص . دار اهلدى للنشر والتوزيع: الرياض. ٢ط. أهداف التربية اإلسالمية وغايتها). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.(  ياجلن، مقداد)١(

 .٦٦-٦٥ص . دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: جدة. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٤ -هـ١٤١٥.(    واخلطيب، حممد شحات وآخرون
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 إن وضوح األھداف التربویة یسھم في تحدید الوسائل الت ي تحق ق األھ داف بفاعلی ة ف ي أق صر        -٥

  .وقت وبأقل النفقات وبأقل جھد في ضوء مبادئ اإلسالم وقیمھ

 إن وضوح الھدف التربوي یوفر أساسًا المالحظة واالختبار وتنظیم العناصر وتوجیھ القدرات       -٦

،  ، ورص  د النت  ائج وتقویمھ  ا   العالق  ات والتف  اعالت ب  ین حق  ائق الموق  ف الترب  وي    ، وإدراك  واإلمكان  ات

  .وكشف العوائق التي تحول دون تحقیق األھداف المنشودة

  :تعریف التربیة لغویًا: ثانیًا

، وت شیر مع اجم اللغ ة العربی ة إل ى أن كلم ة        كلمة تربیة م ن المف ردات األص یلة ف ي اللغ ة العربی ة              

  :  عدة وھيتربیة لھا دالالت

والرابیة ما ارتفع من األرض . زاد ونما وبابھ عدا:   الزیادة والنماء والعلو والتطویر، یقال-١

   :النفس العالي من باب عدا إذا أخذه الربو، قال الفراء في قولھ تعالى:  والربو. وكذا الربوة

(#öq|Áyèsùâ tAqß�u� öNÎkÍh5u� öNèd⌧�s{r'sù 
Zpu�Î/#§� o⌧�÷{r& á)٢(كقولك أربیت إذا أخذت أكثر مما أعطیت ،   أي زائدة)١(   

  :وقد وردت تلك الدالالت في الكتاب والسنة
 &â ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»t�#uä y7¯Rr:  من الكتاب، قولھ تعالى-أ
�u�s? uÚö�F{$# ZpyèÏ±»yz !#s�Î*sù 

$uZø9u�Rr& $pkö�n=tæ uä!$y☺ø9$# 
ôN¨�yI÷d$# ôMt/u�ur 4 ¨bÎ) ü�Ï%©!$# 
$yd$u�ômr& Ç�ósß☺s9 #�sAöqy☺ø9$# 4 ¼çm¯RÎ) 

4�n?tã Èe@ä. &äóÓ⌧« í��Ï�s% á )وقولھ تعالى،  )٣: â !$tBur 
OçF÷�s?#uä `ÏiB $\/Íh� (#uqç/ö�z�Ïj9 þ�Îû 
ÉA¨uqøBr& Ä¨$¨Z9$# �⌧sù (#qç/ö�t� y�YÏã 

«!$# ( !$tBur OçF÷�s?#uä `ÏiB ;o4q⌧.y� 
�crß��Í�è? tmô_ur «!$# y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd 

tbqàÿÏèôÒß☺ø9$# á  )٤(.  

                                                
 . ١٠ سورة احلاقة، آية)١(
 ). رب( مادة . ٢٣١ص . دار الكتاب العريب: بريوت. خمتار الصحاح). ت.د.(  الرازي، أبو بكر)٢(
 . ٣٩ سورة فصلت، آية )٣(
 . ٣٩سورة الروم، آية  )٤(
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َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن " من السنة، -ب

َتَقبَُّلَھا ِبَیِمیِنِھ ُثمَّ ُیَربِّیَھا ِلَصاِحِبِھ َكَما َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطیٍِّب َوَلا َیْقَبُل اللَُّھ ِإلَّا الطَّیَِّب َوِإنَّ اللََّھ َی

  .)١(" ُیَربِّي َأَحُدُكْم َفُلوَُّه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل 

 النشأة والترعرع والتغذیة والتعلیم والتأدیب واإلصالح والتزكیة والتھذیب والتحسین، فیقال -٢

   .)٢(ولیھ وتعھده بما یغذیھ وینمیھ ویؤدبھ حتى أدرك : أي :  ربًََا-رَب الولد

  : ویؤكد ذلك ما ورد في الكتاب والسنة

 â ôÙÏÿ÷z$#ur $y☺ßgs9:  من الكتاب، قولھ تعالى-أ
yy$uZy_ ÉeA�%!$# z`ÏB Ïpy☺ôm§�9$# @è%ur 

Éb>§� $y☺ßg÷H⌧qö�$# $y☺⌧. �ÏT$u�/u� 
#☯��Éó|¹ á )وقولھ)٣ ، :â tA$s% óOs9r& y7În/u�çR 

$uZ�Ïù #Y��Ï9ur |M÷WÎ6s9ur $uZ�Ïù ô`ÏB 
⌧8Í�çHéå tûüÏZÅ� á )٤(.  

َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َسْبَعٌة ُیِظلُُّھْم اللَُّھ ِفي ِظلِِّھ َیْوَم "  من السنة، -ب

َشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّھ َوَرُجٌل َقْلُبُھ ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّھ َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھ اْلِإَماُم اْلَعاِدُل َو

دََّق َأْخَفى اْجَتَمَعا َعَلْیِھ َوَتَفرََّقا َعَلْیِھ َوَرُجٌل َطَلَبْتُھ اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اللََّھ َوَرُجٌل َتَص

أي نمى وتربى :  ومعنى نشأ  ،)٥("َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُھ َما ُتْنِفُق َیِمیُنُھ َوَرُجٌل َذَكَر اللََّھ َخاِلًیا َفَفاَضْت َعْیَناُه 

  . على طاعة اهللا

،  )٦( أي رأسھم وساسھم: ربیت وراب القوم:  ، فیقال  السیاسة والسیادة والتدبیر والملك-٣

فالن : ویقال. صاحبھ:  ، وقیل  ، فھو رب كل شيء ومالكھ ومستحقھUوالتربیة مشتقة من رَب وھو اهللا 

                                                
محد، ومالك، أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأ. ١٣٢١حديث رقم  . كتاب الزكاة. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف رواه البخاري ، )١(

 .والدارامي
  .٣٢١-٣٢٠ص. مرجع سابق. املعجم الوسيط.  أيس ، إبراهيم وآخرون)٢(

 .  ٧٠ص . ١ج . القاموس احمليط. ريوز آبادي، جمد الدين    والف
 . ٢٤ سورة اإلسراء، آية )٣(
 . ١٨ سورة الشعراء، آية )٤(
 . أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأمحد، ومالك. ٦٢٠رقم احلديث . كتاب اآلذان. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٥(
  .٣٢١ -٣٢٠ص . مرجع سابق. املعجم الوسيط. س، إبراهيم وآخرونأني )٦(

 . ٧٠ص . ١ج. مرجع سابق. القاموس احمليط.     والفريوز آبادي ، جمد الدين
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 U، وال یطلق لفظ الرب غیر مضاف إال على اهللا  ، فكل من ملك شیئًا فھو ربھ ، ورب الدابة رب البیت

)١(.  

  :ویؤكد ذلك ما ورد في الكتاب والسنة

 �â ß�ô☺ysø9$# ¬! Éb>u:  ، قولھ تعالى من الكتاب -١
tûüÏ☺n=»yèø9$# á)وقولھ تعالى ، )٢  :â ö@è% è�qããr& 

Éb>u�Î/ Ä¨$¨Y9$# á )٣(.  

 إلى غیر ذلك من اآلیات التي ورد فیھا ذكر الرب، فكل آیة وردت في القرآن الكریم بلفظ الرب 

  . فھي تعني السیاسة والسیادة والملك والتدبیر

 من السنة، عن فرات القزاز قال سمعت أبا حزم قال قاعدت أبا ھریرة خمس سنین فسمعتھ -٢

َكاَنْت َبُنو ِإْسَراِئیَل َتُسوُسُھْم اْلَأْنِبَیاُء ُكلََّما َھَلَك َنِبيٌّ َخَلَفُھ َنِبيٌّ َوِإنَُّھ َلا َنِبيَّ َبْعِدي :"   قالrیحدث عن النبي 

ُھْم َحقَُّھْم َفِإنَّ اللََّھ َساِئُلُھْم َعمَّا َوَسَیُكوُن ُخَلَفاُء َفَیْكُثُروَن َقاُلوا َفَما َتْأُمُرَنا َقاَل ُفوا ِبَبْیَعِة اْلَأوَِّل َفاْلَأوَِّل َأْعُطو

  .أي تولى أمر رعایتھم بما یصلح شئونھم: ومعنى سوسھم ، )٤(" اْسَتْرَعاُھْم 

، فتشتق كلمة   مفھوم التربیة في اللغة العربیة عنھ في اللغات األوربیةوال یختلف

 وتعنى توفیر األسباب للحصول على المعرفة Educate في اللغة اإلنجلیزیة من الفعل Educationتربیة

 ، أو الوسیلة التي یستطیع بھا اإلنسان أن یعیش حیاة أفضل أو لنمو الشخصیة واكتساب األخالق الطیبة

 ، أو الفعل  والتغذیة بمعنى التدریب Educareوالكلمة في أصلھا الالتیني مشتقة من الفعل . )٥(

Educereویصعب تقریر ما إذا كان أحدھما ھو األصل الالتیني لكلمة  بمعنى التدریب واالستخراج ،

، إال أن التربیة تعنى عملیة  ، فعلى الرغم من التناقض الظاھري بین معنى االستخراج والتغذیة تربیة

ب ھذا االتجاه یرون أن التربیة تقوم على تفتح من الداخل عند الذین تبنوا معنى االستخراج ، فأصحا
                                                                                                                                                  

 
 ).رب( مادة . ٣٩٩ص . مرجع سابق . لسان العرب.  ابن منظور)١(
 . ١ سورة الفاحتة، آية)٢(
 . ١ سورة الناس ، آية )٣(
 . أخرجه مسلم، وابن ماجه، وأمحد. ٣١٩٦رقم احلديث . كتاب أحاديث األنبياء. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(
 نقالً عن ٣٠٤ص . دار العلم للماليني: ، بريوت إجنليزي-املورد قاموس عريب). م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.( البعلبكي،منري)٥(
.103. , Ltd , Longman Group, London, 14Edition ). 1976 (The New English Dictionary 
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. أساس تنمیة المواھب الفطریة ویرون أن المعلم كالزارع مھمتھ تشجیع االزدھار والنمو الطبیعي لألفراد

، أي أنھا تقوم على  أما اللذین تبنوا معنى التغذیة، فینظرون إلى التربیة على أنھا عملیة بناء من الخارج

، وفرض خبرات معینة بدًال منھا وترتیبھا للوصول إلى أھداف  لفطریة عند األفرادقمع المیول والدوافع ا

  .)١( محددة

  :تعریف التربیة اصطالحًا : ثالثًا

 المشتغلون والمعنیون بالتربیة، من المقصود بالمعنى االصطالحي للتربیة ھو ما اصطلح علیھ

، والذي ستوضحھ الباحثة من خالل  مربین ومفكرین وعلماء إسالمیین وغربیین من خالل كتاباتھم

  :  ، وفیما یلي بیان ذلك إیضاح مفھوم التربیة عند كٍل منھما

 :مفھوم التربیة عند الغربیین  - أ

، وحتى العصر الحاضر یجد أن تعریف  عبر العصور المختلفةإن المتتبع للفكر التربوي الغربي 

  :  ، فمن تلك التعریفات التربیة لدیھم قد أتخذ معاٍن واستخدامات عدیدة ومختلفة

أنھا طرق ووسائل لتنشئة الطفل وتكوینھ وتكمیلھ " التربیة ) م.ق٤٢٧-٣٤٧(یعرف أفالطون 

، إذ أنھ لیس من الواجب أن یحصل   على قدراتھم، فالتالمیذ یجب أن یتم تدریسھ بناًء حسب قدراتھ

تعتمد على  "  ةفیرى أن التربی) م.ق٣٢٢- ٣٨٤(، أما أرسطو )٢(" التالمیذ جمیعھم على نفس التعلیم

، ذلك أن األفراد یختلفون باختالف  طبیعة الفرد وتھدف إلى تنمیة قدراتھ واستكمال نقائص الطبیعة

، فكل فرد لھ ممیزاتھ وخصائصھ التي یتمیز بھا عن غیره  الوظائف التي یشغلونھا في مجتمعھم

لخصائص التي ، وخصائص الزوج تختلف عن تلك ا فخصائص الحاكم تختلف عن خصائص الخادم

                                                
 .٤٦ص . الدار العربية للكتاب: تونس. أصول التربية). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢.(  الفنيش ،أمحد على)١(

(2) Nodding, N. (1995). Philosophy of Education Dimensions Of Philosophy Series, U.S.A, Stanford 
University. West View Press. PP 6-10. 
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،  )١(" ، لذلك فإنھ یجب أن تتوفر لكٍل منھم التربیة التي تتالءم مع مكانتھم في الحیاة  تتصف بھا الزوجة

، حیث یعتقد  ویھتم التربویون بوجھ خاص بآراء أرسطو األخالقیة ألنھا تضع نموذجًا للتربیة األخالقیة

،  منذ البدایة) القواعد األخالقیة السلیمة( ربیتھم على األخالق الفاضلة أرسطو بأن األطفال یجب أن تتم ت

، ثم تبدأ ھذه  حیث یجب أن یتم تعویدھم على أن یجعلوا األخالقیات أو التصرفات األخالقیة عادة لھم

 )٢(األخالقیات تنمو حتى تصبح قاعدة أخالقیة یقیسون على أساسھا ما یتعرضون لھ من مواقف مستقبلیة 

وسیلة یزول بمقتضاھا ما یعوق نمو " أن التربیة) م١٧٧٨ - ١٧١٢(، في حین یرى جان جاك روسو

بأنھا محاولة للربط المعتدل بین متطلبات الحیاة "  ، كما عرف التربیة )٣("الطفل وما یؤثر فیھ تأثیرًا سلبیًا

تنمي لدى الفرد كل ما "  فیرى أن التربیة) م١٨٠٤ -١٧٢٤(  ، أما مانویل كانت )٤("واحترام الذات

نمو لجمیع قوى "  التربیة أنھا) م١٨٢٧ -١٧٤٦(  ، كما عرف جون بستالوزي )٥("یستطیعھ من الكمال

فیرى أن ) م١٩٠٣ -١٨٢٠( ، أما ھربرت سبنسر )٦("اإلنسان وملكاتھ نموًا طبیعیًا في اتساق وانسجام

تكوین الطفل " أن التربیة ھي) م١٩١٧ -١٨٥٨(، ویرى دور كایم  )٧("إعداد للحیاة الكاملة" التربیة

الحیاة " التربیة بأنھا) م١٩٥٢ - ١٨٥٩(، كما عرف جون دیوي الفیلسوف األمریكي )٨("تكوینًا اجتماعیًا

لتربیة یجب أن یتم ، وبالرغم من أن جون دیوي قد وافق أفالطون في أن ا )٩("ولیست اإلعداد للحیاة

تشكیلھا حسب قدرات واحتیاجات كل طفل على حد إال أنھ كان ضد رأي أفالطون في الترتیب الھرمي 

 ، حیث أنھ لم یوافق على أن یكون ھناك مستوى أعلى أو أفضل من الذي قبلھ في التربیة للبرامج التربویة

، وقد أصر  ن لھا ھدفًا مختلفًا عن اھتمامات ومیول التالمیذ الحالیة، فالتربیة في نظره البد أن یكو )١٠(

                                                
(١)Ibid: pp 12-13. 
(٢) Nodding, N. Ibid, pp 14-15. 

 . ٢٣٣ص . مجعية عمال املطابع التعاونية: عمان. ٥ط. مقدمة يف التربية). م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣.(  ناصر، إبراهيم )٣(
(٤) Ibid, pp 14-15. 

 . ٢٣ص . دار العلم للماليني: بريوت. د اهللا عبد الدائمعب/ ترمجة. التربية العامة). م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧.(  أوبري، رونيه )٥(
 . ٤٠٢ص . دار الفكر العريب: القاهرة. تطور الفكر التربوي). م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤. (  أمحد، سعد مرسي)٦(
 . ٤١٤ص .  املرجع السابق)٧(
 .٢٣ص . مرجع سابق. التربية العامة.  أوبري، رونيه )٨(
 . ٢٤٩ص . دار الثقافة: بريوت. ٢ط. تطور النظريات واألفكار التربوية). م ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥. (  الشيباين ، عمر حممد )٩(

(١٠) Ibid, pp 6-10. 
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، وعلى ذلك فإن التالمیذ یتركون الخبرة  دیوي على أن تكون الخبرة ھي التربیة إذا كانت تؤدي للنمو

عملیة بناء خبرة بأنھا " ، لذا فقد عرف التربیة )١(ن في االشتراك في خبرة جدیدة وھم قادرون وراغبو

  .)٢("الطفل حتى تتسع لتشمل الخبرة المنظمة الواسعة التي یطلق علیھا المواد الدراسیة

قھا توجیھ األفراد اإلنسانیین  یتم عن طریأنھا عملیة قصدیة " أما فیلیب فینكس فقد عرف التربیة

تعنى كل عملیات النمو التي یمر بھا اإلنسان من "  خر أن التربیة ، فیما یرى آ)٣("لنمو األفراد اإلنسانیین

    .)٤(" طفولتھ إلى نضجھ تدریجیًا، لیتكیف مع بیئتھ العضویة واالجتماعیة

( القیام بفعل أو عملیة التربیة، وھو تقدیم المعرفة: التربیة على أنھا ) وبستر( ویعرف قاموس

وھي غالبًا ما تكون . أو تنمیة المتعلم من الناحیة العقلیة أو األخالقیة وخاصة عن طریق التعلیم) العلم

  .)٥(تدریس مرادفة لكلمة ال

المعرفة أو المھارة التي یتم اكتسابھا : فیعرف التربیة على أنھا ) التراث األمریكي(  أما قاموس

قل ، أو ھي ح ، أو ھي برنامج تعلیمي من نوع أو مستوى معین أو تطویرھا من خالل عملیة التعلم

  .)٦(، أو ھي خبرة تعلم أو تنویر قد یمر بھا المتعلم  الدراسة الذي یھتم بعملیة التعلیم والتعلم

عملیة التعلم التي تحدث في المدرسة أو ما : ویعرف المختصر البریطاني التربیة على أنھا 

ھي ما یحدث في العالم الواسع وھو عملیة انتقال القیم والمعرفة أو) الرسمي/ التعلم المقصود( ھھاشاب

، وفي المجتمعات البدائیة ال یوجد تعلیم مقصود إال قلیًال حیث یتعلم الصغار من  المتراكمة للمجتمع

، أما في المجتمعات المتقدمة واألكثر  حتكاكھم بالبالغین الذین من حولھممحیطھم ومن خالل أنشطتھم وا

                                                
(١) Ibid, pp 25-26. 

 . ٤٣٥ص . عامل الكتب: القاهرة. تاريخ التربية يف الشرق والغرب). م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤.(  مرسي، حممد منري)٢(
 .٣٧ص . دار النهضة: القاهرة. حممد لبيب النجيحي/ ترمجة. فلسفة التربية). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢..( هـ.  فينكس ، فيليب)٣(
  :نقالً عن. دار الفكر العريب: القاهرة. ٢ط.التربية ومشكالت اتمع). م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣.(  عبود، عبد الغىن )٤(

Every Man's Encyclopedia , v.4, Fourth Edition , J. M . Dent Sand Sons Ltd.. 1958. 636.  
(٥) Webster New Colligate Dictionary. (n.d) .A Merriam Webster .358.  
(٦) The American Heritage Dictionary. Education. Yahoo. Com/ reference/ dictionary/ entries/ 36/ 
e0043600html. Online.  
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تعقیدًا حیث یوجد الكثیر من المعلومات والمعارف التي یجب إیصالھا للصغار یصبح وجود المدارس 

  .)١(والمعلمین حاجة ضروریة في المجتمع

، ذلك أنھا افتقدت المحور   وبعد استعراض تلك التعریفات السابقة یتضح قصورھا وعجزھا

، الذي نزل بھ األنبیاء  ، أال وھو الدین اإلسالمي القویم الرئیسي والعامل الھام في نجاح أي مفھوم للتربیة

، فأخرجھا من ظلمات الجھل   حیث أكرم اهللا بھ األمة اإلسالمیةrوالرسل وآخرھم سید ولد آدم محمد 

  . ، ذلك النور الذي أنزلھ خالق البشر وبارئھم إلي نور اإلیمان

  :مفھوم التربیة عند المسلمین

ریفات لم تتفق فیما ، إال أن تلك التع لقد بذل علماء المسلمین جھودًا ملموسة في تعریف التربیة

   : )٢(بینھا ، وذلك بسبب تعرض مفھوم التربیة لكثیر من الظواھرالمفاھیمیة وھي

، حیث تفرغ شیئًا فشیئا من  ویقصد بھ تشویھ دالالت المفاھیم األصلیة:   االحتالل المفاھیمي-١

  .، ثم یعاد ملء المفھوم بالدالالت المرادة من الحضارة الغالبة محتواھا

، حیث تتبادل المفاھیم  وھي عملیة توضیح المفاھیم بالمعنى الذي نبتغیھ:   الحراك المفاھیمي-٢

  .، فیصبح المفھوم الفرعي أصلیًا والعكس ما بینھاالمراكز فی

  .، مما یغیر في المعنى وھو استعمال كلمات قدیمة لمعان جدیدة:   تغییر المعنى-٣

  .ویحدث تحقیقًا لمقاصد معینة وألغراض فكریة ومعرفیة عند من یمارسھا:   تحریف المعنى-٤

إن الباحثة ستقتصر على ذكر بعٍض ، ف ونظرًا لكثرة التعریفات التي وردت في مفھوم التربیة

  : منھا على سبیل المثال ال اإلجمال من ذلك

                                                
(١) The Britannica Concise. Education. Yahoo. Com/ reference/ encyclopedia/index. Html.Online  

. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.م١٩٩٧ إبريل-هـ ١٤١٧. ذو احلجة. ٢العدد الثامن، السنة. إسالمية املعرفة. دراسة املفاهيم من زاوية فلسفية.  إمساعيل ، صالح)٢(
 .٣٧ -١٣ص 
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بأنھا عملیة تشكیل وإعداد أفراد إنسانیین في مجتمع معین في : یعرف محمد النجیحي التربیة   

، حتى یستطیعوا أن یكتسبوا المھارات والقیم واالتجاھات وأنماط السلوك المختلفة  زمان ومكان معینین

، أما منیر  )١(، ومع البیئة المادیة  لتي تیسر لھم التعامل مع البیئة االجتماعیة التي ینشئون أفرادًا فیھاا

لیة تنشأ عن اشتراك الفرد بطریقة سرحان فیعرف التربیة بأنھا عملیة تكیف بین الفرد وبیئتھ، وھذه العم

:"  ، في حین یرى البیضاوي أنھا)٢(مباشرة أو غیر مباشرة في الحیاة االجتماعیة الواعیة للجنس البشري 

تعھد الشيء ورعایتھ بالزیادة " ، كما عرف محمد دراز التربیة أنھا )٣("ي كمالھ شیئًا فشیئًاتبلیغ الشيء إل

، كما عرفھا رفاعة  )٤("ؤھلھ لھ طبیعتھ، واألخذ بھ في طریق النضج والكمال الذي ت والتنمیة والتقویة

، أما عبد الغنى  )٥("فن تنمیة األعضاء الحسیة والعقلیة، وطریقة تھذیب النوع البشري" الطھطاوي أنھا

ھي محاولة یقوم بھا األفراد المختصون، للتأثیر على نمو الصغار، وذلك "  عبود فیرى أن التربیة

 ومالمح باختیار الخبرات التي تنمو بھا القیم المطلوبة، وتنظیم ھذه الخبرات لتنشئة قومیة، ذات أھداف

عملیة تھدف إلي مساعدة الفرد على اكتساب " ، ویرى عزت جرادات وآخرون أن التربیة )٦( "محددة

بحیث یصبح قادرًا على تحقیق التكیف أنماط السلوك المتوقع منھ ممارستھا في المواقف الحیاتیة المختلفة 

اإلیجابي المثمر مع نفسھ ومع بیئتھ االجتماعیة والثقافیة والطبیعیة تكیفًا یعود علیھ وعلى مجتمعھ 

سلسلة من المفاھیم التي ترتبط "  یر مرسي التربیة بأنھاكما عرف محمد من ، )٧("بالسعادة والفائدة

ببعضھا في إطار فكري واحد یستند إلى المبادئ والقیم التي تسود المجتمع، والتي ترسم الطرائق 

، أما  )٨("التعلیمیة المختلفة لھا حتى یسلك سالكھا سلوكًا یتفق وتصور المجتمع للكون والحیاة واإلنسان

عملیة تنشئة أو تطبیع اجتماعي للفرد الذي یرث عن أسالفھ "  محمود شفشق وآخرون فیرون أنھا

                                                
 .١٠ص. اإلجنلو املصرية. األسس االجتماعية للتربية). م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨.(  النجيحي، حممد لبيب)١(
 . ٢١ص . دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بريوت.٣ط.يف اجتماعيات التربية). م١٩٨١ -هـ١٤٠١.(  سرحان، منري املرسى)٢(
 . ٧ص . مكتبة مصطفي البايب احلليب: القاهرة. ١ج. ٢ط. أنوار الترتيل وأسرار التأويل). م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨.(  البيضاوي)٣(
 . ٣٩ص . املطبعة العلمية: القاهرة. كلمات يف مبادئ األخالق). م١٩٥٣ -هـ١٣٧٢.(  دراز، حممد عبد اهللا)٤(
 . ٤٢٣ -٤٢٢ص . دار الفكر العريب: القاهرة. تطور الفكر التربوي). م١٩٤٨ -هـ١٤٠٤.(  أمحد، سعد مرسي )٥(
 .١٦٠ص . دار الفكر العريب: القاهرة. ٣ط. يف التربية اإلسالمية). م١٩٩٣ -هـ١٤١٤.(  عبود، عبد الغىن)٦(
 .       ١١ص . دار الفكر: عمان. مدخل علي التربية). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨.(  جرادات، عزت وآخرون)٧(
 . ٥ص . عامل الكتب: القاهرة. أصول التربية الثقافية والفلسفية). م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥.(  مرسي، حممد منري)٨(
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ولكنھ یكتسب بالتربیة . السمات الجسمیة وأساس تكوینھ النفسي من مزاج وخصائص نفسیة أخرى معینة

افة المكونات والخصائص االجتماعیة وكثیرًا من المكونات النفسیة التي تصوغ شخصیتھ كفرد متمیز ك

 على قدر من االنسجام االجتماعي مع لتي تجعل منھ في نفس الوقت، عنصرًاعن غیره من األفراد، وا

ل ومتكامل للشخصیة كما أنھا في ذات الوقت عملیة نمو شام...أفراد مجموعتھ اإلنسانیة التي ینتمي إلیھا

  . )١( "الفردیة من أجل تحقیق التوازن مع عناصر بیئتھ الطبیعیة واالجتماعیة

، حیث ركز  یتضح من تلك التعریفات السابقة أن مفھوم التربیة قد أخذ اتجاھات عدیدة ومختلفة

،  كل تعریف من تلك التعریفات على جانب من جوانب التربیة أو وسیلة من وسائلھا أو ھدف من أھدافھا

 وسبنسر، وجون كما أن بعض الباحثین قد تبنى مفھوم التربیة عند بعض العلماء الغربیین مثل ھاربرت،

، مما یجعلنا في أمس الحاجة   اختالف التعریف لمفھوم التربیة ، وغیرھم من العلماء مما أدى إلىدیوي

، یستند إلى المفھوم اإلسالمي الذي یتضمن في محتواه جمیع تلك  إلى وضع تعریف شامل للتربیة

  .الجوانب والوسائل واألھداف

  :  مفھوم التربیة اإلسالمیة: رابعًا

لقد حظیت التربیة اإلسالمیة بعنایة خاصة من المفكرین المسلمین الذین صدرت عنھم آراء 

، فكانت كتب التفسیر والفقھ والحدیث  تربویة ثاقبة داخل إطار الفھم العمیق لإلسالم ولرسالتھ الخالدة

  .إلسالموالعقیدة واألدب العربي في مضمونھا تحتوي على مفاھیم تربویة للنظریة التربویة في ا

كلمة تربیة بمفھومھا االصطالحي من الكلمات الحدیثة التي ظھرت في السنوات " كما أن 

، لذلك ال  األخیرة مرتبطة بحركة التجدید التربوي في البالد العربیة في الربع الثاني من القرن العشرین

  ، التھذیب ات مثل التعلیمیوجد لھا استخدام في المصادر العربیة القدیمة حیث استخدمت تلك المصادر كلم

                                                
 . ١٩ -١٨ص . دار القلم: الكويت. ٥ط . التربية املعاصرة طبيعتها وأبعادها األساسية). م١٩٨٩ -هـ١٤١٠.(  شفشق ، حممود وآخرون)١(
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، وقد تناولت كتب التراث التربوي اإلسالمي تلك المعاني المتعددة  )١("  التأدیب للتعبیر عن التربیة

فترة العصور (   تقدم التربیة في تلك الفترةلىبھا من دالالت مختلفة مما أدى إلتعریف التربیة وما یرتبط 

  : یلي ، ومن تلك الدالالت ما في أوربا) الوسطي

           )ھـ٤٢١ -٤٣٢(  ، ومنھ كتاب تھذیب األخالق البن مسكویھ كلمة التھذیب:   منھا-  

  ).م١٠٣٠- ٩٣٢(

) م١٠٣٧ -٩٨٠(  )ھـ٤٢٨-٣٧٠( ومنھ كتاب سیاسة الصبیان البن سینا ، السیاسة:   ومنھا-

  ). ٧٢٨ -٦٦١(  وكتاب السیاسة الشرعیة البن تیمیة

          وكتاب اقتضاء الصراط المستقیم البن تیمیة. ، ومنھ كتاب االستقامة االستقامة:   ومنھا-

  ).ھـ٧٢٨ -٦٦١( 

، حیث )م١٤٠٦-١٣٣٢( )ھـ٨٠٨-٧٣٢(، ومنھ ما ورد في مقدمة ابن خلدون  التنشئة:   ومنھا-

  .وصف التربیة بأنھ عملیة تنشئة للفرد

     )ھـ٥٠٥-٤٥٠(  ومنھ كتاب إحیاء علوم الدین ألبي حامد الغزاليالتزكیة ، : ومنھا _ 

  . ، حیث وصف التربیة بأنھا تزكیة النفس وطھارتھا )م١١١١ - ١٠٥٩(

                          )ھـ٢٥٦ -٢٠٢( ، ومنھ رسالة آداب المعلمین البن سحنون األدب:   ومنھا-

  . ، وھي ثاني أقدم رسالة تعلیمیة )م٨٧٠-٨١٩( 

، وھي أقدم رسالة  )ھـ١٥٠-٨٠(، ومنھ رسالة العالم والمتعلم لإلمام أبي حنیفة  التعلیم:   ومنھا-

علوم الدین ، وكتاب العلم في إحیاء  ورسالة أیھا الولد ، تعلیمیة في تاریخ البحث التربوي عند المسلمین

 ، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم البن جماعة )ھـ٥٠٥- ٤٥٠(  ألبي حامد الغزالي

،  )م١٢٤٢-؟( )ھـ٥٩١- ؟( ، وتعلیم المتعلم طریقة التعلم لبرھان الدین الزرنوجي )ھـ٧٣٣- ٦٢٩(

                                                
 .٩٧ص . عامل الكتب: القاهرة. أصول التربية). م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤.(  مرسي ، حممد منري)١(
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                    )ھـ٤٠٣ - ٣٢٤( قابسيوالرسالة المفصلة ألحوال المتعلمین وأحكام المعلمین والمتعلمین لل

  ).  ھـ٦٧٦-٦٣١( ، وكتاب العلم وآداب العالم والمتعلم لإلمام النووي)م١٠١٢ -٩٣٥( 

كما حاول بعض الباحثین المعاصرین الكتابة والتألیف في التربیة اإلسالمیة وتعریفھا، ولكنھم 

 تعدد  ، مما أدى إلى، وذلك تبعًا الختالف نظرة كٍل منھم لمفھوم التربیة اختلفوا أیضًا في تعریفھا

، األمر الذي أوجب على القائمین بشؤون التربیة اإلسالمیة وضع خصائص  التعاریف للتربیة اإلسالمیة

  .وممیزات تستغرق المفھوم الجید للتربیة الذي یجب أن تنطلق منھ النظرة المتكاملة للتربیة اإلسالمیة

  :)١(وتبرز خصائص المفھوم الشامل للتربیة اإلسالمیة من خالل مایلي

  . أنھ مفھوم مصبوغ بالصبغة اإلسالمیة-١    

  .rات تربویة مشتقة من كتاب اهللا وسنة رسولھ أنھ یعتمد على أصول راسخة واجتھاد -٢

الجمع بین مثالیة األصول وواقعیة التطبیقات  : ، ومن مظاھر ذلك أنھ مفھوم یتصف بالشمول -٣

 .، شمولیة الھدف ، والجمع بین األصالة والمعاصرة والممارسات التربویة

 أنھ مفھوم یشیر إلى نظام تربوي متكامل لھ أصولھ ومنابعھ وإجراءاتھ في تنشئة اإلنسان - ٤ 

  .      المسلم

وقد وضع بعض الباحثین في التربیة اإلسالمیة المعاصرة بعض التعریفات التي تكون شاملة 

ل المثال ال ، ومن تلك التعریفات على سبی لمجموعة الخصائص الممیزة لمفھوم التربیة اإلسالمیة

  :الحصر، أن التربیة اإلسالمیة

  

  

                                                
 . ٤٩ -٤٧ص . دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٤ -هـ١٤١٥.(  اخلطيب ، حممد شحات وآخرون)١(
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جمیع التصرفات العملیة والقولیة المأخوذة من نصوص القرآن والسنة أو االجتھاد في " ھي *

  . )١("، أو التي یمارسھا إنسان بإرادتھ مع إنسان آخر بھدف مساعدتھ في اكتمال جوانب نموه ضوئھا

تلك المفاھیم التي یرتبط بعضھا ببعض في إطار فكري واحد یستند إلي المبادئ والقیم "  ھي* 

 أن یسلك ىالطرائق العملیة یؤدي تنفیذھا إل، والتي ترسم عددًا من اإلجراءات و التي أتى بھا اإلسالم

   .)٢(" الفرد سلوكًا یتفق مع عقیدة اإلسالم

، وتنظیم سلوكھ على أساس مبادئ اإلسالم  تنمیة جمیع جوانب الشخصیة اإلسالمیة" ھي * 

   .)٣(" بغرض تحقیق أھداف اإلسالم في شتى مجاالت الحیاة

 إعداد المسلم إعدادًا كامًال من جمیع النواحي في جمیع مراحل نموه للحیاة الدنیا واآلخرة" ھي* 

   .)٤(" ، في ضوء المبادئ والقیم وطرق التربیة التي جاء بھا اإلسالم

، المسترشدة بموقف  وجھة النظر اإلسالمیة في قضایانا ومشكالتنا ومفاھیمنا التربویة" ھي* 

   .)٥("القرآن والسنة من تلك القضایا

، وطرائقھا العملیة من  إطارًا فكریًا ونظامًا متكامًال یتناول التربیة في أسسھا النظریة" ھي* 

، فھي عملیة تنمیة مواھب اإلنسان تنمیة متزنة بصورة متالحمة منسجمة تؤدي إلى  وجھة نظر اإلسالم

   .)٦("سبحانھ وتعالى اهللا  وخلقھا إلىإعداد الشخصیة المسلمة العابدة التي تتجھ بكل علمھا وعملھا

                                                
 .٨ص . مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض. أصول التربية اإلسالمية ).م١٩٨٦-هـ١٤٠٧.(  صاحل ، حمب الدين وآخرون)١(
  . ٦ص . دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨.(  علي، سعيد إمساعيل)٢(

ص . دار الفكر العريب: القاهرة. الميةالصراع القيمي لدي الشباب ومواجهته من منظور التربية اإلس). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨.(     وحسن ، السيد الشحات أمحد
٢٤ . 

  . ٦٨ص . دار الفكر العريب : اهرةالق. رؤية إسالمية. منهجية البحث يف التربية). م١٩٩٧ -هـ١٤١٨.( النقيب، عبد الرمحن)٣(
  . ٨السنة. ٢٤العدد . مكتب التربية العريب لدول اخلليج: الرياض. رسالة اخلليج العريب" منهجية البحث يف التربية اإلسالمية."     وأبو العينني ، علي خليل

 .  ١٠ص ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(
 . ٢٠ص . دار اهلدى للنشر والتوزيع: الرياض. ٢ط. أهداف التربية اإلسالمية وغايتها). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.(  ياجلن ، مقداد)٤(
 .   إحياء التراث اإلسالمي: املدينة املنورة. دراسات يف الفكر التربوي اإلسالمي). م١٩٩٢ -هـ١٤١٢.(  حسن ، السيد الشحات أمحد)٥(
 .١٣٠ص . دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض. ١ط. ةمدخل إيل تاريخ التربية اإلسالمي). م١٩٩٧ -هـ١٤١٧.(  متويل، مصطفي)٦(
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نظام تربوي شامل أو مجموعة التصرفات العملیة والقولیة المستضیئة بالقرآن والوحي " ھي* 

واألھداف التي حددھا اإلسالم لنمو المسلم وسعادتھ أو لنمو غیره والتي یمارسھا اإلنسان لتحقیق الغایات 

  . )١("وسعادتھ

مجموعة األصول الخاصة ببناء اإلنسان المسلم والواردة في القرآن الكریم والسنة " ھي* 

،  ، في أي زمان أو مكان المطھرة واآلراء والتطبیقات التربویة التي ترعاھا الجھود الفردیة والجماعیة

   . )٢("ا وآخرتھابھدف بناء الشخصیة اإلسالمیة المتكاملة التي تعمل لخیر دنیاھ

و الشتمالھ   ،  الباحثة التعریف األخیر ألنھ یتفق مع المفھوم الصحیح للتربیة اإلسالمیةقد تبنت و

  : على خصائص المفھوم الشامل للتربیة اإلسالمیة من حیث

  .منطلق من منطلق إسالمي أنھ  -١

، حیث اعتمد على األصول النظریة  أنھ جمع بین األصالة والمعاصرة والنظریة والتطبیق -٢

، واآلراء والتطبیقات التربویة والمتمثلة في اجتھاد علماء  والمتمثلة في الكتاب والسنة

 . سلمین عبر العصور واألماكن المختلفةالم

 .  استمراریة التربیة اإلسالمیة في جمیع مراحل حیاة الفردیر إلىأنھ یش -٣

، والمتمثلة في بناء الشخصیة اإلسالمیة  وضوح الھدف من التربیة اإلسالمیة وشمولیتھ -٤

 .  المتكاملة في جمیع جوانبھا والتي تعمل لخیر دنیاھا وآخرتھا

  

  

  

                                                
  . ٤٠ص . دار املسلم: الرياض. الترويح التربوي، رؤية إسالمية). م١٩٩٤ -هـ١٤١٤.(  العودة، خالد فهد)١(

 .. ٨ص .  اإلماممطابع جامعة: الرياض. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧.(    وصاحل ، حمب الدين وآخرون
 .٥١ص. دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض. ١ط. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥.(  اخلطيب ، حممد شحات وآخرون)٢(
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  :مفھوم األھداف لغویًا: خامسًا

:  ، والھدف)١("وھو الدنو، أھداف القوم أي قربوا، والھدف ھو الغرض:" جمع ھدف:  األھداف

 ھدف إلیھ ھدفًا: ، ویقال)٢(أھدف على التل أي أشرف علیھ:  ، ویقال ھو كل شيء مرتفع من بناٍء أو جبٍل

جاءت ھادفة من :  یقال: الجماعة:  والھادفة. رمى كأنھ جعلھ ھدفًا لھ: ، وھدف إلى األمر أي دخل: 

الھدف الذي یرمي إلیھ والبغیة " ھو:  ، أما الغرض )٣(من یحسن تسدید الكرة إلي المرمي: ناس، والَھَداُف

فھي مدي الشيء "  : والغایة. )٤(" أي قصدك، وجمعھا أغراض: فھمت غرضك: والحاجة والقصد، یقال

مدى الشيء ونھایتھ، فغایة البئر :  والغایة .)٥(، وغایة البیت منتھاه  وأقصاه، فغایة كل شيء منتھاه

  .)٦( مبدأ الغایة، ومنھ  قعرھا، وتتجلى الغایة في أفعال اهللا واإلنسان

ومن االستعراض السابق للمعاني اللغویة لألھداف یظھر أن ھناك تشابھ في المعني اللغوي لتلك 

  .، فالھدف یعني المرمى والغرض ھو الھدف والبغیة والحاجة والقصد المصطلحات في قوامیس اللغة

ورد لمصطلح مفھوم الھدف مراد فات كثیرة في الكتاب والسنة، یمكن تقسیمھا إلي قسمین وقد 

  )٧(: رئیسیین ھما

،  ، النیة ، األمنیة ، الغایة ، المرمى ، الغرض القصد:  ، وھي مفاھیم تدل على الھدف ومعناه-أ

  :ویؤكد ذلك ما ورد في الكتاب والسنة. ، اإلرادة البغیة

  

  

                                                
 . كلمة هدف.  مرجع سابق. لسان العرب.  ابن منظور)١(
 .كلمة تربية. دار احلضارة العربية: بريوت. ١ط. ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي: إعداد. الصحاح يف اللغة والعلوم). م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥.( اجلوهري)٢(
 .مادة هدف. ٩٧٧ص. ٢ج. مرجع سابق. املعجم الوسيط.  أنيس ، إبراهيم)٣(
 . مادة غرض٦٥٠ص . ٢ج.  املرجع السابق)٤(
 . مادة غاية.١٤٣ص . ١٥ج. مرجع سابق.لسان العرب.  ابن منظور)٥(
 . كلمة غاية. مرجع سابق. الصحاح يف اللغة والعلوم.   اجلوهري)٦(
 .  ٥٧١ -٥٦٩ص. دار عامل الكتب: الرياض. حنو تأصيل إسالمي ملفهومي التربية وأهدافها). م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣.(  امليمان ،بدرية صاحل)٧(
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، أو الغرض وإنما ورد مفھوم القصد والبغیة والمرمى  ، لم یرد لفظ مفھوم الھدف  من الكتاب-

  : من ذلك . ، وھي تحمل نفس المعنى والطلب

 â �n?tãur «!$# ß�óÁs% È@�Î6¡¡9$#:  قولھ تعالي
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َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َجْعَفٍر َقاَل : " ، لم یرد لفظ مفھوم الھدف إال في حدیٍث واحد وھو  من السنة-

َليَّ َحِدیًثا َلا ُأَحدُِّث ِبِھ َأَحًدا ِمْن النَّاِس َوَكاَن َأْرَدَفِني َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َذاَت َیْوٍم َخْلَفُھ َفَأَسرَّ ِإ

َأَحبَّ َما اْسَتَتَر ِبِھ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَحاَجِتِھ َھَدٌف َأْو َحاِئُش َنْخٍل َقاَل اْبُن َأْسَماَء ِفي َحِدیِثِھ 

  .)٣("َیْعِني َحاِئَط َنْخٍل

َعْن َأِبي "أما مفھوم الغرض والبغیة والقصد والمرمى والنیة فقد وردت في أحادیث كثیرة منھا،  

لَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْن ُیَنجَِّي َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلُھ َقاُلوا َوَلا َأْنَت َیا ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل ال

َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َوَلا َأَنا ِإلَّا َأْن َیَتَغمََّدِني اللَُّھ ِبَرْحَمٍة َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َواْغُدوا َوُروُحوا َوَشْيٌء ِمْن الدُّْلَجِة 

عن َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْیِثيَّ َیُقوُل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي "، وكذلك  )٤("اْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبُلُغواَو

اللَُّھ َعْنُھ َعَلى اْلِمْنَبِر َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت َوِإنََّما ِلُكلِّ 

  .)٥("ُحَھا َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھاْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى ُدْنَیا ُیِصیُبَھا َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة َیْنِك

  

                                                
 . ٩ سورة النحل، آية)١(
 . ٧٧ سورة القصص، آية )٢(
 . أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأمحد، والدارامي. ٥١٧رقم احلديث . كتاب احليض. صحيح مسلم. موسوعة احلديث الشريف.  رواه مسلم)٣(
 . أخرجه مسلم، وابن ماجه، والنسائي، وأمحد. ٥٩٨٢رقماحلديث. كتاب الرقاق. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(
 . أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابوداود، وابن ماجه، وأمحد. ١رقم احلديث. كتاب بدء الوحي. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٥(
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،  ، التوكل السبب:   وھي مفاھیم متعلقة بمفھوم الھدف بحیث ال یتحقق الھدف إال بھا-ب  

 ، المأرب ، العزم )الطاقة( ، الھمة ، المیزان ، اإلرادة ، األمنیة ، األمد ، األجل ، الوسع ، الطلب السبیل

  ).الحاجة( 

  . ، وقد وردت آیات كثیرة دالة على المفاھیم المتعلقة بمفھوم الھدف  من الكتاب-

 â öNåk÷]ÏBur tbq��ÏiBé& �w : من ذلك قولھ تعالي
�cqß☺n=÷èt� |=»tGÅ3ø9$# HwÎ) ¥�ÏT$tBr& 

÷bÎ)ur öNèd �wÎ) tbq�ZÝàt� á )وقولھ تعالي، )١ :â ö@è% 
¾ÏnÉ�»yd þ�Ì?�Î6y� (#ûqããô�r& �n<Î) «!$# 4 

4�n?tã >ou��ÅÁt/ O$tRr& Ç`tBur ÓÉ_yèt6¨?$# 
( z`»ysö6ß�ur «!$# !$tBur O$tRr& z`ÏB 

�úüÏ.Î�ô³ß☺ø9$# á )٢( .  

َعْن " وقد وردت كذلك أحادیث كثیرة دالة على المفاھیم المتعلقة بمفھوم الھدف منھا،:  من السنة-

َأِبي َتِمیٍم اْلَجْیَشاِنيِّ َقاَل َسِمْعُت ُعَمَر َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلْو َأنَُّكْم َتَوكَّْلُتْم 

َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة " ، وكذلك)٣("  ِھ َحقَّ َتَوكُِّلِھ َلَرَزَقُكْم َكَما َیْرُزُق الطَّْیَر َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًناَعَلى اللَّ

َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلَقْد َھَمْمُت َأْن آُمَر ِبَحَطٍب َفُیْحَطَب ُثمَّ آُمَر 

 ِإَلى ِرَجاٍل َفُأَحرَِّق َعَلْیِھْم ُبُیوَتُھْم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلْو •َخاِلَفِبالصََّلاِة َفُیَؤذََّن َلَھا ُثمَّ آُمَر َرُجًلا َفَیُؤمَّ النَّاَس ُثمَّ ُأ

  . )٤("  َحَسَنَتْیِن َلَشِھَد اْلِعَشاَء•َأنَُّھ َیِجُد َعْرًقا َسِمیًنا َأْو ِمْرَماَتْیِنَیْعَلُم َأَحُدُھْم 

  :مفھوم األھداف إصطالحًا: سادسًا

  .، ومفھوم األھداف وتصنیفھا عند المسلمین  وتشمل مفھوم األھداف وتصنیفھا عند الغربیین

  

                                                
 . ٧٨ سورة البقرة،، آية )١(
 . ١٠٨ سورة يوسف، آية )٢(
 . أخرجه الترمذي، وأمحد.٤١٥٤رقم احلديث . كتاب الزهد. سنن ابن ماجه. موسوعة احلديث الشريف.  رواه ابن ماجه)٣(
 .٦٠٨رقم . كتاب اآلذان. ، صحيح البخاريموسوعة احلديث الشريف. آتيهم من خلفهم: أخالف) •(
 . املرجع السابق. مابني ظلفي الشاة من اللحم: مرماتني ) •(
أخرجه مسلم، الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأمحد، ومالك، . ٦٠٨رقم . كتاب اآلذان. صحيح البخاري. موسوعة احلديث الشريف.  رواه البخاري)٤(

 .  والدارامي
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 :وم األھداف وتصنیفھا عند الغربیینمفھ  - أ

، وبیان تصنیفات  وسوف توضح الباحثة ذلك من خالل معرفة مفھوم األھداف كمصطلح تربوي  

  .، ثم معرفة أھداف التربیة األھداف

 مفھوم األھداف كمصطلح تربوي * 

دیوي ترجع نشأة محاوالت تعریف األھداف من أي عمل تعلیمي عند المربین الغربیین إلي جون 

(Dewy) النتیجة المطلوبة ومتطلبات النشاط الموصل إلیھ: ، حیث یرى أن الغایة یجب أن تمثل جانبین 

  .)١( ، فالنشاط في حد ذاتھ غایة بصرف النظر عن نتائجھ

"  حیث عرف األھداف بأنھا) Tyler(ولعل تعریف األھداف یبدو أكثر وضوحًا عند تایلور 

"   ، كما عرفھا بأنھا )٢("وصف للسلوك المطلوب عند المتعلم والمحتوى الذي یرتبط بھذا السلوك

المعاییر التي على أساسھا تختار المواد ویحدد المحتوى وتطور العملیات التعلیمیة وتعد االختبارات 

  .)٣("واالمتحانات

،  )Gagne(، وجانییھ)Bloom(  أمثال بلوم)٤( ثم ظھر بعد ذلك مجھودات من المربین الغربیین

  تحدید لنوعیة األھداف وطریقة التعرف علیھالى، وغیرھم في سبیل الوصول إ Simpson)(وسمبسون

وھي أھداف عریضة ) Aims( الغایات:  ، حیث وجدوا أن ھناك ثالث مستویات لتعریف األھداف ھي

، یلیھا  ، وھي أعلى مستویات التجرید في األھداف ، أي یأخذ تحقیقھا فترة زمنیة طویلة وبعیدة المدى

 الغایات ، حیث أنھا أھداف أقل عمومیة من وھي األغراض) General objectives( األھداف العامة

                                                
 : نقالً عن.١٠٢ص . ربية جامعة املنياكلية الت. الد السادس. العدد الرابع. جملة البحث يف التربية وعلم النفس). م١٩٩٣ -هـ١٤١٤.( فوده ، سهري زكريا) ١(

Dewey, J;(1916) Democracy and education. New York: Macmillan. 
 
(2) Tyler, R.W.( 1949). Basic Principles of curriculum and instruction, Chicago: The University of 
Chicago press.p.p 46-47. 
(3)Ibid, 3. 
(4) Bloom Benjamin S., et al.,(1956). Taxonomy of objectives: Cognitive Domain: David McKay, New 
York.  
  - Gagne, R . M.(1970). The Conditions of learning, Holt. Rime hart. Winston, New York, 1956.2nd ed. 
  - Simpson, E.( 1966) The classification of educational objectives, psychomotor domain Urbana: 
University of Illinois. 
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وھي عبارات تصف ) Specific objectives( ، ثم األھداف النوعیة ومداھا أقصر من مدى الغایات

، وتعتبر األھداف السلوكیة ھي محط  األداء المتوقع من المتعلم بعد االنتھاء من المرور بخبرة معینة

كن قیاسھا ومالحظتھا في اھتمام وتركیز المتخصصین في التربیة لما لھا من تطبیقات عملیة واضحة یم

  .سلوك األفراد

) Pratt(، من ذلك تعریف برات  كما ظھرت تعریفات مختلفة لألھداف عند المربین الغربیین

، أما  )١(" عبارة تشیر إلى التغیر العام الذي یجب إحداثھ في المتعلم"حیث عرف الغایة بأنھا 

فقد عرف الھدف بأنھ وصف لألداء الذي نرید أن یصبح الطالب قادرًا على أدائھ قبل أن ) Mager(ماجر

فالھدف یصف نتائج مقصودة للتربیة ولیست عملیة التربیة ذاتھا، في حین یعرف . )٢( نعتبره ماھرًا فیھ

غایات وأغراض ومقاصد نھائیة یجب الوصول إلیھا، كما أنھا اتجاھات "  فیلیب فینكس الھدف بأنھ

  .)٣(" یبحث عنھا المربون لتوجیھ أولئك الذین یقعون تحت رعایتھم

م حیث ١٩٤٨أما بالنسبة لتصنیف األھداف فقد بدأ تصنیف األھداف التعلیمیة في أمریكا عام *

، فوضعوا  أكد علماء النفس على أھمیة تصنیف األھداف التعلیمیة حتى یكون ھناك مرجع للمعلمین

،   علمیة محددة ذات صیاغة واضحة في تحدید أھداف التدریس بحیث یتفق علیھا جمیع العاملینًاافأھد

،  )٤( )، الحواس ، الوجدان العقل(  ومن ثم صنفوھا إلى ثالثة أقسام حسب األقسام الرئیسیة لجسم اإلنسان

 )Bloom Taxonomy( تصنیف بلوم وزمالؤه:  فظھرت تصنیفات عدیدة في ھذا المجال من أبرزھا

 والذي احتل مكانة بین تصنیفات األھداف نظرًا لما حظي بھ من المراجعة والبحث وكثرة االستخدام، )٥(

 األھداف بین ثالثة ، مما أدى إلى تنوع م في إدخال المزید من التحدید على األھداف العامةحیث ساھ

  :   ھيمجاالت رئیسة

                                                
(1) Pratt, D. ( 1980) curriculum design and development. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
Inc..454. 
(2) Mager, R.F.(1984). Preparing Instructional Objectives, Pitman Learning, Inc4.pp. 1-3. 

 . ٨٢٢ص . دار النهضة العربية: حممد لبيب النجيحي، القاهرة/ ترمجة. فلسفة التربية). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢.(  فينكس ، فيليب)٣(
 . ٧٠ص . مكتبة العبيكان: الرياض. يثتدريس العلوم تأصيل وحتد). م١٩٩٨ -هـ١٤١٩.(  احمليسن ، إبراهيم بن عبد اهللا)٤(

(5) Bloom Benjamin S., et alibi. 
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ویتناول أھدافًا تتصل بتذكر المعلومات ونمو ) Cognitive Domain( المجال اإلدراكي -١

 .القدرات والمھارات العقلیة

ًا تركز على األحاسیس ویتضمن أھداف) Affective Domain( المجال االنفعالي -٢

 .واالنفعاالت ودرجة القبول والرفض

  .  ویحتوي على المھارات الحركیة) Psychomotor Domain( حركي المجال النفس-  ٣

  تحدید أنواع السلوك التي یمكن توقعھا كنتیجة لعملیات التعلیم والتعلموتؤدي تلك التصنیفات إلى

،  ، وبالتالي تساعد على تنوع األھداف لتشمل وتغطي األنواع المختلفة من السلوك المطلوب في الھدف

  .وتحدید المستوى المناسب لھ

وفي تحدید وتمییز المستویات الثانویة لكل مجال من تلك المجاالت فقد ظھرت إسھامات لعدد من 

  :  رزھاالمربین الغربیین في تحدید وتصنیف تلك المجاالت من أب

  :في المجال اإلدراكي -١

  : وقد ساھم في تصنیف وتعریف األھداف في ھذا المجال عدد من التصنیفات منھا

 حیث یضم ستة )١( Bloom Taxonomy )(تصنیف األھداف التعلیمیة تصنیف بلوم) أ  - ١(  

 مستوى - مستوى االستیعاب- مستویات لتنویع األھداف متدرجة في ھرمیة تبدأ من مستوى المعرفة

  .  مستوى التقویم-  مستوى البناء- مستوى التحلیل-التطبیق

وھو یشتمل  )٢() Gerlach and Sullivans Taxonomy(تصنیف جیرك وسلفان)  ب- ١(  

  ). العرض( إلى) التعرف على(تبدأ من ) Cognitive Processes( على ستة عملیات إدراكیة

                                                
(1) Bloom Benjamin S., et al., Ibid.  
(2) Gerlach ،V. L Sullivan, A.:( 1967). Constructing statements of outcomes. South West regional 
laboratory for educational research and development, Inglewood, California.  
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اإلدراكي واالنفعالي (   ویغطي مجاالت السلوك الثالثة)١( )Gagne(تصنیف جانییھ) جـ - ١(

، ویضم  وإن كان وضوحھ وتمیزه یظھر بصورة أفضل في المجال اإلدراكي) والمھاري الحركي

وینتھي إلى ) Signal Learningتعلم اإلشارة(تصنیف جانییھ نسقًا ھرمیًا من ثمانیة مستویات یبدأ من 

  ).Problem Solvingحل المشكالت(

  : في المجال االنفعالي-٢

 حیث یضم مستویات )٢( )Krathwohl( ومن أبرز التصنیفات في ھذا المجال تصنیف كراثول

، ومصنفة حسب درجة التبني أو القناعة باالتجاه أو االعتقاد حیث  مرتبة من األبسط إلى األكثر تعقیدًا

  .ج حتى یصبح ھذا االعتقاد أو االتجاه جزءًا من شخصیة الفرد یوجھ حیاتھتتدر

وتضم مستویات ھذا التصنیف الھرمي خمسة مستویات مرتبة من األدنى لألعلى ینطوي كل 

 إعطاء -  االستجابة-االستقبال: (  منھا على عدة مستویات ثانویة مرتبة أیضًا من األدنى لألعلى كما یلي

  ). االتصاف بالقیمة أو مركب القیمة-م القیمي التنظی-القیمة

  : في المجال المھاري الحركي_ ٣

، من  وقد ظھر عدد من التصنیفات تحدد وتعرف أنواع المھارات التي یتضمنھا ھذا المجال

  : أبرزھا

استشعار العالم :  حیث یتضمن سبعة مراتب وھي)٣( )Simpson(تصنیف سمبسون)  أ - ٣(

   . التنظیم- التكیف-  االستجابة الخارجیة المعقدة- المیكانیكیة- االستجابة الموجھة- االستعداد- الخارجي

                                                
(1) Gagne, R. M,( 1970). The Conditions of Learning, Holt. Rinehart Winston, New York, 1956.2nd ed. 
(2) Krath Whole, D.R., Bloom, B.S. and Masia, B.B.(1973).Taxonomy of educational objectives: The 
spssification of educational  goals. Hand book, affective domain. New York: McKay. 
(3) Simpson, E.( 1966). The Classification of educational objectives, psychomotor domain Urbana: 
University of Illinois. 
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 - السرعة-  الضغط-القوة:  حیث یضم سبعة أقسام ھي)١(Guilford) (تصنیف جلفورد)  ب- ٣(

 المرونة، وھذا التصنیف ال یمثل ھرمیة وال یساعد في تنویع -  التنسیق- التحكم المتحرك-التحكم الثابت

  . وترتیب الھداف التعلیمیة

األھداف   في مستویاتمجاًال رابعًاأضاف بعض المربین المسلمین مما یجب اإلشارة إلیھ أن و    

یھدف إلى تصحیح العقائد الخاطئة والخرافیة لدى المتعلمین ، والربط  حیث وھو المجال العقدي ،

لیس لھ وھذا المجال .  نبیًا rبالنصوص الشرعیة ، وبناء االعتزاز باهللا ربًا وباإلسالم دینًا وبمحمد 

 ، أما البعض اآلخر فقد رأى أنھ ال مانع )٢( مستویات محددة ، ولكن األھداف تسیر ضمن تلك المیادین

تصنیف األھداف التربویة من حیث مجالھا المعرفي واالنفعالي والنفسحركي مالم تتعارض من استخدام 

 اهللا أكبر اهللا : اآلذان كلمات تأمل عند فمثًال مجاالت األھدافمع اإلسالم ، ذلك أن اإلسالم قد حقق جمیع 

 ثم ، معرفي مجال وھذا النداء ھذا تلبیة یجب لذا ، شيء كل من أكبر اهللا أن على یدل ذلك فإن . أكبر

 إقرار ذلك فإن بالشھادتین نطق من أن على یدل وھذا . اهللا رسول محمدًا أن وأشھد اهللا إال إلھ أال أشھد

:                        المتكلم على العائد" أنا " دیرهوتق المستتر الضمیر والفاعل مضارع فعل" أشھد " كلمة ألن بذاتھ منھ

 تعالى هللا خالصة تكون حتى ، ورغبة معرفة عن ولكن وأدائھا الصالة من البد ثم ، إكراه ھذا في فلیس

)٣.(  

، وذلك تبعًا الختالف  أما عن أھداف التربیة في نظر المربین الغربیین فقد اختلفوا في تحدیدھا*          

وجھات نظر ھؤالء المربین ، فمثًال نجد دور كایم یركز على أن ھدف التربیة یتمثل في تكوین الطفل 

 أما استیوارت مل وھنري جولي یرون أن ھدف التربیة یتحدد في تكوین الفرد من  ،)٤( تكوینًا اجتماعیًا

أشھر من مثل االتجاه - في حین یرى فایفر ورابلیھ )٥( أجل ذاتھ وذلك بتنمیة میولھ واستعداداتھ المختلفة

                                                
(1) Guilford, J. P.( 1967). The nature of human intelligence. McGraw- Hill, New York.  

 . ٧١ص . املرجع السابق. تدريس العلوم تأصيل وحتديث). م١٩٩٨ -هـ١٤١٩. (  احمليسن، إبراهيم عبد اهللا)٢(
سلسلة حبوث : مكة املكرمة. التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية ومناهجها من منظور التربية اإلسالمية). م١٩٩٧-هـ١٤١٨.(  احلريب، حامد سامل)٣(

 . ٧٧ -٧٦ص . الدراسات اإلسالمية
 . ٢٣ص . دار العلم للماليني: بريوت. ٢ط. عبد اهللا عبد الدامي/ ترمجة. لعامةالتربية ا). م ١٩٧٢ -هـ١٣٩٢.(  أوبري ، رونيه)٤(
 . ٢٣-٢٢ املرجع السابق، ص )٥(



  
  
 

- ١٤٨ - 
 

 ھو فھم العالم الواقعي لإلنسان والطبیعة ومساعدة الفرد على - الواقعي الكالسیكي في القرن السابع عشر

ینما كان ھدف التربیة عند فرنسیس بیكون ھو إثراء المعرفة ، ب )١( التالؤم مع واقع البیئة التي یعیش فیھا

، كما اعتبر ھاربرت أن الھدف النھائي من التربیة ھو )٢(وتنمیتھا من أجل رفاھیة البشر والتقدم اإلنساني

جاك روسو فقد ذكر أن الغایة من التربیة ھي تنمیة  أما جان )٣( تربیة الفرد تربیة دینیة أخالقیة ثقافیة

، فال تضغط على میول الطفل بل تعمل على  مواھب الطفل واستعداداتھ الطبیعیة بطریقة سلیمة

، وأن القدیس  ، وبالرغم من أن فیلیب فینكس یرى أن القداسة ھي ھدف التربیة )٤( مساعدتھا وتقویتھا

، إال أنھ قد وضع مجموعة من األھداف على أنھا أھدافًا  ، لھ قوة روحیة غیر عادیة إنسان غیر عادي

، كما وضع رینج )٥(..... الحب- القوة-  السالم- النشاط- الذكاء-  التنوع-  القوة- األمن- للتربیة مثل النظام

مجموعة من األھداف مثل أھداف تخدم مصلحة الفرد وتحقق تطوره، وأھداف تحقق المجتمع المطلوب، 

قد ) Nodding( ، في حین نجد أن نودنج)٦( النیةوأھداف توصل إلى أھداف أخرى مثل االمتیاز والعق

تبنى أھداف التربیة عند جون دیوي وأفالطون حیث اتفقا على أنھ یجب أن تكون أھداف التربیة موائمة 

 بینما رونیھ أوبیر یرى أن ھدف التربیة یتحدد في )٧(  واھتمامات كل طفل على حدهلمیول واحتیاجات

بلوغ السلوك الخلقي بواسطة ذلك الطریق الثالثي طریق امتالك الصحة الجسدیة ونمو التفكیر وتنظیم 

  .)٨( جملة من العادات الصالحة

ومن العرض السابق لمفھوم األھداف التربویة وتصنیفاتھا عند الغربیین یتضح قصور تلك   

األھداف، وذلك لعدم وجود غایة نھائیة محددة ثابتة یمكن االرتكاز علیھا لتحدید األھداف الجزئیة، 

  .Uة اهللا ویرجع ذلك إلى رفض الغربیین الغایة الرئیسیة للتربیة اإلسالمیة أال وھي عباد
                                                

 ٣٨٣ص.عامل الكتب: القاهرة. تاريخ التربية يف الشرق والغرب). م١٩٩٤ -هـ١٤١٥.(  مرسي ، حممد منري)١(
 .٣٨٥ املرجع السابق، ص)٢(
 . ٤٢٢ املرجع السابق، ص )٣(
 .٥٨ص . مجعية عمال املطابع التعاونية: عمان. ٥ط. مقدمة يف التربية). م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣.(  إبراهيم ناصر)٤(
 . ٨٤٩ -٨٢٢ص . دار النهضة العربية: القاهرة. حممد لبيب النجيحي/ ترمجة. فلسفة التربية). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢.( فينكس فيليب )٥(

)٦(  Colin Wringe.( 1988). Under standing Educational Aims, London, Boston, Sydney, Wellington, pp 20-
33. 

)٧(  Noddings, N.Ibid..pp 6-10. 
 . ٥٠١ ص. املرجع السابق.  رونيه أوبري)٨(
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 : مفھوم األھداف وتصنیفھا عند المسلمین  - ب

، وبیان خصائص  وسوف توضح الباحثة ذلك من خالل معرفة مفھوم األھداف كمصطلح تربوي

  .، ومن ثم معرفة أھداف التربیة اإلسالمیة أھداف التربیة اإلسالمیة

 :مفھوم األھداف كمصطلح تربوي •

، فنجد مثًال محمد على  لقد اختلف المربون المسلمون في مفھوم األھداف كمصطلح تربوي  

ھو الغرض الذي یسعى اإلنسان لتحقیقھ عبر الطریقة والوسیلة المستخدمة " حریري یعرف الھدف بأنھ

نتیجة نھائیة لتعلیم ناجح، أو ھو " ،فیما یرى على خلیل أبو العینین أن الھدف ھو)١(" لتحقیق ذلك الھدف

 ،أما محمد لبیب )٢("وصف للسلوك المتغیر الذي یشیر إلى أن التعلم قد أخذ مكانھ فعًال عند المتعلم

غایات، وأغراض، ومقاصد نھائیة یجب الوصول إلیھا وتستخدم "  النجیحي فیعرف األھداف بأنھا

فالھدف ھو  "، ویمیز حسین قورة بین الھدف والدافع، )٣( "كموجھات لطریق التقدم في النمو والتنمیة

وھو بھذا المعنى یوجھ النشاط ویؤثر في . استبصار سابق للنھایة الممكنة في ظل الظروف الحاضرة

الخطوات السلوكیة المؤدیة إلیھ، أما الدافع فھو الحافز الموجھ للسلوك اإلنساني بغض النظر عما تكون 

یالجن بین الھدف والغایة، فالھدف ھو المقصد القریب من الفعل، والغایة  مقداد ، كما یمیز)٤("علیھ النتیجة

  . )٥("ھي المقصد البعید أو الغرض البعید

بأن كثیر من عامة الناس وحتى المربین المتخصصین في التربیة  "ومما سبق یمكن القول     

یخلطون بین مفاھیم ومصطلحات تربویة عدیدة ترتبط ارتباطًا وثیقًا باألھداف التربویة، فبعضھم یستخدم 

یة، في حین یستعمل فریق آخر مفھوم األھداف العریضة التربویة، بینما یشیع مفھوم األغراض التربو

                                                
 . ٢٣ص. دار املعراج: الرياض. أهداف التربية اإلسالمية). م١٩٩٥ -هـ١٤١٦.(  حريري، حممد على)١(
 . ١١ص. مكتبة احلليب: ورةاملدينة املن. أهداف التربية اإلسالمية). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨.(  أبو العينني ، على خليل)٢(
 . العربيةدار النهضة : بريوت. ٣ط. مقدمة يف فلسفة التربية). م١٩٨١ -هـ١٤٠١.(  النجيحي ، حممد لبيب)٣(
 . ٣٨٩ -٣٨٨ص . دار املعارف مبصر: القاهرة. األصول التربوية). م١٩٦٨ -هـ١٣٨٦.(  قورة ، حسني سليمان)٤(
 . ٢٢ص . املرجع السابق. أهداف التربية اإلسالمية وغايتها). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.(  ياجلن ، مقداد)٥(
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في الوقت الذي یستخدم فیھ فریق رابع مفھوم . استخدام مفھوم ثالث ھو مفھوم األھداف العامة التربویة

  . )١("األھداف الخاصة التربویة، ولكل مفھوم من ھذه المفاھیم المتعددة معان مختلفة یمیزھا عن غیرھا

وبوجھ عام فإن الھدف یمثل السلوك المراد إكسابھ إلى المتعلم من أجل مرضاة اهللا سبحانھ وتعالى   

، وھذا المعنى متفق بما تدعو إلیھ التربیة اإلسالمیة التي تحث على المعرفة الشاملة والممارسة في الواقع 

  .  من أجل مرضاة اهللا تعالى

 :خصائص أھداف التربیة اإلسالمیة •

، ذلك أن المؤسسات التربویة   األھمیة تحدید خصائص ومعاییر ألھداف التربیة اإلسالمیةإن من     

  :)٢(في المجتمعات العربیة واإلسالمیة تعاني من أمرین في میدان األھداف

 أن النظم والمؤسسات التربویة تأخذ بالنمط األوربي واألمریكي في التربیة وأھدافھا: األمر األول     

، حیث مازالت تعتمد على الترجمات التي نقلت عن ھذا التراث قبل خمسین عامًا أو أكثر مما جعلھا 

تراث كٍل من دیوي ، في حین أن المؤسسات التربویة في أمریكا وأوربا مازالت تراجع  مغتربة ثقافیًا

  .وسكنر وفروید مراجعة جذریة شجاعة

إن المؤسسات واإلدارات التربویة القائمة في األقطار العربیة واإلسالمیة تلقن تلك :  األمر الثاني     

األھداف التربویة تلقینًا یشبھ تلقین النصوص المقدسة وتتجاھل الظروف االجتماعیة والعلمیة والمرحلیة 

  . صاحبت تلك األھداف في مواطن نشأتھاوالحضاریة التي

لذا كان من األھمیة على علماء ومفكري التربیة اإلسالمیة وضع مواصفات ومعاییر الشتقاق      

  : وأھم تلك المعاییر مایلي. "األھداف التربویة في التربیة اإلسالمیة

مع الحقائق العلمیة ، ومتواكبة   أن تكون األھداف نابعة من مصادر الفكر والتشریع اإلسالمي-١

  . والقیم اإلسالمیة والمستجدات الثقافیة

                                                
 . ٢٦ص . دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة. استخدام األهداف التعليمية يف مجيع املواد الدراسية). م١٩٩١ -هـ١٤١٢.(  إمساعيل ، جودة أمحد)١(
 . ٤٦-٤٥ص . مرجع سابق. أهداف التربية اإلسالمية). م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧. ( الكيالين ، ماجد عرسان )٢(
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، وخالیة من التناقضات سواء مع بعضھا  ، وواضحة ، وممكنة التحقیق  أن تكون واقعیة-٢   

 .البعض أو مع مبادئ وقیم الشریعة اإلسالمیة

ة للحاجات الروحیة ، ومحقق  أن تكون محققة ألھداف الرسالة اإلسالمیة في بناء اإلنسان واألمة-٣   

  .والمادیة للمجتمع اإلسالمي

  . ، ومحققة نمو جمیع جوانب الشخصیة اإلسالمیة  أن تكون متدرجة في مستویاتھا-٤   

  .)١( " أن تكون متناسقة مع السیاق الثقافي والتصور اإلسالمي لإلنسان والكون والحیاة-٥   

  ).الثبات في الغایة األساسیة وإمكانیة التغییر في األھداف الجزئیة(  أن تمتاز بالثبات والتغیر-٦   

، حتى ال یؤدي ذلك إلي الخلط لدى العاملین في میدان التربیة   أن تتمایز األھداف فیما بینھا-٧     

  . بین األھداف وبین الوظائف وبین الوسائل التي تعمل على تحقیق األھداف

  : أھداف التربیة اإلسالمیة - جـ

لة متدرجة متناسقة ، حتى تكاد أن تكون حلقات في سلس تتعدد أھداف التربیة اإلسالمیة وتتنوع

 لذا فقد  ،U ، یؤدي كل منھا إلى األخر، حتى تنتھي إلى غایة واحدة أساسیة وھي عبادة اهللا من األھداف

، فكان التفقھ  ، واھتمام مفكریھا استأثرت الناحیة الدینیة والخلقیة بأكبر قسط من عنایة األمم اإلسالمیة

  .)٢( ، والتخلي عن الرذائل أسمى غایات التربیة اإلسالمیة ، والتحلي باألخالق الفاضلة في الدین

نجد أن :  ، من ذلك  المسلمین في تحدید أھداف التربیة اإلسالمیةتلف المربونذلك فقد اخومع 

  ، وبناء إنسان مسلم  البناء العلمي:  یحدد أھداف التربیة اإلسالمیة في أربعة أھداف وھي) مقداد یالجن(

                                                
  . ٣٥ -٣٤ص . مرجع سابق.  وغايتهاسالميةأهداف التربية اإل). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.(  ياجلن ، مقداد )١(

 .٧٨ص . مرجع سابق. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٤ -هـ١٤١٥.( و اخلطيب ، حممد شحات وآخرون
 . ٢٣ص. دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض . أصول التربية اإلسالمية مقارنة مع نظريات التربية). م١٩٨١ -هـ١٤٠١(  جنيدل ، سعد بن عبد اهللا )٢(
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" میة، وبناء خیر حضارة إنسانیة إسال ، وبناء خیر امة مؤمنة أخرجت للناس متكامل الجوانب الشخصیة

: فیحدد أھداف التربیة اإلسالمیة في ثالثة أھداف رئیسیة تتمثل في) ماجد عرسان الكیالني(، أما  )١(

كما یلخص . )٢(تربیة الفرد المسلم، وإخراج األمة المسلمة، وتنمیة التآلف واألخوة بین بني اإلنسان 

تعریف اإلنسان بمكانتھ بین الخلیقة، وبمسئولیاتھ ضمن " أھداف التربیة اإلسالمیة في ) فاضل الجمالي(

ان بالطبیعة، وحملھ على إدراك حكمة الخالق في إبداعھا وتمكین وتعریف اإلنس. نظام اجتماعي إنساني

أن ) على خلیل أبو العینین(، ویرى )٣(" وتعریف اإلنسان بخالق الطبیعة وعبادتھ. اإلنسان من استثمارھا

غرس اإلیمان في نفس وعقل وروح المسلم، وغرس مبادئ اإلسالم : أھداف التربیة اإلسالمیة تتمثل في 

ھذا إلي جانب التربیة الخلقیة، والتثقیف الفكري، وتنمیة . في األفراد بحیث تصبح كل سلوكیاتھم مسلمة

أربعة أھداف عامة للتربیة ) عمر الشیباني(فیما یحدد  . )٤(الروح االجتماعي، والنواحي الجمالیة

لحة، والنمو الشامل الكامل لشخصیة تحقیق النفس، واإلعداد للمواطنة الصا:" اإلسالمیة تتمثل في

أن الھدف الكبیر للتربیة اإلسالمیة ) اسحق فرحان(، ویرى )٥("المتعلم، واإلعداد للحیاة الدنیا واآلخرة

ویضیف " إیجاد الفرد المؤمن الذي یخشى اهللا ویتقیھ ویحسن عبادتھ لیفوز باآلخرة ویسعد في الدنیا" ھو

 بعین االعتبار جمیع  تربیة الفرد الصالح في ذاتھ آخذًة:أنھ ینبثق من ھذا الھدف ثالثة أھداف محددة ھي

ة المواطن الصالح في األسرة وتربی. أبعاد النمو الروحیة واالنفعالیة واالجتماعیة والعقلیة والجسمیة

الخطیب ومجموعة من (، ویورد )٦(والمجتمع المسلم، وتربیة اإلنسان الصالح للمجتمع اإلنساني الكبیر

الھدف الدیني، والھدف األخالقي، والھدف التثقیفي، والھدف : مسة أھداف رئیسیة تتمثل فيخ) الباحثین

ف أھداف التربیة اإلسالمیة في أھدا) محروس سید مرسي( ، ویحدد )٧(االجتماعي، والھدف الدنیوي

                                                
 . ٤١ص . مرجع سابق). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩.(  ياجلن ، مقداد)١(
 .٥٣٩ص . املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: هريندن. ٢ط. أهداف التربية اإلسالمية). م١٩٩٦ -هـ١٤١٧.( الكيالين ، ماجد عرسان )٢(
 . ١٣ص. دار الكتاب اجلديد: تونس. الفلسفة التربوية يف القرآن). م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦.(  اجلمايل ، حممد فاضل)٣(
، مكتب التربية العريب لدول رسالة اخلليج العريبمصادره، معطياته، حركته، : الفكر التربوي اإلسالمي). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦.(  أبو العينني ، على خليل مصطفى)٤(

 .٥٧-٥٥، ص ١٧، العدد ٦اخلليج، السنة
 .٢٩٣ص . الشركة العامة للنشر والتوزيع: طرابلس. ٥ط. ةفلسفة التربية اإلسالمي). م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥.(  الشيباين، عمر حممد التومي)٥(
 .٣٣ -٣١ص . دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان. التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢.(  فرحان ، إسحاق أمحد)٦(
 . ٨٩ص . مرجع سابق. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٩٤ -هـ١٤١٥.(  اخلطيب، حممد شحات وآخرون)٧(
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  ،)١( ، أھداف روحیة، أھداف خلقیة، أھداف فردیة اجتماعیة، أھداف إنسانیة ، أھداف عقلیة جسمیة

أن أھداف التربیة اإلسالمیة تتضمن األھداف الخلقیة، واالجتماعیة، واالجتھادیة، ) لیلى عطار(وترى 

أن )  إسماعیلناصر الخوالدة ویحیى(، بینما یرى )٢(إلى جانب تربیة الجانب الروحي والعقلي والجسمي

بناء الشخصیة اإلنسانیة السویة، وبناء الشخصیة المؤمنة، وبناء : أھداف التربیة اإلسالمیة تتركز في

فترى أن ) بدریة المیمان(، أما )٣(لتوازن االجتماعي والنفسيالشخصیة المنسجمة مع الفطرة، وتحقیق ا

ربیة، حیث یحتوى أوًال المستوى النھائي للت: أھداف التربیة اإلسالمیة تتدرج في ثالثة مستویات وھي

، وھو العبودیة هللا سبحانھ وتعالي التي یتبعھا العدید من  على كل المفاھیم األساسیة الثابتة للھدف األسمى

ثانیًا المستوى الوسیط ویتمثل في جمیع المفاھیم التي ... .، والقدوة ، والقصد، والتوكل المفاھیم مثل النیة

كاملة للتربیة وھذه المفاھیم قابلة للتغیر في ضوء الثبات الذي تصف العملیات والخطوات المترابطة والمت

السبب الذي تتفرع منھ كل الوسائل التي تعمل على :  یمیز المفاھیم في المستوى األول وھذه المفاھیم ھي

ثالثًا المستوى التنفیذي ....، والمراجعة ، والتجریب ، واالستشراف تشغیل العمل التربوي مثل التخطیط

ة ، ، موزعة على جمیع فروع التربی ، والنتیجة ، والعمل ، واآلداب كي ویشمل مفاھیم التنفیذالسلو

وھكذا في ...المسجدو المدرسة  و فھناك سلوكیات على نطاق األسرةوتشتغل في جمیع فروع مؤسساتھا

لى حیاة وھذه المفاھیم متغیرة وفقًا لما یستجد من تغیرات وما یستجد ع. جمیع المؤسسات التربویة

فیشتغل العمل التربوي في صورة اآلداب . ، وفي البیئة المحیطة بھ اإلنسان من متغیرات في نفسھ

 ، وبذلك تكون النتیجة ، والنیة الخالصة هللا سبحانھ وتعالى والسلوكیات التي تظللھا السنة النبویة الشریفة

  . اهللا وشرعھتربى على ھدى ) بالمفھوم الواسع للعبادة( ھي إنسان عابد هللا: 

                                                
القاهرة، املركز العام جلمعيات الشبان املسلمني العاملية، من / املؤمتر العاملي اخلامس للتربية اإلسالمية"/ األهداف التربوية من منظور إسالمي."  مرسي ، حمروس سيد)١(
 . ٤١٩ -٤٠٩ص . هـ١٤٠٧ رجب ١٣-٨

 . ٣٣ص . امة: جدة. اجلانب التطبيقي يف التربية اإلسالمية). م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣.( شيد عطار، ليلى عبد الر)٢(
 .٣٥ -٢٧ص. مكتبة الفالح: بريوت. طرائق تدريس التربية اإلسالمية). م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢.(  اخلوالدة، ناصر أمحد و أمحد،حيي إمساعيل)٣(
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،  ، والسنن كما أوضحت الباحثة أن تسلسل تلك المستویات مأخوذ من التسلسل في الفرائض     

  .  )١( ، فكل مستوى متمم لآلخر حیث تتشابك وتتداخل تلك المستویات فیما بینھا واآلداب

  :)٢(وقد حدد بعض المربین المسلمین أھدافًا واضحة ودقیقة للنشء المسلم تتمثل بما یلي    

 أن یفھم األبناء غایتھم ورسالتھم ، وأن یدركوا أنھم یتعلمون لیستحقوا سعادة الدنیا واآلخرة ، -١   

  . وینقذوا أنفسھم وأھلیھم من النار وسخط الخالق والحیاة والجاھلیة

 أن یدرك األبناء أن كل شيء في حیاتھم فرع ووسیلة ، وأن غایتھم النھائیة لیست الوظائف ، -٢   

  .ھن والحرف ، وال الراحة والرغبة والمجد ، وإنما غایتھم الترغیب في العمل لطاعة اهللا وال الم

فال یضعون .  أن یقدر أبناء المسلمین قیمة علمھم ، ویعرفوا كیف یحافظون على كرامتھم -٣   

جھ أنفسھم إال في أشرف موضع یقدرون علیھ من غیر تكبر وال أنانیة ، وأن یستعملوا مواھبھم في الو

  . الذي یلیق بھا ، وأن یعتزوا بدینھم واالنتساب إلیھ

 أن یتشبع أبناء المسلمین بروح الدعوة ، فقد اتضح أن أمة أو جماعة لیس فیھا روح الدعوة -٤   

والتقدم والھجوم ال تحافظ على مبادئھا وعقیدتھا ، ذلك أن موقف المدافع موقف ضعیف ، وكل من ال 

  .دعوة أخرىیكون داعیًا یكون ھدفًا ل

بإخوانھم أبناء المجتمع على اختالف ) طالب المدارس والجامعات(  أن یختلط أبناء المسلمین -٥   

طبقاتھم ممارسین دورھم في الدعوة واإلرشاد والتوجیھ بالموعظة الحسنة ، وبھذه الطریقة یحقق أبناء 

العلم ورجالھ ، وھو العزلة عن المسلمین ھدفًا سامیًا ویقضون في نفس الوقت على داء شدید حل بدور 

  .    العالم الذي یعیشون فیھ واالنقطاع عن األمة التي ھو من أفرادھا

وبعد اإلطالع واالستقراء لما كتبھ المتخصصون في التربیة اإلسالمیة یتضح أن أھداف التربیة 

  :اإلسالمیة من وجھة نظر الباحثة تتمثل في 

                                                
 .٦٦٩ -٦٦٦ص . مرجع سابق. حنو تأصيل إسالمي ملفهومي التربية وأهدافها). م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣.(  امليمان، بدرية صاحل )١(
 .٨٣ص . مؤسسة الرسالة: بريوت. ٣ط. حنو التربية اإلسالمية احلرة يف احلكومات والبالد اإلسالمية). م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠.(  الندوي، أبو احلسن علي احلسين)٢(
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  .حیاة الفردیة واالجتماعیة   تحقیق العبودیة هللا تعالى في ال-١

  .Uتحقیق مفھوم اإلنسانیة في نفوس األفراد ، وذلك بتربیة اإلنسان الصالح العابد هللا  -٢

یتھا من النیة  ، والتي تستمد شرعU تحقیق المصالح اإلنسانیة المشروعة من أجل مرضاة اهللا -٣

 U المرسل من اهللا rالخالصة هللا تعالى ، وموافقتھا للكتاب والسنة الشریفة ، سنة سیدنا محمد األمین 

 (â !$tBur y7»sYù=y�ö�r& �wÎ: تعاليرحمة للناس ، قال 

ZpuH÷qu� �úüÏ☺n=»yèù=Ïj9 á)١ ( .  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

                                                
 .  ١٠٧ سورة األنبياء ، آية )١(
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                الـبــــــاب الثالث

  الدراسة امليدانية

  الفصل األول
  

  دراسة االستبانة اإللكترونیة
  

  الفصل الثاني
  

  دراسـة استمارة التقویم 
                                

  الفصل الثالث
  

  ملخص الدراسـة وتوصیاتھا ومقترحاتھا
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  الفصل األول

  دراسة االستبانة اإللكرتونية
  
  
  

  إجراءات الدراسة: أوًال
  
  

  عرض نتائج الدراسة ومناقـشـتـھــا: ثانیًا
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  إجراءات الدراسة: أوًال
  

 ( لشبكة المعلومات الدولیة تھدف الدراسة الحالیة إلى معرفة الواقع الحالي لمدى استخدام البالغین        

  . ھموحصر المواقع األكثر استخدامًا من قبل. )انترنت

ع رض   في بن اء وتطبی ق أداة الدراس ة إذ ی   الفصل الحالي یتناول الطریقة واإلجراءات التي اتبعت    و

ا م ن خ الل ھ ذه الدراس ة،  إل ى جان ب وص ف لمجتم ع الدراس ة وكیفی ة             عنھ  التساؤالت التي تم ت اإلجاب ة       

ت تطبیق ھ عل ى ش بكة    ااالس تبیان وإج راء   كما یتناول الخطوات التي اتبعتھا الباحثة في بن اء      ،  اختیار العینة 

  .   النتائجتحلیلالبیانات واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في ومعالجة والمنھج المتبع في جمع اإلنترنت 

  :  وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالین التالیین
 ما واقع استخدام عینة من البالغین لشبكة المعلومات الدولیة؟   ١

  : من صحة الفروض التالیةویتطلب اإلجابة عن السؤال التحقق

، ) ١٨-١٦، ١٦-١٤ ، ١٤-١٢( التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات العمری ة الثالث ة         -١

  . •في بعض المتغیرات المختارة

  .  داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ، في بعض المتغیرات المختارة التوجد فروق ذات-٢ 

) االبت دائي والمتوس ط والث انوي   (  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات التعلیمیة الثالثة   -٣

  .، في بعض المتغیرات المختارة

  

  
                                                

 مك ان اس تخدام   – عدد الساعات الت ي تق ضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا       - مستوى استخدام اإلنترنت  -أھمیة اإلنترنت   : وھي •
 االس تفادة م ن   - م ع م ن یف ضل اس تخدام اإلنترن ت     - وج ود موق ع خ اص   – وجود برید إلكتروني - طبیعة موضوعات المواقع المرتادة     -اإلنترنت  
 االس تخدام الخ اطئ لإلنترن  ت   - تقی یم المواق ع الموجھ  ة لل شباب م ن حی  ث الج ودة وم ن حی ث الك  م       –ق ع إس  المیة لل شباب    معرف ة موا -اإلنترن ت  

  . باختراق المواقع أو األجھزة أو انتحال شخصیة اآلخرین أثناء التصفح ، أو استخدام البرید اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم
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 . في بعض المتغیرات المختارة التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین السعودیین وغیر السعودیین ، -٤ 

 التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین ال  سعودیین م  ن المن  اطق المختلف  ة ، ف  ي بع  ض المتغی  رات    -٥ 

  . المختارة

 التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین غیر السعودیین في المجتمع السعودي ، ف ي بع ض المتغی رات     -٦

 . المختارة

 دامًا من قبل عینة من البالغین ؟ما المواقع األكثر استخ -٢     

  منهج الدراسة 

، وحداث  ة وت  شابك عناص  ر موض  وع البح  ث ب  شكل ع  ام، ولع  دم  نظ  رًا لطبیع  ة االنترن  ت المتج  ددة

وجود اتفاق على أنسب المناھج العلمیة لبحث ودراسة استخدامات االنترنت فإنھ یمك ن أن یع د ھ ذا البح ث       

 "ی رتبط بظ اھرة معاص رة بق صد وص فھا وتف سیرھا       " بحسب تصنیف العساف من البحوث الوصفیة ألن ھ    

  . وھذه الظاھرة ھي استخدامات البالغین لشبكة االنترنت)١(

م ن  ، صفیة یمكن إدراج ھذا البحث تحت منھج البح ث الوص في الم سحي       وتحت مظلة البحوث الو   

في شقھ االستطالعي لمعرفة واقع استخدام البالغین ل شبكة المعلوم ات      ) مكان الدراسة (حیث البعد المكاني    

  .الدولیة ، وكذلك المواقع التي یتم ارتیادھا من قبلھم 

            جمتمع الدراسة 
الیة م ن جمی ع م ستخدمي اإلنترن ت م ن الب الغین ف ي المجتم ع ال سعودي          یتألف مجتمع الدراسة الح   

س نة ذك ورًا وإناث ًا ، وق د     ) ١٨ -١٢(ویشمل ذلك السعودیین وغیر السعودیین مم ن تت راوح أعم ارھم ب ین           

قام  ت الباحث  ة بت  صمیم موق  ع إلكترون  ي خ  اص بم  ا ی  تالءم م  ع طبیع  ة الدراس  ة ومجتمعھ  ا ، وذل  ك إلتاح  ة   

  .  دد ممكن من المستجیبینالفرصة ألكبر ع

                                                
 .١٨٩ص . شركة العبيكان: الرياض. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ).هـ١٤٠٩.(  العساف ،محد)١(
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  عينة الدراسة 
 –تكونت عینة الدراسة من ع دد م ن زوار الموق ع م ن الب الغین ت م اختی ارھم م ن خ الل اإلنترن ت               

 وم ن ھن ا ج اء اختی ار الباحث ة لعین ة       -حسب رغبتھم واستعدادھم لإلجابة عل ى أس ئلة االس تبانة اإللكترونی ة      

  .م مع طبیعة الشبكة وآلیة عملھاالدراسة بطریقة عمدیھ وفق منھجیة تتالء

 زائرًا في حین أن عدد من أجابوا عن أسئلة االستبیانة كاملة ٢٥٤٠وقد بلغ مجموع زوار الموقع      

 زائرًا وقد اتضح من خالل االستبانھ أنھ م یت صفون بع دد م ن ال صفات الت ي اس تقیت م ن الج زء              ٢٣٣كان  

یوض ح توص یفًا   ) ٦-١( لشخ صیة ، والج داول م ن    األول من االس تبانھ وھ و الج زء الخ اص بالمعلوم ات ا         

  .لعینة الدراسة

    )١( جدول رقم 
  التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب العمر

 النسبة المئویة التكرارات العمر
 ٩٫٩ ٢٣ ١٤ أقل من -١٢
 ٢٠٫٦ ٤٨ ١٦ أقل من -١٤

٦٩٫٥ ١٦٢ ١٨ -١٦ 
 ١٠٠ ٢٣٣ المجموع

    )٢( جدول رقم 
  التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب الجنس

 النسبة المئویة التكرارات الجنس
 ٥١٫٩ ١٢١ ذكور
 ٤٨٫١ ١١٢ إناث

 ١٠٠ ٢٣٣ المجموع
    )٣( جدول رقم 

  التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب المستوى التعلیمي
 النسبة المئویة التكرارات المستوى التعلیمي

 ١٠٫٧ ٢٥ ابتدائي
 ١٩٫٣ ٤٥ متوسط

 ٧٠ ١٦٣ ثانوي أو معھد
 ١٠٠ ٢٣٣ المجموع
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    )٤( جدول رقم 
  التوزیع التكراري ألفراد العینة حسب الجنسیة

 النسبة المئویة التكرارات الجنسیة
 ٧٨٫١ ١٨٢ سعودي

 ٢١٫٩ ٥١ غیر سعودي
 ١٠٠ ٢٣٣ المجموع

  
    )٥( جدول رقم 

  التوزیع التكراري ألفراد العینة السعودیین حسب المناطق المختلفة
 النسبة المئویة التكرار المنطقة
 ٢٦ ٤٧ غرب
 ٣٩٫٨ ٧٢ وسط
 ٢٠٫٤ ٣٧ شرق
 ٧٫٢ ١٣ جنوب
 ٦٫٦ ١٢ شمال

 ٧٨٫١ ١٨٢ المجموع
  

                                             
    )٦( جدول رقم 

  التوزیع التكراري ألفراد العینة غیر السعودیین من الجنسیات المختلفة
 النسبة المئویة التكرار الجنسیة

 ٥٫٨ ٣ كویتي
 ١٣٫٥ ٧ یمني

 ١٩٫٢ ١٠ مصري
 ١٫٩ ١ كندي

 ١٧٫٣ ٩ سوري
 ٩٫٦ ٥ فلسطیني
 ٩٫٦ ٥ أردني
 ١٫٩ ١ لیبي
 ١٫٩ ١ عماني
 ٥٫٨ ٣ أمریكي
 ٧٫٧ ٤ عراقي
 ١٫٩ ١ بحریني
 ١٫٩ ١ تونسي
 ١٫٩ ١ لبناني

 ٢١٫٩ ٥١ المجموع
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  أداة الدراسة بناء 

تألف ت أداة الدراس ة الحالی ة ، م  ن اس تبانھ لمعرف ة واق ع اس  تخدام عین ة الدراس ة ل شبكة المعلوم  ات          

 بن اء األداة خط وات إجرائی ة ، روع ي فیھ ا      الدولیة ، وأكثر المواقع تصفحًا من قبل البالغین ، وق د اقت ضى       

االلت زام بالقواع  د واألس  الیب اإلح  صائیة والمنھجی  ة المتع  ارف علیھ  ا ف  ي بن  اء المق  اییس التربوی  ة ك  أدوات   

  . علمیة ، وفیما یلي عرض لخطوات بناء االستبانة

  االستبانة
، ث م االس تعانة بع د      تم بناؤھا بعد قراءة واسعة في ھذا المج ال    •وھي عبارة عن استبانھ الكترونیة    

 اإللكترونی  ة الت  ي عث  رت علیھ  ا اناتاالس  تببع  دد م  ن المتخص  صین ، كم  ا ت  م االس  تفادة م  ن نم  اذج   Uاهللا 

الت  ي تح  اول عب  ر محركاتھ  ا اآللی  ة أن تت  رجم محتوی  ات  ، )١(الباحث  ة عب  ر محرك  ات البح  ث وأدل  ة المواق  ع 

 Search )  اإلنترن  ت بح  سب كف  اءة ك  ل مح  رك ب  شكل تلق  ائي وكم  ا ھ  و معل  وم أن محرك  ات البح  ث     

Engines)  ھ  ي عب  ارة ع  ن قواع  د معلوم  ات ض  خمة مث  ل مح  ركGoogle, Fastأم  ا أدل  ة البح  ث ، ( 

Directories)شبكة مثل دلیل عجیب وأین فتعتمد عمل اإلنسان في ترجمة مواقع ال.  

 االس  تبانة ف  ي ص  ورتھا األولی  ة بحی  ث أع  دت للتحك  یم ، وقام  ت الباحث  ة بإع  داد مقدم  ة    وق  د بنی  ت

حددت فیھ ا الم شكلة كم ا ح ددت فیھ ا المطل وب م ن عین ة الدراس ة للتعام ل م ع االس تبانة ، وم ن بع د ذل ك                     

  .قسمت االستبانة إلى جزأین رئیسین

  .جزء الخاص بالمتغیرات الوصفیة ویشتمل على أربعة أسئلةوھو ال:  الجزء األول    

  .المتعلق بالمتغیرات الكمیة ویحتوي على ثمانیة عشر سؤاًال :          الجزء الثاني 

                                                
هي استبانه مشاة لإلستبانة املعتادة من حيث احملتوى إال أا ختتلف عنها يف طريقة اإلجابة، حيث أنه معدة لإلجابة بطريقة تناسب طبيعة :   االستبانة االلكترونية•

 . احلاجة للكتابة ماعدا أجزاء يسريةاإلنترنت ، وحيتاج املستخدم لإلجابة أن يضغط على االختيار املعني فقط دون
 
(1) http:// www.khayma.com/ madina/ques.htm 
     http:// www.ise-itd.com/ isenet/ a1404.html 
     http:// www.minshawi.com/ phpsurvey. 
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 أداة الدراسة صدق  قياس 

 ، وللصدق عدة أن واع  )١(یقصد بصدق األداة صالحیتھا لقیاس الجانب الذي یستدعي األمر قیاسھ         

  .، وقد اختارت الباحثة منھ الصدق التحكیمي

  ):Content Validity(صدق المحكمين
حثة اإلستبانة في صورتھا المبدئیة على مجموع ة م ن المحكم ین المخت صین بالتربی ة           عرضت البا 

ثالث  ة ع شر م  ن ال ذكور وس  ت م  ن   (وعل م ال  نفس وھندس ة وبرمج  ة الحاس  ب، وك ان ع  ددھم ت سعة ع  شر،     

، حیث ُطلب منھم إبداء ملحوظاتھم حول مدى تمثیل عبارات اإلستبانة لإلطار العام المراد قیاسھ     ) اإلناث  

ومعرفة أكثر المواقع ارتی ادا م ن    "إنترنت" بكة المعلومات الدولیة واقع استخدام عینة من البالغین لشو  وھ

 ُطلب منھم إبداء الرأي حول الصورة الخارجیة لإلستبانة من حیث نوعیة المفردات وصیاغتھا     ، كما قبلھم  

  .ووضوحھا ، ومدى وضوح ودقة تعلیمات االستبانة

، وبع د   ) ١( ستبیانات من الذكور، وأربع ة م ن اإلن اث ، أنظ ر الملح ق رق م       وقد تم استعادة تسع ا  

  :دراسة ردود المحكمین وملحوظاتھم أجریت التعدیالت التالیة 

حی  ث یراع  ي  ( إع  ادة ص  یاغة مقدم  ة االس  تبانة لتك  ون أكث  ر وض  وحًا بالن  سبة لعین  ة الدراس  ة         *

  ).المستوى العمري لھم

ھ  ل اإلنترن  ت مھ  م ف  ي   ( لی  صبح )  ھ  ل ت  ستخدم اإلنترن  ت  (ع  دلت ص  یاغة ال  سؤال األول م  ن   *

 ).حیاتك

  .عدل السؤال الثاني ، حیث تم توضیح المقصود بكل مستوى من مستویات استخدام اإلنترنت*

 

                                                
دار قباء للطباعة والنشر : مصر. SPSSتعلم بنفسك التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام ). م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١.( صربي، نصر حممود. غنيم، أمحد الرفاعي )١(

 .٢٥٤ص . والتوزيع
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عدل السؤال ال سابع ، حی ث ت م وض عھ ف ي ج دول م ع إض افة خان ة لمعرف ة ع دد ال ساعات الت ي                  *

 .یقضیھا الفرد في كل موقع من تلك المواقع

خیارات لإلجابة بال ، بدًال من ترك الخی ارات  ) ستة( عدل السؤال الحادي عشر، حیث تم تحدید    *

عن د اختی ار كلم ة نع م وكلم ة ال،      ) یمكن اختی ار أكث ر م ن إجاب ة    ( مفتوحة للزائرین ، كما تم إضافة عبارة       

 .حیث تقتضي إجابة السؤال أكثر من اختیار

 م  ا م  ستوى رض  اك ع  ن المواق  ع الخاص  ة بال  شباب     (ع  دلت ص  یغة ال  سؤال الثال  ث ع  شر م  ن     *

، كم ا غی رت   ) مار أیك في مواق ع اإلنترن ت الموجھ ة لل شباب    ( لیصبح ) الموجودة في اإلنترنت حتى اآلن   

متمی  زة، جی  دة، عادی  ة، س  یئة، ل  م أطل  ع  ( ب  دًال م  ن ) ممت  از ، جی  دة، ض  عیفة( خی  ارات ال  سؤال نف  سھ إل  ى  

 ).  علیھا

 .صححت صیغ بعض األسئلة من الناحیة اللغویة*

    .حذف السؤالین السابع عشر والثامن عشر لتضمنھما في أسئلة االستبانة*

   :تتضمن ما یلي) ٢(وقد أصبحت االستبانة في صورتھا النھائیة ، أنظر الملحق رقم 

 لھ م موض وع   لتوض ح )  س نة ١٨-١٢الفئ ة العمری ة م ن    (  الرسالة الموجھة إلى عین ة الدراس ة     -١

  .الدراسة والھدف منھا ، وأھمیة مشاركتھم في تحقیق ذلك الھدف ، وإرشادات مساعدة لتعبئة اإلستبانة

 الذي كان الھدف منھ جمع بعض المعلوم ات الشخ صیة الالزم ة لعین ة الدراس ة ،       الجزء األول -٢

                                     :                                        وھي المتغیرات الوصفیة وتشمل

  .العمر* 
 .الجنس* 
 .المستوى التعلیمي* 
 .الجنسیة* 
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ب المتغیرات الكمی ة ، ویت ضمن س تة ع شر س ؤاًال یمث ل واق ع اس تخدام               المتمث ل  : الجزء الث اني   -٣  

  . عینة الدراسة لإلنترنت 

  خطوات تطبيق اإلستبانة على شبكة اإلنرتنت
الت ي اس تخدمت اس تبانھ الكترونی ة ، واست شارة ذوي الخب رة ف ي          الم شابھة  لدراس ات بعد مراجع ة ا   

  :، فقد تم إتباع الخطوات التالیة في تجھیز االستبانة على شبكة اإلنترنت وھي كما یلي•ھذا المجال

حی  ث أن  ھ ) Front Page( ت  صمیم االس  تبانة عل  ى أح  د منتج  ات مایكروس  وفت وھ  و برن  امج   -١

  .یتمیز بالسھولة والیسر

 عم  ل قاع  دة بیان  ات لتل  ك االس  تبانة ، حی  ث ك  ان الھ  دف منھ  ا إن  زال إجاب  ات عین  ة الدراس  ة           -٢

مارات الت ي ل م ی تم اإلجاب ة     إلكترونیًا في القاعدة مباشرًة مما یسھل بعد ذل ك تفری غ البیان ات ، وع زل االس ت         

 :، وذلك ألسباب ھي )MYSQL(وقاعدة بیانات  ) PHP(عنھا ، وذلك باستخدام برنامج اإلسكربت 

، حی ث أنھ ا ربم ا تك ون أس رع      )UNIX(ھ ي األف ضل لوجودھ ا عل ى بیئ ة        ) PHP(إن برمجة   * 

 في العالم ، حتى أنھ قد انتشرت) Microsoft( أو ) Windows( وأضمن من ناحیة االختراق، ألن بیئة    

الیكاد یخلو منزل أو شركة تتعامل مع الحاسب إال وقد استخدمتھ، مما یجعل المستخدمین عالمین بأسراره         

ف ال  ) Unix( وثغراتھ ونقاط ض عفھ ، مم ا ی سھل لھ م عملی ة االخت راق إن أرادو ذل ك ، وذل ك عك س بیئ ة               

  .، مما یشق على المستخدمین اختراقھا)١(یستطیع استخدامھا إال أصحاب الخوادم والشركات الضخمة

  

  

                                                
 .تقدم الباحثة شكرها وتقديرها لألستاذ أمحد علوي با فقيه، ملا أبداه من خلق رفيع واستعداد تام للتعاون مع الباحثة وتوجيهها وإرشادها يف تلك املرحلة •
           وقاعدة البيانات) Unix(وهي من أكرب الشركات عاملياً، حيث استخدمت بيئة ) وكالة ناسا الفضائية األمريكية(  من تلك الشركات القوية واملعروفة شركة)١(

 )MYSQL.( 
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تتحل ى ب سرعة اس تخدامھا ، وس رعة التعام ل معھ ا، باإلض افة         ) MYSQL( إن قاعدة البیان ات   * 

 .أنھا رخیصة الثمن

( وھي المساحة التي توضع بھ ا ملف ات البرمج ة، ل دى ش ركة ت سمى        ) HOSTING(  تم حجز  -٣

HOST FINE ( حیث تتمیز بإمكانیة تشغیل ملفات )PHP ( وكانت المساحة المجوزة ،  

منھ  ا فق  ط بینم  ا اس  تخدم الج  زء اآلخ  ر للدراس  ة االس  تطالعیة       میج  ا بای  ت ، حی  ث اس  تخدم ج  زء    ) ٥٠( 

  .للتجربة

، تم حجزه في شركة مجانیة ، وتم وض ع مل ف ص غیر یق وم      ) DOMAIN(  االسم المحجوز  -٤

  . بالتحویل إلى الجزء الموجود بھ ملفات االستبانة

یان    ات ، أم    ا قاع    دة الب) FTP( یمك    ن م    شاھدة ملف    ات االس    تبانة ع    ن طری    ق بروتوك    ول   -٥

 ) .   (PHPMyadminواالستبیانات المسجلة فقد كانت تشاھد وتطبع من قبل الباحثة  بواسطة بروتوكول

 لوحظ من خالل الدراسة التجریبیة أن بعض أفراد عینة الدراسة قاموا باإلجابة غی ر م ستوفین     -٦

حی ث  ) (JavaScriptتقنی ة  جمیع أسئلة اإلستبانة ، لذا فقد عمدت الباحث ة إل ى ح ل تل ك الم شكلة باس تخدام          

أنھا تلزم المجیب بإكمال إجابة جمیع األسئلة في كل صفحة ، لیتسنى لھ االنتقال إلى الصفحة التالی ة ، وإال      

  .فإنھ لن یتمكن من االنتقال لإلجابة على بقیة األسئلة

أن جمی ع    تم تقسیم قاع دة البیان ات إل ى ج داول متع ددة ، لم ا تقت ضیھ طبیع ة االس تبانة ، حی ث               -٧

أسئلة االستبانة لیست على مستوى واحد من اإلجابة ، بل تختلف فیما بینھ ا ل ذا اس تلزم وض ع ج داول لك ٍل           

 : منھا على حدة ، وھي كالتالي

ویوضح ھذا الجدول سجل عدد الزوار على الموقع ، حیث یتم من خالل ھ      ) : Counter(جدول  * 

  .إلى الموقعفي كل مرة یدخل فیھا زائر ) قیمة( إضافة رقم 
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ویوض  ح ھ  ذا الج  دول إجاب  ات األس  ئلة المقی  دة بإجاب  ة واح  دة فق  ط ، ل  ذا فق  د   ) : Mona( ج  دول* 

ألن فی ھ خی ارات   -أس ئلة المتغی رات الوص فیة جمیعھ ا م ا ع دا الجن سیة       : ( خصص لألس ئلة التالی ة    

 ).١٤، ورقم١٣، ورقم١٠، ورقم٢ باإلضافة إلى سؤال رقم-متعددة

ضح ھذا الجدول إجابات األسئلة ذات االختیارات المتعددة الم ضاف إلیھ ا      ویو) : Asks( جدول* 

س ؤال المتغی ر الوص في وھ و     : ( ، لذا فقد خصص لألس ئلة التالی ة   ) ھل لدیك إجابات أخرى  ( لفظ  

 ).١٢، ورقم٩ ، ورقم  ٨، ورقم٥الجنسیة ، وسؤال رقم  

( ختی ارات المتع ددة المح ددة    ویوضح ھذا الجدول إجابات األس ئلة ذات اال     ) : Mul-Ask(جدول*

، ٦، ورق م ٤، ورق م ١س ؤال رق م   : ( ، ل ذا فق د خ صص لألس ئلة التالی ة        ) المكونة م ن ع دة إجاب ات      

 ).١٦، ورقم١٥، ورقم١١ورقم

وھو مخصص إلجاب ات ال سؤال الثال ث فق ط ، وال ذي یمث ل ع دد ال ساعات الت ي              ) : Text(جدول*

 .تقضى على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیا

وھو مخصص إلجابات ال سؤال ال سابع فق ط ، والمك ون م ن المواق ع الت ي یت ردد               ) : Site(جدول*

حیث ح دد ف ي   .علیھا عینة الدراسة ، باإلضافة إلى الزمن المستغرق في كل موقع من تلك المواقع      

اإلستبانة مسبقا جدول یترك الحریة لعینة الدراسة بوضع موقع إلى خمس مواقع ، إال أنھ وج د أن    

 وھ ي المواق ع الت ي أول م ا تتب ادر إل ى       -من عینة الدراس ة ل م ی ضعوا إال موقع ًا أو م وقعین         الكثیر  

، ولمعرفة أكثر تلك المواقع دخوًال فقد تم إنشاء جدول أخ ر  -ذھن أفراد العینة لكثرة دخولھم علیھا     

م ا  في قاعدة البیانات مكون من ثالث أعم دة حی ث یوض ح األول منھ ا ال رقم التعریف ي للمجی ب ، أ             

الثاني یبین اسم الموقع ، بینما الثالث یوضح من خاللھ الزمن المستغرق ، ثم بعد ذلك عمل جدول     

ال یتك رر اس م   -ولھذا العمود خاصیة ع دم التك رار  ) Siteالموقع أو( آخر مكون من العمود األول    

لبرن امج  حی ث یق وم ا  ) .Noع دد التك رارات أو   ( أم ا العم ود الث اني فیوض ح     -الموقع أكثر من م رة  

بالقراءة من الجدول األول ویضعھ في الجدول الثاني ، وتعتبر ھذه الخطوة الثالثة حیث یبحث عن    
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الموقع بعد قراءتھ م ن الج دول األول ف ي الث اني وعن دما یج ده ی ضیف رقم ًا عل ى ال رقم الموج ود               

دة وف ي  ویضع الرقم التعریفي لل شخص وال زمن الم ستغرق ف ي أعم دة جدی       ) No(سابقًا في العمود 

نفس ال صف ، وب ذلك یمك ن معرف ة أس ماء ك ل المواق ع وع دد تكرارھ ا وال زمن الم ستغرق ، وق د                

واجھت الباحثة مشكلة أن ھناك مواقع مكررة ولم یتم جمعھا ، والسبب ھ و اخ تالف األح رف ف ي          

 ج  اء فق  د) com.hotmail.WWW( موق  ع: كتابتھ  ا م  ن قب  ل عین  ة الدراس  ة ، مث  ال عل  ى ذل  ك     

، ھوت میل، البرید اإللكترون ي، ھ وت می ل    Hotmail.com)،Hotmail مكتوب بالحاالت التالیة

 .مما اضطر الباحثة بالقیام یدویًا بعد ذلك في محاولة التعرف علیھا وجمعھا یدویًا) دوت كوم

 .وھو الجدول المخصص لمالحظات الزائرین، بمعنى أنھ كسجل للزوار) : Book( جدول*

 حیث یستطیع الجھاز الخادم الموج ود  •)Cookies(  قامت الباحثة باستخدام خاصیة تعرف بـ       -٨

 عل ى الق رص ال صلب ف ي جھ از العمی ل       Cookies)(علیھ الموقع أن یسجل إشارة على شكل ملف ی سمى    

 الموجود علیھ الموقع أن یتع رف عل ى الزائ ر     ، وبذلك یستطیع الجھاز الخادمCookies)(الزائر في مجلد  

في الزیارات التالیة ، وفي ھذه الحالة یمكن التعرف على عدد الزوار الفعلیین بدًال من عدد الزی ارات ع ن           

  ).IP(طریق مایسمى 

 IP)(  كذلك عند دخول الزائر على اإلنترنت یتكون رقم ل دى الجھ از الزائ ر أو عن وان ی سمى       -٩

 حیث یعرف الجھاز ب شبكة اإلنترن ت بھ ذا ال رقم أو العن وان ، فعن د       Protocol)  (Internetوھو اختصار

دخول الجھاز الزائر إل ى الموق ع یق وم الموق ع بق راءة ال رقم وت سجیلھ ف ي قاع دة البیان ات ف ي ج دول س مي                    

)(IP    طریقھ ا   ، ولكل شركة مزودة لإلنترنت نطاق معین لھذه األرقام یمكننا معرفة الشركات التي ت م ع ن 

دخ  ول الموق  ع وم  ن ث  م یمك  ن معرف  ة منطق  ة الزائ  ر ال  ذي ق  ام بزی  ارة الموق  ع مم  ا یعط  ي م  صداقیة أق  وى    

  .لالستبانة ، بأن جمیع العینة من المجتمع السعودي

  

                                                
 .أنه ميكن من خالله إدخال الفريوسات إىل اجلهاز الزائر لقد أثارت تلك اخلاصية نوعاً من التردد ، ألنه اعترب نوعاً من التجسس باإلضافة إىل •
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  :وعلى ذلك یمكن تقسیم الزوار على النحو اآلتي 

س بھ الموق ع أو االس تبانة یق وم     زائر قام بالدخول إلى الموقع لیتفقد ما ب داخل الموق ع ، وإذا ل م ینا    * 

  .بالخروج وبذلك یسجل رقمًا كزائر

زائر قام بالدخول وبدأ باإلجابة عن االستبانة وفي منتصف الحل لم یكمل ، وقام بإغالق الموقع     * 

  .وبذلك یسجل زائرًا باإلضافة إلى سجل لھ غیر مكتمل

 ما فیھا ثم ق ام ب الخروج م ن الموق ع     زائر قام بالدخول إلى الموقع وأجاب عن االستبانة مستوفیاً        * 

  . وبذلك یسجل زائرًا وتسجل إجابتھ وھذا ھو المطلوب والذي تمت على أساسھ اإلحصائیات بعد ذلك

زائر دخل أكثر من مرة قام بأحد األنواع السابقة ثم دخل مرة أخرى وقام بأح د األن واع ال سابقة            * 

لباحث ة باس تخدام تقنی ة موج ودة ف ي برمج ة اإلس كربت        وبذلك تسجل خطواتھ كزائر جدی د ، ول ذلك قام ت ا       

)PHP (  وھ  ي م  ا ت  سمى )(Cookies   حی  ث أنھ  ا عن  دما تكت  شف تك  رار دخ  ول نف  س الزائ  ر م  ن نف  س ، 

الجھاز ال تقوم بتسجیلھ مرة أخ رى ، وھ ي مبنی ة عل ى مل ف ص غیر یحف ظ ف ي نف س الجھ از عن د ال دخول                   

ة أخرى یدخل البرنامج إلى الجھاز ویقرأ الملف وب ذلك یعل م   للموقع في بادئ األمر ، حیث عند الدخول مر  

  .أنھ قد تم الدخول قبل ذلك

  . وبذلك أطمأنت الباحثة إلى عدم تكرار أحٍد من أفراد العینة

   الدراسة االستطالعية 
تجریب  ي، عل  ى عین  ة   ت  م تطبی  ق االس  تبانة بع  د تع  دیلھا ف  ي ض  وء ملحوظ  ات المحكم  ین ب  شكل          

  ھـ،من أجل التعرف على صعوبات ١٥/١٠/١٤٢٤ھـ إلى١٤٢٤/ ١٥/٩استطالعیة خالل الفترة من 
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التطبیق ومحاولة ت صحیحھا ، وم ن ث م فق د قام ت الباحث ة بتثبی ت االس تبانة االلكترونی ة عل ى الموق ع ال ذي              

 مختلف   ة ك   روابط ، كم   ا ت   م ن   شر االس   تبیان عل   ى مواق   ع com.t4monaa.wwwخ   صص لھ   ا عنوان   ھ 

 )الموق                  ع الرس                  مي للم                  شرف عل                  ى الرس                  الة  (، com.mohysin.WWW:وھ                  ي

com.Arabsgate.WWW،com.raddadi.WWW،com.ba7lmA.www 

com.laha.WWW،com.1Aser.www ،com.3f3f.WWW.  

ولطبیعة االستبانة اإللكترونیة  فقد حددت الباحثة الزمن المستغرق للدراسة االستطالعیة ،  بشھر   

، كم ا تمكن ت الباحث ة م ن     ) ثالثة وثالث ین ذك ورًا وإناث اً   (حیث بلغ عدد المستجیبین خالل تلك الفترة    واحد ،   

خالل الدراسة االستطالعیة أن تتعرف عل ى ال صعوبات الت ي یمك ن أن تواجھھ ا فیم ا بع د، وُع دل ت صمیم            

ناحی ة الفنی ة لت صمیم    االس تبانة ف ي ض وء ذل ك ، إذ وج دت الباحث ة ص عوبات أثن اء التطبی ق متعلق ة فق ط بال           

االستبانة وقاعدة البیانات مما ألزم إجراء بعض التعدیالت أثناء التطبیق حتى وصلت إلى الصورة النھائی ة        

  : لھا ، والجدول التالي یوضح ذلك

  )٧(                                            جدول رقم 
  بانة من الناحیة الفنیةستالالتعدیالت المتعلقة با                        

 تصحیحھا الصعوبات الفنیة
وض   ع ف   ي ) الجن   سیة( س   ؤال المتغی   ر الوص   في

 ،وال  سؤال الموض  وع ف  ي   ٥قاع  دة البیان  ات رق  م  
قاع     دة البیان     ات الخ     اص ب     المتغیر الوص     في   

 ٣ھو السؤال رقم) الجنسیة(

أن یوضع ك ل س ؤال ف ي الج دول المخ صص ل ھ             
 .مسبقًا

ل  و اخت  ار الزائ  ر ف  ي المتغی  ر الوص  في س  عودي    
وعاود بعد ذلك لیختار المنطق ة الت ي ینتم ي إلیھ ا        

 .تلغي كلمة سعودي آلیًا

إع ادة برمج ة ال  سؤال لتثبی ت كلم  ة س عودي عن  د     
 .اختیار أحد المناطق

 یلغ ي إجاب ة مق دار ع دد ال ساعات       ٣السؤال رق م    
، یومیًا ل و اخت ار الزائ ر ع دد ال ساعات أس بوعیا          

 .كذلك العكس

إعادة البرمجة وتثبیت كال الخیارین وھم ا مق دار        
 عدد الساعات یومیًا وأسبوعیا

 ٩  ُوض ع ف ي قاع دة البیان ات ب رقم        ٦ السؤال رقم 
 .خیارات فقط٥ولھ 

ت   صحیح مك   ان ال   سؤال ووض   عھ ف   ي الج   دول     
المخ    صص ل    ھ برقم    ھ، وت    صحیح اختیارات    ھ    

 .٥  بدًال من ٨لتصبح
كن الزائر م ن اختی ار أكث ر      الیم ١١السؤال رقم . 

 .من إجابة على نعم أوال
ت  م تع  دیل برمج  ة ال  سؤال، مم  ا ی  ستلزم ظھ  ور       

 .جمیع الخیارات للزائر
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 حی  ث أن خی  ارات نع  م التظھ  ر   ١٦-١٥ال  سؤال 
 .•عند اختیار الزائر لھا

ت  م تع  دیل برمج  ة ال  سؤال، مم  ا ی  ستلزم ظھ  ور       
 .ئر لھاخیارات نعم عند اختیار الزا

عدم وض وح الخ ط ف ي بع ض األس ئلة والت صاق             
 بعض الكلمات مع بعضھا البعض

 ت   م االھتم   ام بنوعی   ة الخ   ط و تالف   ي األخط   اء    
اإلمالئی     ة، وك     ذلك تع     دیل ال     شكل الخ     ارجي  

 .ستبانة واأللوان بما یناسب عینة الدراسةالل

أم  ا بالن  سبة لوض  وح عب  ارات اإلس  تبانة لعین  ة الدراس  ة ، فل  م یظھ  ر أثن  اء التطبی  ق عل  ى العین  ة          

االستطالعیة من البالغین أي صعوبة في فھم العبارات حیث لم یشر أٌي منھم ف ي س جل ال زوار ع دم فھم ھ       

  .للعبارات الخاصة باألسئلة ، لذلك لم تحتج مفردات األسئلة أیة تعدیالت

  لدراسةثبات أداة ا
 وذل ك لح ساب   SPSS""الحزم ة اإلح صائیة للعل وم االجتماعی ة     " تم استخدام البرنامج الحاسوبي     

 ، وق د بلغ ت   ∝ثبات االس تبانة ، حی ث اس تخدمت إجاب ات العین ة الس تخراج الثب ات بمعام ل ألف ا كرومب اخ               

  . وھي قیمة تدل على تمتع األداة بثبات متوسط یدفع لالطمئنان على نتائج الدراسة٠٫٧٦ نسبة الثبات

  • املعاجلة اإلحصائية للبيانات
  

بع  د نق  ل اإلجاب  ات وترمیزھ  ا م  ن قاع  دة البیان  ات إل  ى ج  داول برن  امج الحزم  ة اإلح  صائیة للعل  وم   

  : استخدمت األسالیب اإلحصائیة التالیة) SPSS(االجتماعیة 

  : التحلیل الوصفي لبیانات االستبانھ  - أ
 لوص  ف واق  ع اس  تخدام عین  ة    )percentages(والن  سب المئوی  ة  ) frequency(التك  رارات -

  .لإلنترنت) البالغین(الدراسة 

  

  
                                                

خاصية عدم إظهار مجيع اإلجابات للباحث إال مبا حيتاجه فإن أختار نعم ظهرت له اختيارات نعم وإن اختار ال ظهرت له كذلك خياراا، مما  لقد اعتمدت الباحثة على •
 .جيعل الزائر يركز فقط فيما يريده، وحىت الميل من طول االستبانة

 مناهج وطرق تدريس لغة -ي عضو هيئة تدريس يف كلية التربية للبنات جبدة تقدم الباحثة الكثري من الشكر واالعتراف باجلميل ألختها الدكتورة دالل عبد اهللا القيعاو•
 . على ماقدمته من جهد يف معاونة الباحثة على املعاجلة اإلحصائية للبيانات-إجنليزية
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 : اإلحصاء االستداللي  - ب
 One Way Analysis of( تحلی ل التب  این ف ي اتج  اه واح د للمجموع  ات الم ستقلة     - 

Variance-ANOVA(   ، لقی اس م  ستوى دالل  ة الف  روق ب  ین الم  ستویات العمری  ة المختلف  ة 
والم   ستویات التعلیمی   ة المختلف   ة ، وب   ین ال   سعودیین م   ن المن   اطق المختلف   ة ، وب   ین غی   ر         

 .السعودیین في المجتمع السعودي
 لقی اس م ستوى دالل ة    ):(Independent-Samples T Test الم ستقلة  للعین ات Tختب ار  ا -

   .الفروق بین الذكور واإلناث ، وبین السعودیین وغیر السعودیین
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   ومناقشتھاالدراسةعرض نتائج : ثانیًا

   عرض نتائج اإلجابة عن السؤال األول-١
الغین ل شبكة  ما واق ع اس تخدام عین ھ م ن الب       :ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نص على      

  ؟)إنترنت(المعلومات الدولیة 

  :      فقد سعت الباحثة إلى التحقق من صحة الفروض الصفریة التالیة
، ) ١٨-١٦، ١٦-١٤ ، ١٤-١٢( التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات العمری ة الثالث ة         -١

  . •في بعض المتغیرات المختارة

  .  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ، في بعض المتغیرات المختارة-٢ 

) االبت دائي والمتوس ط والث انوي   (  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات التعلیمیة الثالثة   -٣

  .، في بعض المتغیرات المختارة

 . ین السعودیین وغیر السعودیین ، في بعض المتغیرات المختارة التوجد فروق ذات داللة إحصائیة ب-٤ 

 التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین ال  سعودیین م  ن المن  اطق المختلف  ة ، ف  ي بع  ض المتغی  رات    -٥ 

  . المختارة

 التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین غیر السعودیین في المجتمع السعودي ، ف ي بع ض المتغی رات     -٦

 . المختارة

  
  

   
                                                

 مك ان اس تخدام   – عدد الساعات الت ي تق ضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا       - مستوى استخدام اإلنترنت  -أھمیة اإلنترنت   : وھي •
الس تفادة م ن    ا- م ع م ن یف ضل اس تخدام اإلنترن ت     - وج ود موق ع خ اص   – وجود برید إلكتروني - طبیعة موضوعات المواقع المرتادة     -اإلنترنت  
 االس تخدام الخ اطئ لإلنترن  ت   - تقی یم المواق ع الموجھ  ة لل شباب م ن حی  ث الج ودة وم ن حی ث الك  م       – معرف ة مواق ع إس  المیة لل شباب    -اإلنترن ت  

  . إذنھمباختراق المواقع أو األجھزة أو انتحال شخصیة اآلخرین أثناء التصفح ، أو استخدام البرید اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون 
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  :على النحو التاليد تم عرض ومناقشة النتائج  فق  ،لتعدد متغیرات االستبانةنظرًا و

  .  بالنسبة لمتغیر العمرقشة نتائج استجابات عینة الدراسة عرض ومنا* 

  .  عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس* 

  .  عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي * 

  . عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنسیة* 

  :توضح ذلك ) ٢٠ - ٨(   والجداول من             
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  .  عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر العمر: أوًال
التوج د ف روق ذات دالل ة إح صائیة ب ین الم ستویات العمری ة        : الذي نص على الفرض یة التالی ة     

  :التالیة، في المتغیرات ) ١٨-١٦، ١٦-١٤ ، ١٤-١٢(الثالثة 
  )٨( جدول رقم 

  الدراسة بالنسبة لمتغیر العمریوضح النسب المئویة الستجابات عینة 

  ١٤- ١٢ الــــمـــتــغــــیــــــرات
% 

١٦- ١٤  
% 

١٨- ١٦  
% 

   ٥٨٫٤ ١٦٫٣ ٧٫٧ نعم
 ١١٫٢ ٤٫٣ ٢٫١ ال أھمیة اإلنترنت

 ٨٫٢ ٤٫٧ ٣٫٩ منخفض
 ٤٢٫١ ١٢٫٥ ٣٫٩ متوسط

  
 مستوى استخدام اإلنترنت

 ١٩٫٣ ٣٫٤ ٢٫٢ متقدم
عدد الساعات التي تقضي  ٦٩٫٥ ٢٠٫٦ ٩٫٩ یومیًا

 ٦٩٫٥ ٢٠٫٦ ٩٫٩ أسبوعیًا على اإلنترنت
 ٣٨٫٦ ١٠٫٧ ٣ بیت

 ١٢٫٥ ١٫٢٩ ١٫٧ مقھى/بیت
  

 •أماكن استخدام اإلنترنت
 ٦٫٩ ٢٫٦ ١٫٣ أصدقاء/بیت

 ١٠٫٣ ٣ ١٫٣ مناقشات/اجتماعیھ/ترفیھیة/تعلیمیة
 ٣٫٤ ٠٫٩ ١٫٣ تعلیمیة

  
طبیعة موضوعات المواقع 

 ١١٫٦ ١٫٣ ٠٫٩ دینیة/ترفیھیة/تعلیمیة •المرتادة
   ٥٧٫٥ ١٥٫٨ ٧٫٣ نعم

 ١٢ ٤٫٧ ٢٫٦ ال وجود برید إلكتروني خاص
   ١٢ ٣٫٩ ١٫٣ نعم

 ٥٧٫٥ ١٦٫٧ ٨٫٦ ال وجود موقع خاص
 ٥١٫٥ ١٣٫٣ ٥٫٢ بمفرده

 ٦٫٤ ٣٫٩ ٢٫٦ مع آسرتھ
  

مع من یفضل استخدام 
 ١١٫٦ ٣٫٤ ٢٫١ مع األصدقاء اإلنترنت

   ١٦٫٨ ١٧٫٢ ٧٫٣ نعم
 ٧٫٧ ٣٫٤ ٢٫٦ ال االستفادة من اإلنترنت

   ٣٥٫٦ ٨٫٦ ٤٫٧ نعم
معرفة مواقع إسالمیة 

 للشباب
 ٣٤٫٣ ١٢ ٥٫٢ ال

 ٢٤٫٠ ٩٫٥ ٤٫٦ ممتازة
 ٢٣٫٦ ٥٫٥ ٣٫٠ جیدة

  
  تقییم المواقع من حیث الجودة

 ٢٢٫٢ ٥٫٥ ٢٫١ ضعیفة 
 ١٥٫٨ ٩٫٩ ٥٫٢ كثیرة

 ٢٦٫٦ ٧٫٣ ٣٫٩ متوسطة
  

 تقییم المواقع من حیث الكم
 ١٧٫٦ ٣٫٤ ٠٫٩ قلیلة

                                                
 لقد مت عمل جدول يوضح ترتيب أماكن استخدام اإلنترنت تنازلياً ، ومن مث قامت الباحثة بأخذ أكثر ثالثة أماكن مت اختيارها من قبل عينة الدراسة ، أنظر امللحق رقم  •
 )٣ .(   
ن قبل عينة الدراسة ، ومن مث قامت الباحثة بأخذ أكثر ثالثة موضوعات مت ارتيادها من   لقد مت عمل جدول يوضح ترتيب طبيعة موضوعات املواقع اليت مت ارتيادها م•

   ). ٣( قبل عينة الدراسة، انظر امللحق رقم 
 . للغة العربيةلقد مت استبعاد نتائج السؤال اخلامس من جداول النتائج ، واخلاص باللغة املستخدمة ، ذلك أن استجابات عينة الدراسة كانت موحدة، يف اختيار ا* 
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االستخدام الخاطئ باختراق  ٩ ٣ ١٫٧ نعم
 انتحالالمواقع أو األجھزة أو
 ٦٠٫٥ ١٧٫٦ ٨٫٢ ال شخصیة اآلخرین

االستخدام الخاطئ باستخدام  ٧٫٧ ٣ ٠٫٩ نعم
البرید اإللكتروني لآلخرین أو 

 ٦١٫٨ ١٧٫٦ ٠٫٩ ال اشتراكاتھم دون إذنھم

  

للفئ ة العمری ة    % ٥٨٫٤ لعینة الدراس ة بن سبة   اإلنترنت یمثل أھمیةأن ) ٨(یتضح من الجدول رقم  

ألص غر أف راد   % ٧٫٧ س نة ، وبن سبة   ١٦ -١٤للفئ ة العمری ة م ابین     % ١٦٫٣ سنة ، وبنسبة     ١٨ -١٦بین  

سنة حیث اتضح أنھا الترى أھمی ة كب رى لإلنترن ت ف ي حی اتھم ، أم ا       ١٤-١٢العینة وھم الفئة العمریة من    

 أعل ى ن سبة م ن الم ستویات األخ رى ، حی ث بل غ        ستوى المتوس ط مستوى استخدام اإلنترنت فق د مث ل الم       

 س  نة ، وبن  سبة ١٦ -١٤للفئ  ة العمری  ة م  ن % ١٢٫٥ س  نة ، وبن  سبة ١٨-١٦للفئ  ة العمری  ة ب  ین % ٤٢٫١

 عدد ال ساعات الت ي تق ضى عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیاً        سنة ، أما ١٤ -١٢للفئة العمریة من   % ٣٫٩

وف ي س ن   ، % ٢٠٫٦ س نة ١٦-١٤س ن  وف ي  % ٦٩٫٥سنة ١٨-١٦عند سن  فقد بلغ متوسط عدد الساعات      

ق د مث ل اس تخدام    ومن عدد الساعات التي تقضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا ،         % ٩٫٩ سنة     ١٤-١٢

-١٤ سن ، وفي  %٣٨٫٦سنة ١٨-١٦ سن  عندبلغ،   أعلى نسبة من األماكن األخرى     اإلنترنت في البیت  

بلغت فقد   المرتادةطبیعة موضوعات مواقع اإلنترنت، أما % ٣ سنة١٤-١٢ سن بینما، % ١٠٫٧ سنة١٦

 في الموضوعات التعلیمیة والترفیھیة والدینیة مشاركة، كما بلغت عند سن %١١٫٦  سنة١٨-١٦عند سن 

-١٢، وفي س ن    في الموضوعات التعلیمیة والترفیھیة واالجتماعیة والمناقشات مشاركةً   %٣ سنة١٦-١٤

لموض  وعات التعلیمی  ة والترفیھی  ة واالجتماعی  ة والمناق  شات م  شاركًة، وك  ذلك ف  ي     ف  ي ا% ١٫٣س  نة  ١٤

 س ن  ل دى % ٥٧٫٥ لدى عینة الدراسة بنسبة  وقد وجد برید الكتروني خاص  ،   الموضوعات التعلیمیة فقط  

وج  ود موق  ع  س  نة ، أم  ا١٤-١٢ س  ن ل  دى% ٧٫٣ و س  نة ١٦-١٤ س  ن ل  دى% ١٥٫٨٨، و س  نة ١٨-١٦

-١٢، وف  ي س  ن %٣٫٩ س  نة١٦-١٤، وف  ي س  ن %١٢ س  نة١٨-١٦ بل  غ عن  د س  ن خ  اص عل  ى اإلنترن  ت

أعل  ى ن  سبة م  ن االس  تخدامات األخ  رى بلغ  ت      المنف  رد لإلنترن  ت االس  تخدام، كم  ا مث  ل  % ١٫٣ س  نة١٤

-١٤للفئة العمریة من % ١٣٫٣سنة و ١٨ -١٦سن لدى أفراد العینة الذین تتراوح أعمارھم بین % ٥١٫٥

 اإلنترن ت یحق ق فوائ د لعین ة الدراس ة     كم ا ل وحظ أن   . س نة  ١٤ -١٢ریة م ن    للفئة العم % ٥٫٢ سنة و    ١٦
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% ١٦٫٨س نة  ١٨-١٦ سنة حیث بلغت نسبة االستفادة ل دى  ١٦-١٤ سنة و  ١٨-١٦بنسب متقاربة عند سن     

 ٧٫٣ سنة فقد بلغت نسبة االستفادة لدیھم من االنترنت ١٤-١٢، أما عند سن     % ١٧٫٢ سنة   ١٦-١٤وعند  

ل شباب عل ى   الخاص ة با س المیة  اإلمواقع ب ال معرف ة   م ن عین ة الدراس ة    صف تقریب اً ل دى الن   ویوج د   ، %

 س نة ١٤-١٢، وف ي س ن   % ٨٫٦ س نة ١٦-١٤، وف ي س ن     % ٣٥٫٦س نة   ١٨-١٦ بلغت عن د س ن       اإلنترنت

، فكان ت آراؤوھ م م ن حی ث     قیم أفراد العینة تلك المواقع من حیث الجودة ومن حی ث الك م       وقد   ،% ٤٫٧

ل دى الفئ ة العمری ة    % ٩٫٠ س نة و ١٨ -١٦لدى الفئة العمریة من   % ٢٤٫٠ حیث بلغت    الجودة أنھا ممتازة  

فقد رأت الفئة العمری ة  م ن     حیث الكمأما من سنة ، ١٤-١٢للفئة العمریة من % ٤٫٧ سنة و  ١٦-١٤من  

 س نة فق د رأوا   ١٤-١٢َو  س نة ١٦-١٤ أما الفئة العمریة م ن  ، %  ٢٦٫٦بنسبة   سنة أنھا متوسطة  ١٨ -١٦

عدم وج ود   سنة ، كما اتضح ١٤ -١٢عند سن % ٥٫٢  سنة و  ١٦-١٤عند سن    % ٩٫٩ أنھا كثیرة بنسبة  

ع  ن   أواس تخدام خ  اطئ لإلنترن ت ع  ن طری ق اخت  راق المواق ع أو األجھ  زة أو انتح ال شخ  صیة اآلخ رین      

، حی ث بل غ   بالن سبة لعین ة الدراس ة     طریق استخدام البرید اإللكتروني لآلخ رین أو اش تراكاتھم دون إذنھ م    

خ  اطئ لإلنترن  ت ع  ن طری  ق اخت  راق المواق  ع أو األجھ  زة أو انتح  ال شخ  صیة اآلخ  رین  الس  تخدام االع دم  

لدى % ٨٫٢ سنة و١٦-١٤لدى الفئة العمریة من % ١٧٫٦ سنة و١٨-١٦لدى الفئة العمریة من    % ٦٠٫٥

طری  ق اس  تخدام البری  د   خ  اطئ لإلنترن  ت ع  ن الس  تخدام االع  دم و بل  غ   س  نة ،١٤-١٢الفئ  ة العمری  ة م  ن  

-١٦لدى الفئة العمری ة م ن   % ٦١٫٨ اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم بالنسبة لعینة الدراسة    

  .سنة١٤ -١٢عند الفئة العمریة من % ٠٫٩ سنة و ١٦-١٤لدى الفئة العمریة من % ١٧٫٦ سنة و ١٨

للفئ  ات أف  راد عین  ة الدراس  ة بالن  سبة اس  تجابات  ب  ین ولمعرف  ة إذا ك  ان ھن  اك ف  روق دال  ة إح  صائیاً 

  :ك ، والجدول التالي یوضح ذل )ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى طبق العمریة الثالثة ،
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    )٩( جدول رقم                                             
  استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة للفئات العمریة الثالثةلقیاس داللة الفروق بین ) ANOVA(   تحلیل التباین اآلحادى       

مجموع  المجموعات المتغیرات
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 الداللة قیمة ف

 ٦٫٤٢٧ ٢ ٠٫١٢٩ بین المجموعات
 ٠٫١٤٦ ٢٣٠ ٣٣٫٦٦ داخل المجموعات 

  
 أھمیة اإلنترنت

  ٢٣٢ ٣٣٫٧٩ المجموع

  
٠٫٤٤ 

  
٠٫٦٤٥ 

 ١٫٧٦ ٢ ٣٫٥٠ بین المجموعات
 ٠٫٤٠ ٢٣٠ ٩١٫٩٤ داخل المجموعات

  
مستوى استخدام 

  ٢٣٢ ٩٥٫٤٦ المجموع اإلنترنت

  
٤٫٣٩  
 

  
٠٫٠١•• 

 ٥٫١٢ ٢ ١٠٫٢٤ بین المجموعات
 ٦٫٠٩ ٢٣٠ ١٣٩٩٫٩٠ داخل المجموعات

عدد الساعات التي 
 تقضي على اإلنترنت

  ٢٣٢ ١٤١٠٫١٤ المجموع یومیًا

  
٠٫٨٤ 

  
٠٫٤٣ 

 ١٩١٫٧٧ ٢ ٣٨٣٫٥٤٢ بین المجموعات
 ٤٥٫٦٨ ٢ ٩١٫٣٥ داخل المجموعات

عدد الساعات التي 
 تقضي على اإلنترنت

  ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ المجموع أسبوعیا

  
٠٫٦٥ 

  
٠٫٥٣ 

 ٤٥٫٦٨ ٢ ٩١٫٣٦ بین المجموعات
 ١٨٫٠٧ ٢٣٠ ٤١٥٤٫٥٩ داخل المجموعات

  
أماكن استخدام 

  ٢٣٢ ٤٢٤٥٫٩٤ المجموع اإلنترنت

  
٢٫٥٣ 

  
٠٫٠٩  
 

 ١١٩١٫٥٥ ٢ ٢٣٨٣٫٠١ بین المجموعات
 ٧٨٨٫٥٤ ٢٣٠ ١٨١٣٦٤٫٩ داخل المجموعات

  
طبیعة موضوعات 
  ٢٣٢ ١٨٣٧٤٨٫٠ المجموع المواقع المرتادة

  
١٫٥١١ 

  
٠٫٢٢٣ 

 ٥٩٫٦٠ ٢ ١١٩٫١٩ بین المجموعات
 ٦٥٫٠٢ ٢٣٠ ١٤٩٥٤٫١٨ داخل المجموعات

  
وجود برید إلكتروني 

  ٢٣٢ ١٥٠٧٣٫٣٧ المجموع خاص

  
٠٫٩٢ 

  
٠٫٤٠ 

 ٢٫٥٧ ٢ ٥٫١٤ بین المجموعات
 ٠٫١٤ ٢٣٠ ٣٣٫٠٩ داخل المجموعات

  
 وجود موقع خاص

  ٢٣٢ ٣٣٫١٣ المجموع

  
٠٫١٨ 

  
٠٫٨٤ 

 ٠٫٨٠ ٢ ١٫٦١ بین المجموعات
 ٠٫٥٩ ٢٣٠ ١٣٦٫٤٦ داخل المجموعات

مع من یفضل استخدام 
 اإلنترنت

  ٢٣٢ ١٣٨٫٠٧ المجموع

  
١٫٣٦ 

  
٠٫٢٦ 

 ٠٫٢٥ ٢ ٠٫٥٠ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٢٣٠ ٢٧٫١٠ داخل المجموعات

  
 االستفادة من اإلنترنت

  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع

  
٢٫١٤ 

  
٠٫١٢ 

 ٠٫١٣ ٢ ٠٫٢٦ بین المجموعات
 ٠٫٢٥ ٢٣٠ ٥٧٫٩١ داخل المجموعات

معرفة مواقع إسالمیة 
 للشباب

  ٢٣٢ ٥٨٫١٦ المجموع

  
٠٫٥١ 

  
٠٫٦٠ 

 ٤٫٦٢ ٢ ٩٫٢٤ بین المجموعات     
 ٣٫١٤ ٢٣٠ ٧٢٢٫٢٣ داخل المجموعات

  
تقییم المواقع من حیث 

  الجودة
 

  ٢٣٢ ٧٣١٫٤٧ المجموع

  
١٫٤٧ 

  
٠٫٢٣ 

 ٢٫٤٧ ٢ ٤٫٩٤     بین المجموعات     
 ٠٫٧٥ ٢٣٠ ١٣٠٫٦٦ داخل المجموعات

  
تقییم المواقع من حیث 

  ٢٣٢ ١٣٥٫٦١ المجموع الكم

  
  

٤٫٣٥ 

  
  
٠٫٠١•• 

 ٢٫١٩ ٢ ٤٫٣٩ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٢٣٠ ٢٧٫٥٦ داخل المجموعات

االس           تخدام الخ           اطئ 
ب         اختراق المواق         ع أو 

 انتح            الاألجھ            زة أو
 شخصیة اآلخرین

  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع

  
٠٫١٨ 

  
٠٫٨٣ 

 ٣٫٣٠ ٢ ٦٫٦٠ بین المجموعات
 ٠٫١٠ ٢٣٠ ٢٣٫٨١ داخل المجموعات

االس           تخدام الخ           اطئ 
باس              تخدام البری              د  
اإللكترون    ي لآلخ     رین أو  

 اشتراكاتھم دون إذنھم
  ٢٣٢ ٢٣٫٨٧ المجموع

  
٠٫٣٢ 

  
٠٫٧٣ 

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••     
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ع  دم وج  ود ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین أف  راد عین  ة الدراس  ة عن  د       ) ٩( یت  ضح م  ن الج  دول رق  م   

 ال  ذكر باس  تثناء   األنف  ةالمتغی  راتف  ي جمی  ع  ) ١٨-١٦، ١٦-١٤، ١٤-١٢( الم  ستویات العمری  ة الثالث  ة   

مستوى استخدام اإلنترنت المتوسط َو تقی یم المواق ع اإلس المیة الخاص ة بال شباب م ن حی ث الك م فق د كان ت            

، مما یدل على أن ھناك تقارب بین إجابات أفراد العینة بالنسبة للفئات  ٠٫٠١ھناك فروق دالة عند مستوى      

 ع  دد ال  ساعات الت  ي تق  ضي عل  ى اإلنترن  ت یومی  ًا      -أھمی  ة اإلنترن  ت : العمری  ة الثالث  ة للمتغی  رات التالی  ة   

 - وج ود بری د إلكترون ي خ اص    - طبیعة موض وعات المواق ع المرت ادة    -أماكن استخدام اإلنترنت   -وأسبوعیًا

 -معرفة مواقع إسالمیة للشباب -االستفادة من اإلنترنت  -الستخدام المنفرد لإلنترنت    ا -وجود موقع خاص  

االستخدام الخاطئ باختراق المواقع أو األجھزة أوانتحال شخصیة اآلخرین  -ةتقییم المواقع من حیث الجود   

  .استخدام البرید اإللكتروني أو اشتراكاتھم دون إذنھمو

ف  ي ) ١٨-١٦، ١٦-١٤، ١٤-١٢ ( العمری  ة الثالث  ةب  ین الم  ستویات لمعرف  ة قیم  ة أق  ل ف  رق دال و

الك  م، ت  م م  ن حی  ث واق  ع اإلس المیة الخاص  ة بال  شباب  تقی  یم المَو ف  ي   المتوس  طم ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت 

  :یوضح ذلك) ١٠( والجدول رقم  ) LSD(استخدام اختبار

  )١٠(جدول رقم 

    للمستویات العمریة الثالثة(LSD)نتیجة 

الفروق بین  المجموعات المتغیر
 المتوسطات

 النسبة االحتمالیة

  
)١٦-١٤)  (١٤- ١٢( 

-٠٫٤٩ ٠٫١١ 

  
)١٨-١٦) (١٤- ١٢( 

-٠٫٠٢ *٠٫٣٣• 

  
م              ستوى 
اس             تخدام 
اإلنترن             ت 

   المتوسط
)١٨-١٦) (١٦- ١٤( 

-٠٫٠٣ *٠٫٢٢• 

  
)١٦-١٤)  (١٤- ١٢( 

-٠٫٥٢ ٠٫١٢ 

  
)١٨-١٦) (١٤- ١٢( 

-٠٫٠٢ *٣٩• 

تقییم المواقع  
اإلس          المیة 
الخاص              ة 

م   ن بال   شباب 
   حیث الكم

)١٨-١٦) (١٦- ١٤( 
-٠٫٠٣ *٠٫٢٧• 

  .٠٫٠٥دالة عند مستوى  •        
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سنة ١٦-١٤ َو ١٤-١٢عدم وجود فروق دالة بین المستویات العمریة ) ١٠( یوضح الجدول رقم  

تقییم المواقع اإلس المیة الخاص ة بال شباب م ن حی ث الك م ، بینم ا كان ت           في مستوى استخدام اإلنترنت وفي    

-١٦َو١٤ -١٢س نة وب ین   ١٨-١٦َو ١٦ -١٤ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات العمریة م ن   

  . سنة١٨-١٦ سنة لصالح المستوى العمري األعلى وھو من ١٨

 في تقییم المواق ع أم ر   ١٦-١٤َو ١٤-١٢ائج في عدم وجود فرق بین المستویین    وما دلت علیھ النت   

  . بدیھي ومتوقع ، نظرًا ألن بدایة مرحلة البلوغ یغلب علیھا عملیات التفكیر ولیس التقویم

ومما سبق یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا ب ین  الم ستویات العمری ة الثالث ة ، ل دى ك ٍل م ن          

ة ، ماع  دا م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت ، وتقی  یم المواق  ع اإلس  المیة الخاص  ة بال  شباب م  ن  المتغی  رات ال  سابق

  .حیث الكم

  عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس : ثانیًا
التوج د ف روق ذات دالل ة إح صائیة ب ین ال ذكور واإلن اث ، ف ي         : الذي نص على الفرضیة التالیة   

  :لتالیةا بعض المتغیرات
  

    )١١( جدول رقم 
  یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس

  ذكور الــــمتــغــیـــرات
% 

  إناث
% 

   ٣٩٫١ ٤٣٫٣ نعم
 ٩ ٨٫٦ ال أھمیة اإلنترنت

 ٧٫٧ ٩٫٠ منخفض
 ٣٢٫٦ ٢٥٫٨ متوسط

  
 مستوى استخدام اإلنترنت

 ٧٫٧ ١٧٫٢ متقدم
عدد الساعات التي تقضي  ٤٨٫١ ٥١٫٩ یومیًا

على اإلنترنت یومیًا 
 وأسبوعیا

 ٤٨٫١ ٥١٫٩ أسبوعیًا

 ٣٣ ١٩٫٣ بیت
 ٠٫٩ ١٤٫٦ مقھى/بیت

  
 أماكن استخدام اإلنترنت

 ٦٫٤ ٤٫٣ أصدقاء/بیت
 ٨٫٦ ٦ مناقشات/اجتماعیھ/ترفیھیة/تعلیمیة

 ٢٫٦ ٣ تعلیمیة
  

طبیعة موضوعات المواقع 
 ٣٫٩ ٠٫٤ دینیة/ترفیھیة/تعلیمیة المرتادة

   ٣٥٫٦ ٤٥٫١ نعم
 ٠٫٤ ١٫٣ ال وجود برید إلكتروني خاص
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 وجود موقع خاص ٤٫٧ ١٢٫٤ نعم
 ٤٣٫٣ ٣٩٫٥ ال

 ٣٣ ٣٦٫٩ بمفرده
 ٦ ٦٫٩ مع آسرتھ

  
مع من یفضل استخدام 

 ٩ ٨٫٢ مع األصدقاء اإلنترنت
   ٤٢٫٩ ٤٣٫٣ نعم

 ٥٫٢ ٨٫٦ ال االستفادة من االنترنت
   ٢١٫٥ ٢٦٫٦ نعم

معرفة مواقع إسالمیة 
 للشباب

 ٢٦٫٦ ٢٥٫٣ ال

 ١٧٫١ ٢٠٫٢١ ممتاز
 ١٤٫٢ ١٨٫٩ جیدة

  
تقییم المواقع من حیث 

  الجودة
 

 ١٦٫٨ ١٢٫٨ ةضعیف

 ١٦٫٧ ١٥ كثیرة
 ٢١٫٩ ٢٣٫٣ متوسطة

  
 تقییم المواقع من حیث الكم

 ٩٫٤ ١٣٫٧ قلیلة
االس   تخدام الخ   اطئ ب   اختراق     ٥٫٦ ٨٫٢ نعم

المواق  ع أو األجھ  زة أوانتح  ال   
 ٤٢٫٥ ٤٣٫٨ ال شخصیة اآلخرین

االس   تخدام الخ   اطئ باس   تخدام  ٥٫٢ ٦٫٤ نعم
البری د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو  

 ٤٢٫٩ ٤٥٫٥ ال اشتراكاتھم دون إذنھم

عند الذكور % ٤٣٫٣ لعینة الدراسة بنسبة اإلنترنت یمثل أھمیة  أن  ) ١١( یتضح من الجدول رقم     

 أعل  ى ن  سبة م  ن  م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت فق  د مث  ل الم  ستوى المتوس  ط  عن  د اإلن  اث ، أم  ا % ٣٩٫١و 

عدد ال ساعات  عند اإلناث ، أما متوسط  % ٣٢٫٦عند الذكور و % ٢٥٫٨المستویات األخرى ، حیث بلغ      

ق د  ، و% ٤٨٫١وعن د اإلن اث   % ٥١٫٩ال ذكور  عند لغت  فقد ب  التي تقضى على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیاً     

  %١٩٫٣ال ذكور    عن د بلغ ت ،   م ن األم اكن األخ رى     استخدام أعلى نسبة  مثل استخدام اإلنترنت في البیت    

مثل   ت الموض  وعات التعلیمی  ة والترفیھی  ة واالجتماعی  ة والمناق   شات     ، وق  د  *% ٣٣بینم  ا عن  د اإلن  اث    

كم ا  ،% ٨٫٦وعن د اإلن اث   % ٦، فبلغ ت عن د ال ذكور    مشاركًة أعلى ن سبة ل دى ك ٍل م ن ال ذكور واإلن اث               

 اإلن اث ، أم ا   ل دى % ٣٥٫٦الذكور و  لدى% ٤٥٫١ لدى عینة الدراسة بنسبة   برید الكتروني خاص جدوی

 االس  تخدامومث  ل ، %٤٫٧وعن  د اإلن  اث ، %١٢٫٤ ال  ذكور بل  غ عن  د وج  ود موق  ع خ  اص عل  ى اإلنترن  ت  

ل دى اإلن اث   % ٤٫٧لدى الذكور و % ٣٦٫٩أعلى نسبة من االستخدامات األخرى بلغت   المنفرد لإلنترنت 

                                                
 .قد يرجع ذلك إىل طبيعة اتمع السعودي احملافظ على آداب الشريعة اإلسالمية ، الذي يأمر املرأة بالقرار يف بيتها *
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 بنسب متقاربة لدى كٍل من الذكور واإلناث حیث بلغت اإلنترنت یحقق فوائد لعینة الدراسةكما لوحظ أن    .

 م  ن عین  ة  ل  دى الن  صف تقریب  اً  ویوج  د ، % ٤٢٫٩وعن  د اإلن  اث  % ٤٣٫٣ن  سبة االس  تفادة ل  دى ال  ذكور   

وعن د  ، % ٢٦٫٦ال ذكور   بلغ ت عن د   لشباب عل ى اإلنترن ت  الخاصة باسالمیة  اإلمواقع  بالمعرفة  سة  الدرا

، فكان ت آرائھ م م ن    قیم أفراد العینة تلك المواقع من حیث الجودة ومن حیث الك م  وقد ، % ٢١٫٥اإلناث  

فق د   ث الك م  حی  أما منلدى اإلناث ، % ١٧٫١لدى الذكور و% ٢٠٫٢حیث الجودة أنھا ممتازة حیث بلغت    

ع دم  عن د اإلن اث ، كم ا ات ضح     % ٢١٫٩و ، عند الذكور% ٢٣٫٣رأت عینة الدراسة أنھا متوسطة  بنسبة    

  أووجود استخدام خاطئ لإلنترنت عن طری ق اخت راق المواق ع أو األجھ زة أو انتح ال شخ صیة اآلخ رین        

ب متقارب ة ل دى ك ٍل م ن     بن س  عن طری ق اس تخدام البری د اإللكترون ي لآلخ رین أو اش تراكاتھم دون إذنھ م             

خ اطئ لإلنترن ت ع ن طری ق اخت راق المواق ع أو األجھ زة أو        الس تخدام  االع دم  الذكور واإلناث، حیث بل غ      

خ اطئ  الس تخدام  االع دم  و بل غ   ل دى اإلن اث ،  % ٤٢٫٥ل دى ال ذكور َو   % ٤٣٫٨انتحال شخصیة اآلخرین  

 راكاتھم دون إذنھ م بالن سبة لعین ة الدراس ة    طریق استخدام البرید اإللكتروني لآلخرین أو اش ت  لإلنترنت عن 

  .لدى اإلناث ،وھي نسب متقاربة ومرتفعة% ٤٢٫٩لدى الذكور َو % ٤٥٫٥

لل  ذكور أف  راد عین  ة الدراس ة بالن  سبة  اس تجابات   ك  ان ھن اك ف  روق دال  ة إح صائیًا ب  ین   إنولمعرف ة  

      :، والجدول التالي یوضح ذلكللعینات المستقلة ) ت( اختبارطبق، واإلناث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

- ١٨٣ - 
 

   )١٢(جدول رقم 
  لقیاس داللة الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة للذكور واإلناث) ت(اختبار 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغیرات
 المعیاري

 الداللة قیمة ت

   ٠٫٣٧ ١٫١٧ ١٢١ ذكور
 ٠٫٣٩ ١٫١٩ ١١٢ إناث أھمیة اإلنترنت         

٠٫٦٦ ٠٫٤٤ 

 مستوى استخدام اإلنترنت ٠٫٧٠ ٢٫١٦ ١٢١ ذكور

 ٠٫٥٧ ٢٫٠٠ ١١٢ إناث
٠٫٠٦ ١٫٨٩ 

عدد الساعات التي تقضي  ٢٫٨٥ ٣٫١٧ ١٢١ ذكور
 ١٫٩٤ ٢٫٥٤ ١١٢ إناث على اإلنترنت یومیًا

٠٫٠٤ ١٫٩٨• 

عدد الساعات التي تقضي  ٢٠٫٨٠ ٢٠٫٠٥ ١٢١ ذكور
 ١١٫٠٩ ١٢٫٨٦ ١١٢ إناث على اإلنترنت أسبوعیا

٠٫٠٠ ٣٫٣٣ •• 

 أماكن استخدام اإلنترنت ٤٫٣٩ ٥٫٦٧ ١٢١ ذكور

 ٣٫٧٦ ٣٫١٦ ١١٢ إناث
٠٫٠٠ ٤٫٦٦ •• 

طبیعة موضوعات المواقع  ٢٧٫٣٣ ٤٥٫٣٠ ١٢١ ذكور
 ٢٩٫٠١ ٤٨٫٨٦ ١١٢ إناث المرتادة

٠٫٣٣ ٠٫٩٦ 

 وجود برید إلكتروني خاص ٦٫٤٥ ٣٫١٩ ١٢١ ذكور

 ٩٫٢٦ ٦٫٣٢ ١١٢ إناث
٠٫٠٠ ٢٫٩٧ •• 

  وجود موقع خاص ٠٫٤٣ ١٫٧٦ ١٢١ ذكور
  
 ٠٫٣٠ ١٫٩٠ ١١٢ إناث 

٠٫٠٠ ٢٫٩٤ •• 

مع من یفضل استخدام  ٠٫٧٥ ١٫٤٥ ١٢١ ذكور
 ٠٫٧٩ ١٫٥٠ ١١٢ إناث اإلنترنت

٠٫٦٠ ٠٫٥٣ 

   ٠٫٣٧ ١٫١٧ ١٢١ ذكور
 ٠٫٣١ ١٫١١ ١١٢ إناث االستفادة من االنترنت

١٫٢٩  
  
 

٠٫٢٠ 

   ٠٫٥٠ ١٫٤٩ ١٢١ ذكور
معرفة مواقع إسالمیة 

 ٠٫٥٠ ١٫٥٥ ١١٢ ثإنا للشباب
٠٫٣٢ ١٫٠٠ 

تقییم المواقع من حیث  ١٫٧٤ ٣٫٢٧ ١٢١ ذكور
 ١٫٨٠ ٣٫٦٣ ١١٢ إناث الجودة

٠٫١٣ ١٫٥١ 

  متقییم المواقع من حیث الك ٠٫٧٥ ١٫٩٨ ١٢١ ذكور
  
  
 

 ٠٫٧٧ ١٫٧٤ ١١٢ إناث
٠٫٠٢ ٢٫٣٦• 

االستخدام الخاطئ باختراق  ٠٫٣٧ ١٫٨٤ ١٢١ ذكور
المواقع أو األجھزة أوانتحال 

 ٠٫٣٢ ١٫٨٨ ١١٢ إناث شخصیة اآلخرین
٠٫٣٧ ٠٫٩٠ 

االستخدام الخاطئ باستخدام  ٠٫٣٣ ١٫٨٨ ١٢١ ذكور
البرید اإللكتروني لآلخرین 
 ٠٫٣١ ١٫٨٩ ١١٢ إناث أو اشتراكاتھم دون إذنھم

٠٫٦٩ ٠٫٤٠ 

   ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••
  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •

أن ھن  اك ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین ال  ذكور واإلن  اث فیم  ا یتعل  ق   ) ١٢(یت  ضح م  ن الج  دول رق  م  و

بمتغیرات عدد الساعات التي تقضى على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیًا َو في استخدام اإلنترنت في البیت عن د          

 حی ث  –٠٫٠٥َو ف ي تقی یم المواق ع اإلس المیة الخاص ة بال شباب م ن حی ث الك م عن د م ستوى                  ٠٫٠١مستوى
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 وب النظر إل ى المتوس ط    – وھ ي قیم ة منخف ضة الیمك ن االعتم اد علیھ ا ب شكل قطع ي         ٢٫٣٦كانت قیمة ت   

الح  سابي لك  ٍل م  ن ال  ذكور واإلن  اث یت  ضح أن الف  رق ل  صالح ال  ذكور ، كم  ا أن ھن  اك ف  روق ذات دالل  ة          

إحصائیة بین الذكور واإلناث فیما یتعلق بمتغیري وجود برید إلكتروني خاص َو موقع خاص عند مستوى    

النظر إلى المتوسط الحسابي لكٍل من الذكور واإلناث یتضح أن الفرق ل صالح اإلن اث وق د یرج ع        وب ٠٫٠١

 : ذلك إلى أن اإلناث أكث ر م ن ال ذكور رغب ًة ف ي البح ث ع ن وس ائل االت صال ، أم ا ب اقي المتغی رات وھ ي               

ام المنف  رد  االس  تخد- طبیع  ة موض  وعات المواق  ع المرت  ادة  - م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت -أھمی  ة اإلنترن  ت 

 - تقی  یم المواق  ع م  ن حی  ث الج  ودة    - معرف  ة مواق  ع إس  المیة لل  شباب  - االس  تفادة م  ن اإلنترن  ت  -لإلنترن  ت

اس   تخدام البری   د اإللكترون   ي أو   أو االس   تخدام الخ   اطئ ب   اختراق المواق   ع أوانتح   ال شخ   صیة اآلخ   رین    

 ، فإن الجدول یبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ، مما     اشتراكاتھم دون إذنھم  

  .لتلك المتغیراتأفراد العینة الذكور واإلناث من أن ھناك تقارب بین إجابات  یدل على

 ف ي ع دم وج ود    )١() م٢٠٠١النج ار،  ( وبالرغم من أن نتیجة الدراسة الحالی ة تتواف ق م ع دراس ة          

ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین ال  ذكور واإلن  اث ف  ي أھمی  ة اس  تخدام اإلنترن  ت ، إال أنھ  ا تتع  ارض م  ع بع  ض        

، )٢() م١٩٩٧المحی سن،  ( الدراسات التي تثبت أن الذكور أكثر اھتمامًا من اإلناث باإلنترن ت مث ل دراس ة        

حیث أن م ن الم رجح أن ال سبب ف ي االخ تالف  ق د یرج ع إل ى اخ تالف الم ستویین  العم ریین والتعلیمی ین                  

  . لعینتي الدراستین

 ، ل دى ك ٍل م ن المتغی رات     ال ذكور واإلن اث  مما سبق یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین   و

عدد الساعات التي تقضي على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیًا ، اس تخدام اإلنترن ت ف ي البی ت ،       السابقة ، ماعدا    

  . یث الكموجود برید إلكتروني وموقع خاص ، تقییم المواقع اإلسالمیة الخاصة بالشباب من ح

  
                                                

جملة مركز البحوث . واقع استخدام اإلنترنت يف البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل ). م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(   النجار، عبد اهللا بن عمر)١(
 .١٥٧ص . ١٩. التربوية

اجتاه طالب اجلامعة حنو احلاسب اآليل وخربام فيه ومستوى توقعهم للفائدة أو الضرر منه وبني العالقة بني ). م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨(  احمليسن ، إبراهيم عبد اهللا )٢(
  .٦٣ص . ٤٤٠. الة التربوية. بعض املتغريات املختارة
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  يعرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیم: ثالثًا
التوجد ف روق ذات دالل ة إح صائیة ب ین الم ستویات التعلیمی ة       : الذي نص على الفرضیة التالیة   

  : التالیة، في بعض المتغیرات ) االبتدائي والمتوسط والثانوي( الثالثة 
  
  )١٣(جدول رقم 

            یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي

  ابتدائي الــمــتغـــیـــرات
% 

  متوسط
% 

  ثانوي
% 

   ٥٩٫٢ ١٥ ٨٫٢ نعم
 ١٠٫٧ ٤٫٣ ٢٫٦ ال أھمیة اإلنترنت

 ٦٫٤ ٤٫٣ ٦ منخفض
 ٤٤٫٦ ١١٫٢ ٢٫٦ متوسط

  
مستوى استخدام 

 ١٨٫٩ ٣٫٩ ٢٫١ متقدم اإلنترنت
عدد الساعات التي  ٧٠ ١٩٫٣ ١٠٫٧ یومیًا

 ٧٠ ١٩٫٣ ١٠٫٧ أسبوعیًا تقضي على اإلنترنت
 ٤١٫٢ ٨٫٢ ٣ بیت

 ١١٫٢ ٣ ١٫٣ مقھى/بیت
    

أماكن استخدام 
 ٧٫٣ ٣ ٠٫٤ أصدقاء/بیت اإلنترنت

 ٣٫٤ ٠٫٩ ٠ مناقشات/اجتماعیھ/ترفیھیة/تعلیمیة
 ٣٫٤ ٠٫٩ ١٫٣ تعلیمیة

طبیعة موضوعات 
 المواقع المرتادة

 ١١٫٦ ٢٫٦ ٠٫٤ دینیة/ترفیھیة/تعلیمیة
وجود برید إلكتروني  ٥٨٫٤ ١٤٫٦ ٧٫٧ نعم

 ١١٫٦ ٤٫٧٢ ٣ ال خاص
   ١٢ ٣٫٩ ١٫٣ نعم

 ٥٧٫٩ ١٥٫٥ ٩٫٤ ال وجود موقع خاص
 ٥٣٫٢ ١١٫٢ ٥٫٦ بمفرده

 ٦٫٩ ٣٫٤ ٢٫٦ مع آسرتھ
  

مع من یفضل 
 ٩٫٩ ٤٫٧ ٢٫٦ مع األصدقاء استخدام اإلنترنت

   ٦٣٫١ ١٥ ٨٫٢ نعم
 ٦٫٩ ٤٫٣ ٢٫٦ ال االستفادة من اإلنترنت

   ٣٥٫٦ ٨٫٢ ٤٫٣ نعم
معرفة مواقع إسالمیة 

 للشباب
 ٣٤٫٣ ١١٫٢ ٦٫٤ ال

 ٢٤٫٠ ٧٫٣ ١١٫٦ ممتاز
 ١٢٫٦ ٦٫٤ ٤٫٣ ةجید

  
تقییم المواقع من حیث 

  الجودة
 ٢٢٫٣ ٤٫٣ ٣٫٠ ةضعیف 

 ٢٥٫٨ ٦٫٤ ٤٫٧ كثیرة
 ٢٦٫٦ ٩٫٩ ٣٫٤ متوسطة

  
تقییم المواقع من 

 ١٧٫٦ ٣ ٢٫٦ قلیلة حیث الكم
االس       تخدام الخ       اطئ  ٩٫٤ ٣ ١٫٣ نعم

ب     اختراق المواق     ع أو 
 انتح        الاألجھ        زة أو

 شخصیة اآلخرین
  ال

 
٦٠٫٥ ١٦٫٣ ٩٫٤ 

  نعم
 

١٫٣  
 

االس       تخدام الخ       اطئ  ٨٫٢ ٢٫١
باس          تخدام البری          د 
اإللكتروني لآلخرین أو 
 ٦١٫٨ ١٧٫٢ ٩٫٤ ال اشتراكاتھم دون إذنھم
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للم ستوى   % ٥٩٫٢ لعین ة الدراس ة بن سبة    اإلنترن ت یمث ل أھمی ة   أن ) ١٣(یتضح من الجدول رقم     

ألص غر أف راد العین ة وھ م     % ٨٫٢للمستوى التعلیمي المتوسط ، وبنسبة %  ١٥التعلیمي الثانوي ، وبنسبة   

م  ستوى الم  ستوى التعلیم  ي االبت  دائي حی  ث ات  ضح أنھ  ا الت  رى أھمی  ة كب  رى لإلنترن  ت ف  ي حی  اتھم ، أم  ا    

% ٤٤٫٦ أعل ى ن سبة م ن الم ستویات األخ رى ، حی ث بل غ        س ط استخدام اإلنترنت فقد مثل المستوى المتو  

للم  ستوى % ٢٫٦للم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط ، وبن  سبة   % ١١٫٢للم  ستوى التعلیم  ي الث  انوي ، وبن  سبة   

فق د بل غ متوس ط ع دد      عدد الساعات الت ي تق ضى عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیاً      التعلیمي االبتدائي ، أما  

، وعن  د  % ١٩٫٣ وعن  د الم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط    % ٧٠یم  ي الث  انوي   الم  ستوى التعل عن  د  ال  ساعات 

ق د  ومن عدد الساعات التي تقضى على اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا ،    % ١٠٫٧المستوى التعلیمي االبتدائي  

الم ستوى التعلیم ي الث انوي      عن د بل غ ،  أعل ى ن سبة م ن األم اكن األخ رى       مثل استخدام اإلنترنت في البی ت     

، أم  ا % ٣ الم  ستوى التعلیم  ي االبت  دائي، وف  ي % ٨٫٢ م  ا عن  د الم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط بین  %٤١٫٢

 والدینی  ةمثل  ت الموض  وعات التعلیمی  ة والترفیھی  ة    فق  د   المرت  ادةطبیع  ة موض  وعات مواق  ع اإلنترن  ت   

، فبلغ  ت عن  د الم  ستوى  الم  ستویین التعلیمی  ین الث  انوي و المتوس  ط   ل  دى ك  ٍل م  ن   م  شاركة أعل  ى ن  سبة 

ف  ي  %١٫٣الم  ستوى التعلیم  ي االبت  دائي بل  غ     أم  ا ،% ٢٫٦وعن  د الم  ستوي المتوس  ط   % ١١٫٦ث  انوي ال

 ل  دى% ٥٨٫٤ ل دى عین ة الدراس  ة بن سبة     وق د وج د بری  د الكترون ي خ  اص    الموض وعات التعلیمی ة فق  ط ،  

المستوى التعلیمي  لدى% ٧٫٧ و المستوى التعلیمي المتوسط  لدى% ١٤٫٦، والمستوى التعلیمي الثانوي   

، وف  ي %١٢الم  ستوى التعلیم ي الث  انوي  بل غ عن  د  فق  د  وج ود موق  ع خ  اص عل ى اإلنترن  ت   االبت دائي ، أم  ا 

 االس  تخدام، كم  ا مث  ل  % ٧٫٧الم  ستوي التعلیم  ي االبت  دائي   ، وف  ي %٣٫٩الم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط   

 أف راد العین ة م ن الم  ستوى    ل دى % ٥٣٫٢أعل ى ن سبة م ن االس تخدامات األخ  رى بلغ ت       المنف رد لإلنترن ت  

للم  ستوى التعلیم  ي االبت  دائي  ، كم  ا  % ٥٫٦للم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط و  % ١١٫٢التعلیم  ي الث  انوي و 

 حیث بلغت نسبة االس تفادة ل دى الم ستوى التعلیم ي الث انوي      اإلنترنت یحقق فوائد لعینة الدراسة   لوحظ أن   

ا عند المستوى التعلیم ي االبت دائي فق د بلغ ت ن سبة      ، أم% ٨٫٢وعند المستوى التعلیمي المتوسط    % ٦٣٫١

مواقع ب ال معرف ة   م ن عین ة الدراس ة    ل دى الن صف تقریب اً   ویوج د   ،  %٨٫٢االستفادة لدیھم م ن االنترن ت     
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ول   دى ، % ٣٥٫٦ل  دى الم  ستوى التعلیم  ي الث  انوي      بلغ   ت ل  شباب عل  ى اإلنترن  ت   الخاص  ة با س  المیة  اإل

قیم أفراد العینة تلك وقد  ،% ٤٫٣لدى المستوى التعلیمي االبتدائي و، % ٨٫٢المستوى التعلیمي المتوسط 

، فكان  ت آراؤھ  م م  ن حی  ث الج  ودة أنھ  ا ممت  ازة حی  ث بلغ  ت    المواق  ع م  ن حی  ث الج  ودة وم  ن حی  ث الك  م   

للم ستوى  % ١١٫٦لدى الم ستوى التعلیم ي المتوس ط و       % ٧٫٣لدى المستوى التعلیمي الثانوي و    % ٢٤٫٠

فق  د رأى الم  ستجیبون ك  ًال م  ن الم  ستویین التعلیمی  ین الث  انوي         حی  ث الك  م م  ا م  ن أالتعلیم  ي االبت  دائي ،  

للمستوى التعلیمي االبت دائي ،  % ٩٫٩للمستوى التعلیمي الثانوي و % ٢٦٫٦والمتوسط أنھ متوسطة بنسبة   

ع دم  وھ ي ن سبة منخف ضة ، كم ا ات ضح      % ٤٫٧أما المستوى التعلیمي االبتدائي فقد رأوا أنھا كثی رة بن سبة    

  أووجود استخدام خاطئ لإلنترنت عن طری ق اخت راق المواق ع أو األجھ زة أو انتح ال شخ صیة اآلخ رین        

، حی ث   بالن سبة لعین ة الدراس ة    عن طریق استخدام البرید اإللكتروني لآلخرین أو اش تراكاتھم دون إذنھ م       

 انتح ال شخ صیة اآلخ رین    خاطئ لإلنترنت عن طریق اختراق المواقع أو األجھزة أو    الستخدام  االعدم  بلغ  

للم ستوى التعلیم  ي  % ٩٫٤للم ستوى التعلیم ي المتوس  ط و  % ١٦٫٣للم ستوى التعلیم ي الث  انوي و  % ٦٠٫٥

طری ق اس  تخدام البری د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو    خ اطئ لإلنترن  ت ع  ن الس  تخدام االع دم  و بل  غ  االبت دائي ، 

للم  ستوى % ١٧٫٢ى التعلیم  ي الث  انوي و للم  ستو% ٦١٫٨ اش  تراكاتھم دون إذنھ  م بالن  سبة لعین  ة الدراس  ة 

  .للمستوى التعلیمي االبتدائي% ٩٫٤التعلیمي المتوسط و 

للم ستویات  أفراد عین ة الدراس ة بالن سبة    استجابات ولمعرفة إذا كان ھناك فروق دالة إحصائیًا بین      

   :           ك، والجدول التالي یوضح ذل )ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى طبق التعلیمیة الثالثة ،
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    )١٤( جدول رقم 
   الثالثةللمستویات التعلیمیةلقیاس داللة الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة ) ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى 

  
           الـمتــغــیرات

 

  
 المجموعات

  
مجموع 
 المربعات

  
درجة 
 الحریة

  
متوسط 
 المربعات

  
 قیمة ف

  
 الداللة

 ٠٫١٤ ٢ ٠٫٢٨ بین المجموعات
 ٠٫١٥ ٢٣٠ ٣٣٫٥٠ داخل المجموعات 

  
 أھمیة اإلنترنت

  ٢٣٢ ٣٣٫٧٩ المجموع

٠٫٣٨ ٠٫٩٧ 

 ٣٫٤٤ ٢ ٦٫٨٧ بین المجموعات
 ٠٫٣٩ ٢٣٠ ٨٨٫٥٨ داخل المجموعات

  
 مستوى استخدام اإلنترنت

  ٢٣٢ ٩٥٫٤٥ المجموع

٠٫٠٠ ٨٫٩٢•• 

 ١١٫٩٨ ٢ ٢٣٫٩٧ بین المجموعات
 ٦٫٠٣ ٢٣٠ ١٣٨٦٫١٧ داخل المجموعات

عدد الساعات التي تقضي 
 على اإلنترنت یومیًا

  ٢٣٢ ١٤١٠٫١٤ المجموع

٠٫١٤ ١٫٩٩ 

 ٨٤٫٣٨ ٢ ١٦٨٫٧٦ بین المجموعات
 ٢٩٧٫٥٤ ٢٣٠ ٦٨٤٣٣٫٥١ داخل المجموعات

عدد الساعات التي تقضي 
 على اإلنترنت أسبوعیا

  ٢٣٢ ٦٨٦٠٢٫٢٧ المجموع

٠٫٧٥ ٠٫٢٨ 

 ١٣٧٫٧٤ ٢ ٢٧٥٫٤٨ بین المجموعات
 ١٧٫٢٦ ٢٣٠ ٣٩٧٠٫٤٦ داخل المجموعات

  
 أماكن استخدام اإلنترنت

  ٢٣٢ ٤٢٤٥٫٩٤ المجموع

٠٫٠٠ ٧٫٩٨•• 

 ٣٥٦٦٫٤٨ ٢ ٧١٣٢٫٩٦ بین المجموعات
 ٧٦٧٫٨٩ ٢٣٠ ١٧٦٦١٥٫٠ داخل المجموعات

  
طبیعة موضوعات المواقع 

  ٢٣٢ ١٨٣٧٤٨٫٠ المجموع المرتادة

٠٫٠١ ٤٫٦٥•• 

 ٤١٫٧٩ ٢ ٨٣٫٥٩ بین المجموعات
 ٦٥٫١٧ ٢٣٠ ١٤٩٨٩٫٧٨ داخل المجموعات

  
 وجود برید إلكتروني خاص

  ٢٣٢ ١٥٠٧٣٫٣٧ المجموع

٠٫٥٣ ٠٫٦٤ 

 ٥٫١٤ ٢ ٠٫١٠ بین المجموعات
 ٠٫١٤ ٢٣٠ ٣٣٫٠٣ داخل المجموعات

  
 وجود موقع خاص

  ٢٣٢ ٣٣٫١٣ المجموع

٠٫٧٠ ٠٫٣٦ 

 ٢٫٣١ ٢ ٤٫٦١ بین المجموعات
 ٠٫٥٨ ٢٣٠ ١٣٣٫٤٦ داخل المجموعات

مع من یفضل استخدام 
 اإلنترنت

  ٢٣٢ ١٣٨٫٠٧ المجموع

٠٫٠٢ ٣٫٩٧• 

 ٠٫٤١٩ ٢ ٠٫٨٣٨ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٢٣٠ ٢٦٫٧٧ داخل المجموعات

  
 االستفادة من اإلنترنت

  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع

٠,٠٢ ٣٫٦٠•  
 

 ٠٫٢٣ ٢ ٠٫٤٥ بین المجموعات
 ٠٫٢٥ ٢٣٠ ٥٧٫٧١ داخل المجموعات

معرفة مواقع إسالمیة 
 للشباب

  ٢٣٢ ٥٨٫١٦ المجموع

٠٫٤١ ٠٫٩٠ 

 ١٫٧٩ ٢ ٣٫٥٨ بین المجموعات
 ٣٫١٧ ٢٣٠ ٧٢٧٫٩٠ داخل المجموعات

  
تقییم المواقع من حیث 

  الجودة
 

  ٢٣٢ ٧٣١٫٤٧ المجموع

٠٫٥٧ ٠٫٥٧ 

 ٠٫١٢ ٢ ٠٫٢٤ بین المجموعات
 ٠٫٥٩ ٢٣٠ ١٣٥٫٣٦ داخل المجموعات

  
  تقییم المواقع من حیث الكم

  
 

  ٢٣٢ ١٣٥٫٦١ المجموع

٠٫٨١ ٠٫٢١ 

 ١٫١٧ ٢ ٢٫٣٤ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٢٣٠ ٢٧٫٥٨ داخل المجموعات

االستخدام الخاطئ باختراق   
المواق           ع أو األجھ           زة  
  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع أوانتحال شخصیة اآلخرین

٠٫٩١ ٠٫٠١ 

 ٧٫٦٢ ٢ ١٫٥٢ بین المجموعات
 ٠٫١٠ ٢٣٠ ٢٣٫٨٧ داخل المجموعات

االس             تخدام الخ             اطئ 
باستخدام البرید اإللكترون ي   
لآلخ      رین أو اش      تراكاتھم 

 دون إذنھم
  ٢٣٢ ٢٣٫٨٧ المجموع

٠٫٩٩ ٠٫٠٠ 

  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •        ٠٫٠١ دالة عند مستوي ••



  
  
 

- ١٨٩ - 
 

  

الثالث ة   التعلیمی ة الم ستویات   ع دم وج ود ف روق دال ة إح صائیًا ب ین      ) ١٤( من الجدول رقم    یتضح

م  ستوى : االبت  دائي و المتوس  ط و الث  انوي ف  ي جمی  ع المتغی  رات  األنف  ة ال  ذكر باس  تثناء المتغی  رات التالی  ة   

فق د كان ت    استخدام اإلنترنت المتوسط َو استخدام اإلنترنت في البیت َو طبیعة موضوعات مواقع اإلنترن ت   

 ، وك ذلك ف ي االس تخدام المنف رد لإلنترن ت َو االس تفادة م ن اإلنترن ت         ٠٫٠١ھناك فروق دالة عند م ستوى     

ع  دد ال  ساعات الت  ي تق  ضي عل  ى     -أھمی  ة اإلنترن  ت :  أم  ا ب  اقي المتغی  رات وھ  ي   ،. ٠٫٠٥عن  د م  ستوى  

 -میة لل شباب معرف ة مواق ع إس ال    - وجود برید إلكتروني خ اص وموق ع خ اص    –اإلنترنت یومیًا وأسبوعیًا  

 أو االستخدام الخاطئ ب اختراق المواق ع أوانتح ال شخ صیة اآلخ رین      -  والكمتقییم المواقع من حیث الجودة   

 ، ف  إن الج  دول یب  ین ع  دم وج  ود ف  روق ذات دالل  ة   اس  تخدام البری  د اإللكترون  ي أو اش  تراكاتھم دون إذنھ  م 

تل  ك الم  ستویات  ب  ین إجاب  ات ًا ھن  اك تقارب  أن إح  صائیة ب  ین الم  ستویات التعلیمی  ة الثالث  ة ، مم  ا ی  دل عل  ى  

   .لتلك المتغیراتأفراد العینة الثالثة من 

ف ي  )  الث انوي - المتوس ط -االبت دائي  ( التعلیمی ة الثالث ة  ب ین الم ستویات   لمعرفة قیمة أقل فرق دال     و

َو مك  ان اس  تخدام اإلنترن  ت ف  ي البی  ت َو طبیع  ة موض  وعات مواق  ع      المتوس  طم  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت 

والج دول   ) LSD(اإلنترنت َو االستخدام المنفرد لإلنترنت َو فوائد استخدام اإلنترنت ، تم اس تخدام اختب ار     

  :یوضح ذلك ) ١٥(  رقم 
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  )١٥(جدول رقم 
   للمستویات التعلیمیة الثالثة (LSD)نتیجة 

الفروق بین  عاتالمجمو المتغیر
 المتوسطات

 النسبة االحتمالیة

  
  متوسط-ابتدائي 

  
-٠٫٣٤* 

  
٠٫٠٣• 

  
  ثانوي-ابتدائي

  
- ٠٫٥٤ * 

  
٠٫٠٠•• 

مستوى 
استخدام 
اإلنترنت 
 المتوسط

  
  ثانوي-متوسط

  
-٠٫٢٠ 

  
٠٫٠٦ 

  
  متوسط-ابتدائي 

  
٢٫٤٠* 

  
٠٫٠٢• 

  
  ثانوي-ابتدائي

  
٣٫٤٨* 

  
٠٫٠٠•• 

  
مكان 

استخدام 
اإلنترنت في 

   البیت
  ثانوي-متوسط

  
١٫٠٧ 

  
٠٫١٣ 

  
  متوسط-ابتدائي 

  
-٥٫٣٦ 

  
٠٫٤٤ 

  
  ثانوي-ابتدائي

  
- ١٥٫١٢* 

  
٠٫٠١•• 

  
طبیعة 

موضوعات 
مواقع 
   اإلنترنت

  ثانوي-متوسط
  

-٩٫٧٦* 
  

٠٫٠٤• 
  

  متوسط-ابتدائي 
  

٥٫٣٣ 
  

٠٫٧٨ 
  

  ثانوي-ابتدائي
  

٠٫٣٤* 
  

٠٫٠٤• 

  
االستخدام 
المنفرد 
 لإلنترنت

  
  ثانوي-متوسط

  
٠٫٢٩* 

  
٠٫٠٣• 

  
  متوسط-ابتدائي 

  
١٫٧٨ 

  
٠٫٨٤ 

  
  ثانوي-ابتدائي

  
٠٫١٤ 

  
٠٫٠٥ 

  
االستفادة 
 من اإلنترنت

  
  ثانوي-متوسط

  
٠٫١٢* 

  
٠٫٠٣• 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى  • •       
  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •         

مك ان اس تخدام    و مستوى استخدام اإلنترن ت المتوس ط   أن المتغیرین ) ١٥(یتضح من  الجدول رقم      

 ب  ین ٠٫٠٥ ق د ت شابھا ف  ي م صدر التب  این حی ث كان ت ھن  اك ف روق دال ة عن  د م ستوى         اإلنترن ت ف ي البی  ت  

ف ي ح ین ل م    ٠٫٠١المستویین االبتدائي و المتوسط وكذلك بین الم ستویین االبت دائي والث انوي عن د م ستوى            

 على تقارب استجابات أفراد العین ة  المستویین المتوسط والثانوي ، مما یدل یتضح أن ھناك فروق دالة بین    
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ف  ي الم  ستویین المتوس  ط والث  انوي لتل  ك المتغی  رات ، واختلف  ا م  ن حی  ث أن الف  روق ف  ي م  ستوى اس  تخدام     

اإلنترن  ت  كان  ت ل  صالح الم  ستوى التعلیم  ي األعل  ى المتوس  ط و الث  انوي أم  ا الف  روق ف  ي مك  ان اس  تخدام      

  .مي األدنى االبتدائياإلنترنت في البیت فكانت لصالح المستوى التعلی

و تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة المستوى العمري حیث أنھ كلما زاد المستوى التعلیمي والعمري زاد       

استخدام المستوى المتوسط لإلنترنت ، و كلما قل الم ستوى التعلیم ي والعم ري زاد اس تخدام اإلنترن ت ف ي         

المرحلة االبتدائی ة یكون ون أكث ر الت صاقًا بأس رھم      البیت وكذلك العكس، وھذا متوقع إذ أن البالغین في تلك         

وتواج دًا معھ م ف ي البی ت م ن المراح ل التعلیم  ة األخ رى المتوس طة والثانوی ة ال ذین یمیل ون لالجتم اع م  ع             

  .جماعة الرفاق والمجتمع الخارجي

ھا الت ي یرتادونھ ا واالس تخدام المنف رد لإلنترن ت فق د ت شاب       مواق ع  ال طبیعة موض وعات  أما متغیري 

 ف ي طبیع ة الموض وعات الت ي     ٠٫٠١أیضًا في مصدر التب این حی ث كان ت ھن اك ف روق دال ة عن د م ستوى           

 في االستخدام المنفرد لإلنترنت بین الم ستویین االبت دائي و الث انوي وك ذلك     ٠٫٠٥یرتادونھا وعند مستوى    

الم ستویین االبت دائي    ، في ح ین ل م یت ضح الف رق ب ین     ٠٫٠٥بین المستویین المتوسط والثانوي عند مستوى    

الت  ي یرتادونھ  ا كان  ت ل  صالح مواق  ع الطبیع  ة موض  وعات والمتوس  ط ، واختلف  ا م  ن حی  ث أن الف  روق ف  ي  

المستوى التعلیمي األعلى الثانوي، أما ف ي االس تخدام المنف رد لإلنترن ت فكان ت ل صالح الم ستوى التعلیم ي              

  .األدنى االبتدائي والمتوسط

استخدام االنترنت فقد اتضح أن الفروق كانت دالة فقط بین الم ستویین  فوائد  في  أما مصدر التباین    

 ل  صالح الم ستوى التعلیم  ي األدن ى المتوس  ط ، بینم ا ل  م یك ن ھن  اك     ٠٫٠٥المتوس ط والث انوي عن  د م ستوى    

ف  ارق ف  ي فوائ  د اس  تخدام اإلنترن  ت ب  ین الم  ستویین االبت  دائي والمتوس  ط وك  ذلك ب  ین الم  ستویین االبت  دائي    

لفوائ  د اس  تخدام أف  راد العین  ة تل  ك الم  ستویات م  ن  أن ھن  اك تق  ارب ب  ین إجاب  ات   مم  ا ی  دل عل  ى . والث  انوي

   .اإلنترنت
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ومما سبق یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین  المستویات التعلیمی ة الثالث ة ، ل دى ك ٍل م ن          

ن  ت ف  ي البی  ت ، طبیع  ة المتغی رات ال  سابقة ، ماع  دا م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت المتوس  ط ، اس  تخدام اإلنتر  

  .موضوعات مواقع اإلنترنت ، االستخدام المنفرد لإلنترنت ، االستفادة من اإلنترنت 

  عرض ومناقشة نتائج استجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنسیة : رابعًا
 ب  ین ال  سعودیین وغی  ر التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة  

  :التالیةالسعودیین ، في المتغیرات 
  

    )١٦( جدول رقم 
  یوضح النسب المئویة الستجابات عینة الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنسیة

  
 الـــمـــتـــغـــیــرات

  سعودي
% 

غیر 
  سعودي

% 

   ١٨٫٥ ٦٣٫٩ نعم
 ٣٫٤ ١٤٫٢ ال أھمیة اإلنترنت

 ٢٫٦ ١٤٫٢ منخفض
 ١٢ ٤٦٫٤ متوسط

  
 مستوى استخدام اإلنترنت

 ٧٫٣ ١٧٫٦ متقدم
عدد الساعات التي تقضي  ٢١٫٩ ٧٨٫١ یومیًا

 ٢١٫٩ ٧٨٫١ أسبوعیًا على اإلنترنت
 ١٠٫٣ ٤٢٫١ بیت

 ٥٫٦ ٩٫٩ مقھى/بیت
  

 أماكن استخدام اإلنترنت
 ٠٫٩ ٩٫٩ أصدقاء/بیت

 ٣ ١١٫٦ مناقشات/اجتماعیھ/ترفیھیة/تعلیمیة
 ١٫٣ ٤٫٣ تعلیمیة

  
طبیعة موضوعات المواقع 

 ١٫٣ ٣ دینیة/ترفیھیة/تعلیمیة المرتادة
   ١٦٫٣ ٦٤٫٤ نعم

 ٥٫٦ ١٣٫٧ ال وجود برید إلكتروني خاص
   ٥٫٢ ١٢ نعم

 ١٦٫٧ ٦٦٫١ ال وجود موقع خاص
 ١٤٫٢ ٥٥٫٨ بمفرده

 ٣ ٩٫٩ مع آسرتھ
 

مع من یفضل استخدام 
  اإلنترنت

 ٤٫٧ ١٢٫٤ مع األصدقاء 
  ١٩٫٣ ٦٧ نعم

 ٢٫٦ ١١٫٢ ال االستفادة من اإلنترنت
 معرفة مواقع إسالمیة للشباب ١١٫٢ ٣٦٫٩ نعم
 ١٠٫٧ ٤١٫٢ ال

 ١١٫٢ ٢٨٫٨ ةممتاز
 ٥٫٦ ٢٤٫٧ ةجید

  
  تقییم المواقع من حیث الجودة

 ٥٫٢ ٢٤٫٥ ةضعیف 
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 ٧٫٣ ٢٧٫٩ كثیرة
 ٩ ٣٢٫٦ متوسطة

  
 تقییم المواقع من حیث الكم

 ٥٫٦ ١٧٫٦ قلیلة
االس     تخدام الخ     اطئ ب     اختراق    ٣٫٩ ٩٫٩ نعم

المواق    ع أو األجھ    زة أوانتح    ال   
 ١٨ ٦٨٫٢ ال شخصیة اآلخرین

االس    تخدام الخ     اطئ باس     تخدام   ٣ ٨٫٦ نعم
البری   د اإللكترون    ي لآلخ    رین أو  

 ١٨٫٩ ٦٩٫٥ ال اشتراكاتھم دون إذنھم

  
عن   د % ٦٣٫٩ لعین   ة الدراس  ة بن  سبة   اإلنترن  ت یمث  ل أھمی  ة   أن ) ١٦(یت  ضح م  ن الج  دول رق   م    

 مستوى اس تخدام اإلنترن ت فق د مث ل الم ستوى المتوس ط      عند غیر السعودیین ، أما     % ١٨٫٥السعودیین و 

عند اإلناث ، أما متوسط % ١٢عند السعودیین و % ٤٦٫٢أعلى نسبة من المستویات األخرى ، حیث بلغ       

وعن د غی ر   % ٧٨٫١ال سعودیین  عن د  فقد بلغ ت   نترنت یومیًا وأسبوعیًاعدد الساعات التي تقضى على اإل    

،   م ن األم اكن األخ رى    اس تخدام أعل ى ن سبة   قد مثل استخدام اإلنترنت ف ي البی ت     ، و  % ٢١٫٩السعودیین

 التعلیمی ة  مثل ت الموض وعات  ، وق د  % ١٠٫٣بینما عن د غی ر ال سعودیین         %٤٢٫١السعودیین    عند بلغت

،  ال سعودیین وغی ر ال سعودیین   والترفیھیة واالجتماعیة والمناق شات م شاركًة أعل ى ن سبة ل دى ك ٍل م ن            

ل دى عین ة     بری د الكترون ي خ اص   ج د وكم ا ی ،% ٣وعند غی ر ال سعودیین   % ١١٫٦فبلغت عند السعودیین    

د موق ع خ اص عل ى    وج و  غیر السعودیین ، أم ا    لدى% ١٦٫٣السعودیین و    لدى% ٦٤٫٤ الدراسة بنسبة   

  المنف رد لإلنترن ت  االس تخدام ومث ل  ، %٥٫٢وعن د غی ر ال سعودیین    ، %١٢ال سعودیین   بل غ عن د      اإلنترنت

ل  دى غی ر ال  سعودیین  % ١٤٫٢ل  دى ال سعودیین و  % ٥٥٫٨أعل ى ن سبة م  ن االس تخدامات األخ  رى بلغ ت     

ولغی  ر ال  سعودیین % ٦٧ حی  ث بلغ ت ن  سبة االس  تفادة لل سعودیین   اإلنترن  ت فوائ  د لعین ة الدراس  ة ویحق ق  .

ل شباب  الخاص ة با س المیة  اإلمواقع ب ال معرف ة   م ن عین ة الدراس ة    لدى الن صف تقریب اً  ویوجد ،  % ١٩٫٣

قیم أفراد العینة تلك وقد ، % ١١٫٢وعند غیر السعودیین ، % ٣٦٫٩السعودیین  بلغت عند على اإلنترنت 

، فكان  ت آرائھ  م م  ن حی  ث الج  ودة أنھ  ا ممت  ازة حی  ث بلغ  ت      وم  ن حی  ث الك  م  المواق  ع م  ن حی  ث الج  ودة 

فق  د رأت عین  ة الدراس  ة أنھ  ا    حی  ث الك  مأم  ا م  نلغی  ر ال  سعودیین ، % ١١٫٢ل  دى ال  سعودیین و% ٢٨٫٨

ع دم وج ود اس تخدام    عند غیر السعودیین ، كما اتضح % ٩و ، عند السعودیین  % ٣٢٫٦متوسطة  بنسبة    
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ع  ن طری  ق    أوی  ق اخت  راق المواق  ع أو األجھ  زة أو انتح  ال شخ  صیة اآلخ  رین    خ  اطئ لإلنترن  ت ع  ن طر 

خ  اطئ الس  تخدام االع  دم ، حی  ث بل  غ   اس  تخدام البری  د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو اش  تراكاتھم دون إذنھ  م     

ل دى ال سعودیین َو   % ٦٨٫٢لإلنترنت عن طریق اختراق المواقع أو األجھزة أو انتحال شخصیة اآلخ رین    

طری   ق اس   تخدام البری   د  خ   اطئ لإلنترن   ت ع   نالس   تخدام االع   دم و بل   غ  ل   سعودیین ،ل   دى غی   ر ا% ١٨

% ١٨٫٩لدى ال سعودیین َو  % ٦٩٫٥ اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم بالنسبة لعینة الدراسة   

  .لدى غیر السعودیین 

لل سعودیین   الدراس ة بالن سبة    عین ة استجابات أف راد  كان ھناك فروق دالة إحصائیًا بین  إنولمعرفة  

                                              :، والجدول التالي یوضح ذلكللعینات المستقلة ) ت( اختبارطبق وغیر السعودیین

                                                          
  )١٧(جدول رقم                                                                  

  لقیاس داللة الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة للسعودیین وغیر السعودیین) ت(  اختبار         

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغیرات
 المعیاري

 الداللة قیمة ت

 أھمیة اإلنترنت ٠٫٣٩ ١٫١٨ ١٨٢ سعودي
 ٣٧. ١٫١٦ ٥١ غیر سعودي

٠٫٦٩ ٠٫٤٠ 

مستوى استخدام  ٠٫٦٤ ٢٫٠٤ ١٨٢ سعودي
 ٠٫٦٤ ٢٫٢٢ ٥١ غیر سعودي اإلنترنت

٠٫٠١ ١٫٧٠•• 

عدد الساعات التي تقضي على  ٢٫١٠ ٢٫٧٥ ١٨٢ سعودي
 ٣٫٤٧ ٣٫٣١ ٥١ غیر سعودي اإلنترنت یومیًا

٠٫٢٧ ١٫١١ 

عدد الساعات التي تقضي  ١٢٫٧٢ ١٥٫٠٢ ١٨٢ سعودي
 ٢٧٫٣٠ ٢٢٫٢٢ ٥١ غیر سعودي  أسبوعیًاعلى اإلنترنت

٠٫٠٧ ١٫٨٣ 

 أماكن استخدام اإلنترنت ٤٫٣٥ ٤٫٤٣ ١٨٢ سعودي

 ٤٫٠٦ ٤٫٥٩ ٥١ غیر سعودي
٠٫٨١ ٠٫٢٤ 

طبیعة موضوعات المواقع  ٢٧٫٨٣ ٤٨٫٠٤ ١٨٢ سعودي
 ٢٩٫٢٢ ٤٣٫٣١ ٥١ غیر سعودي المرتادة

٠٫٢٩ ١٫٠٦ 

 وجود برید إلكتروني خاص ٧٫٨٧ ٤٫٥١ ١٨٢ سعودي

 ٨٫٧٧ ٥٫٣٥ ٥١ غیر سعودي
٠٫٥١ ٠٫٦٦ 

 وجود موقع خاص ٠٫٣٦ ١٫٨٥ ١٨٢ سعودي

 ٠٫٤٣ ١٫٧٦ ٥١ غیر سعودي
٠٫٢٢ ١٫٢٤ 

مع من یفضل استخدام  ٠٫٧٥ ١٫٤٥ ١٨٢ سعودي
 ٠٫٨٣ ١٫٥٧ ٥١ غیر سعودي اإلنترنت

٠٫٣١ ١٫٠١ 

 االستفادة من اإلنترنت ٠٫٣٥ ١٫١٤ ١٨٢ سعودي 

  غیر سعودي
  
 

٠٫٣٣ ١٫١٢ ٥١ 
٠٫٦٥ ٠٫٤٦ 
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   ٠٫٥٠ ١٫٥٣ ١٨٢ سعودي
معرفة مواقع إسالمیة 

 ٠٫٥٠ ١٫٤٩ ٥١ غیر سعودي للشباب
٠٫٦٤ ٠٫٤٧ 

 تقییم المواقع من حیث الجودة ١٫٧٢ ٣٫٥٨ ١٨٢ سعودي

 ١٫٩٠ ٢٫٩٤ ٥١ غیر سعودي
٠٫٠٢ ٢٫٣٠• 

 تقییم المواقع من حیث الكم ٠٫٧٥ ١٫٨٧ ١٨٢ سعودي

 ٠٨١ ١٫٨٤ ٥١ غیر سعودي
٠٫٨٤ ٠٫٢١ 

االس    تخدام الخ    اطئ ب    اختراق  ٠٫٣٣ ١٫٨٧ ١٨٢ سعودي
المواق   ع أو األجھ   زة أوانتح   ال 

 ٠٫٣٩ ١٫٨٢ ٥١ غیر سعودي شخصیة اآلخرین
٠٫٣٦ ٠٫٩٢ 

االس   تخدام الخ   اطئ باس   تخدام   ٠٫٣١ ١٫٨٩ ١٨٢ سعودي
البری  د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو  

 ٠٫٣٥ ١٫٨٦ ٥١ غیر سعودي اشتراكاتھم دون إذنھم
٠٫٥٩ ٠٫٥٤ 

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى  •                            ٠٫٠١دالة عند مستوى  ••            

أن ھناك فروق دالة إحصائیًا بین السعودیین وغیر السعودیین فیما    ) ١٧(یتضح من الجدول رقم     و

تقی یم المواق ع اإلس المیة      و٠٫٠١یتعلق بمتغیري مستوى اس تخدام اإلنترن ت المتوس ط عن د م ستوى دالل ة             

 ، وب النظر إل ى المتوس ط الح سابي لك ٍل م ن       ٠٫٠٥الخاصة بال شباب م ن حی ث الج ودة عن د م ستوى دالل ة             

ال  سعودیین وغی  ر ال  سعودیین یت  ضح أن الف  رق ل  صالح غی  ر ال  سعودیین ف  ي اس  تخدام الم  ستوى المتوس  ط      

اص ة بال شباب م ن حی ث الج ودة ، أم ا ب اقي        لإلنترنت ، ولصالح السعودیین في تقییم المواقع اإلسالمیة الخ      

 أم  اكن - ع  دد ال  ساعات الت  ي تق  ضي عل  ى اإلنترن  ت یومی  ًا وأس  بوعیًا  -أھمی  ة اإلنترن  ت : المتغی  رات وھ  ي

 م  ع م  ن - خ  اص وموق  ع وج  ود بری  د إلكترون  ي- طبیع  ة موض  وعات المواق  ع المرت  ادة-اس  تخدام اإلنترن  ت

 تقی یم المواق ع م ن حی ث     - معرفة مواقع إس المیة لل شباب  -رنت االستفادة من اإلنت   -یفضل استخدام اإلنترنت  

اس  تخدام البری  د   أو  االس  تخدام الخ  اطئ ب  اختراق المواق  ع أو األجھ  زة أوانتح  ال شخ  صیة اآلخ  رین     -الك  م

 ، فإن الجدول یب ین ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إح صائیة        اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم     

 السعودیین ، مما یدل على أن ھناك تقارب بین إجاب ات ال سعودیین وغی ر ال سعودیین     بین السعودیین وغیر 

  . من أفراد العینة لتلك المتغیرات
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 ، حیث أظھرت النتائج لدیھ وج ود  )١() م٢٠٠١النجار،( وقد تتعارض الدراسة الحالیة مع دراسة   

ف  روق ب  ین ال  سعودیین وغی  ر ال  سعودیین ل  صالح ال  سعودیین ف  ي أھمی  ة اس  تخدام اإلنترن  ت ، ویالح  ظ أن      

  .٠٫٠٥مستوى الداللة لدیھ كان 

ومما سبق یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین  السعودیین وغیر السعودیین ، لدى ك ٍل م ن      

المتغیرات السابقة ، ماعدا مستوى استخدام اإلنترنت المتوسط و تقییم المواقع اإلسالمیة الخاص ة بال شباب        

  .من حیث الجودة

ة بین ال سعودیین م ن المن اطق    التوجد فروق ذات داللة إحصائی : ولإلجابة عن الفرضیة التالیة     
  : التالیةالمختلفة ، في المتغیرات 

                                     :                           ك ، والجدول التالي یوضح ذل)ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى طبق

   )١٨(  جدول رقم 
   استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة للسعودیین في المناطق المختلفةلقیاس داللة الفروق بین) ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى 

مجموع  المجموعات المتغیرات
 المربعات

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

 الداللة قیمة ف

 ٠٫١٧ ٥ ٠٫٨٤ بین المجموعات
 ٠٫١٥ ٢٢٧ ٣٢٫٩٤ داخل المجموعات

  
 أھمیة اإلنترنت

  ٢٣٢ ٣٣٫٧٩ المجموع

٠٫٣٣ ١٫١٦ 

 ١٫١٢ ٥ ٥٫٥٨ بین المجموعات
 ٠٫٤٠ ٢٢٧ ٨٩٫٨٧ داخل المجموعات

  
مستوى استخدام 

  ٢٣٢ ٩٥٫٤٥ المجموع اإلنترنت

٠٫٠٢ ٢٫٨٢• 

 ٩٫٦٣ ٥ ٤٨٫١٤ بین المجموعات
 ٦٫٠٠ ٢٢٧ ١٣٦١٫١٠ داخل المجموعات

عدد الساعات التي 
تقضي على اإلنترنت 

  ٢٣٢ ١٤١٠٫١٤ المجموع یومیًا

٠٫١٦ ١٫٦١ 

 ٥٩٥٫٠٧ ٥ ٢٩٧٥٫٣٧ بین المجموعات
 ٢٨٩٫١١ ٢٢٧ ٦٥٦٢٦٫٩٠ داخل المجموعات

عدد الساعات التي 
تقضي على اإلنترنت 

  ٢٣٢ ٦٨٦٠٢٫٢٧ المجموع أسبوعیا

٠٫٠٧ ٢٫٠٦ 

 ١٤٫٥١ ٥ ٧٢٫٥٥ بین المجموعات
 ١٨٫٣٩ ٢٢٧ ٤١٧٣٫٣٩ داخل المجموعات

  
أماكن استخدام 

  ٢٣٢ ٤٢٤٥٫٩٤ المجموع اإلنترنت

٠٫٥٦ ٠٫٧٩ 

 ٧٢٢٫٨٠ ٥ ٣٦١٣٫١٠ بین المجموعات
 ٧٩٣٫٥٤ ٢٢٧ ١٨٠١٣٤٫٠ داخل المجموعات

  
طبیعة موضوعات 
  ٢٣٢ ١٨٣٤٨٫٠ المجموع المواقع المرتادة

٠٫٤٨ ٠٫٩١ 

 ٤٨٫١٨ ٥ ٢٤٠٫٨٨ بین المجموعات
 ٦٥٫٣٤١ ٢٢٧ ١٤٨٣٢٫٥٠ داخل المجموعات

  
وجود برید إلكتروني 

  المجموع خاص
  
 

٢٣٢ ١٥٠٧٣٫٣٧  

٠٫٦٠ ٠٫٧٤ 

                                                
حملة مركز البحوث . دريس جبامعة امللك فيصلواقع استخدام اإلنترنت يف البحث العلمي لدي أعضاء هيئة الت). م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(  النجار، عبدا هللا )١(

 ١٥٧ص  . ١٩العدد .التربوية
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 ٨٫٩٤ ٥ ٠٫٤٥ بین المجموعات
 ٠٫١٤ ٢٢٧ ٣٢٫٦٩ داخل المجموعات

  
 وجود موقع خاص

  ٢٣٢ ٣٣٫١٣ المجموع

٠٫٦٨ ٠٫٦٢ 

 ٠٫١٧ ٥ ٠٫٨٧ بین المجموعات
 ٠٫٦٠ ٢٢٧ ١٣٧٫٢٠ داخل المجموعات

مع من یفضل استخدام 
 اإلنترنت

  ٢٣٢ ١٣٨٫٠٧ المجموع

٠٫٩٢ ٠٫٢٩ 

 ٠٫٩٩ ٥ ٤٫٩٣ بین المجموعات
 ٩٫٩٩ ٢٢٧ ٢٢٫٦٨ داخل المجموعات

  
 االستفادة من اإلنترنت

  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع

٠٫٠٠ ٩٫٨٦•• 

 ٠٫٣٥ ٥ ١٫٧٦ بین المجموعات
 ٠٫٢٥ ٢٢٧ ٥٦٫٤٠ داخل المجموعات

معرفة مواقع إسالمیة 
 للشباب

  ٢٣٢ ٥٨٫١٦ المجموع

٠٫٢٢ ١٫٤٢ 

 ٧٫٢٦ ٥ ٣٦٫٣٠ بین المجموعات
 ٣٫٠٦ ٢٢٧ ٦٩٥٫١٧ داخل المجموعات

  
تقییم المواقع من حیث 

  الجودة
 

  ٢٣٢ ٧٣١٫٤٧ المجموع

٠٫٠٤ ٢٫٣٧• 

 ٠٫٥٥ ٥ ٢٫٧٥ بین المجموعات
 ٠٫٥٩ ٢٢٧ ١٣٢٫٨٦ داخل المجموعات

  
تقییم المواقع من حیث 

  الكم
  ٢٣٢ ١٣٥٫٦١ المجموع 

٠٫٤٦ ٠٫٩٤ 

 ٠٫١٥ ٥ ٠٫٧٤ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٢٢٧ ٢٦٫٨٧ داخل المجموعات

االس        تخدام الخ        اطئ 
ب      اختراق المواق      ع أو 
األجھ         زة أوانتح         ال  

 شخصیة اآلخرین
  ٢٣٢ ٢٧٫٦١ المجموع

٠٫٢٩ ١٫٢٤ 

 ٠٫١٣ ٥ ٠٫٦٥ بین المجموعات
 ٠٫١٠ ٢٢٧ ٢٣٫٢٢ داخل المجموعات

االس        تخدام الخ        اطئ 
باس           تخدام البری           د  
اإللكترون  ي لآلخ  رین أو 
 اشتراكاتھم دون إذنھم

  ٢٣٢ ٢٣٫٨٧ المجموع

٠٫٢٨ ١٫٢٨ 

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى  •     ٠٫٠١دالة عند مستوى  ••       

ال  سعودیین م  ن المن  اطق   ع  دم وج  ود ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین   ) ١٨( یت  ضح م  ن الج  دول رق  م   

في جمیع المتغیرات اآلنفة الذكر ما عدا المتغیرات  ) الجنوبیة ، الوسطى ، الشرقیة ، الغربی ة  الشمالیة، (المختلفة  

الج ودة   م ن حی ث   لمواق ع اإلس المیة الخاص ة بال شباب    تقییم امستوى استخدام اإلنترنت المتوسط َو : التالیة  

، أم ا  ٠٫٠١ وكذلك في فوائد استخدام اإلنترنت عن د م ستوى  ٠٫٠٥فقد كانت ھناك فروق دالة عند مستوى         

 أم اكن  - عدد الساعات التي تقضي على اإلنترنت یومیًا وأسبوعیًا   -أھمیة اإلنترنت : باقي المتغیرات وھي    

 م  ع م  ن - وج  ود بری  د إلكترون  ي وموق  ع خ  اص- طبیع  ة موض  وعات المواق  ع المرت  ادة-اس  تخدام اإلنترن  ت

  االس تخدام الخ اطئ  - تقییم المواقع من حی ث الك م  - معرفة مواقع إسالمیة للشباب    -یفضل استخدام اإلنترنت  

اس  تخدام البری   د اإللكترون  ي لآلخ   رین أو   أو ب  اختراق المواق   ع أو األجھ  زة أوانتح   ال شخ  صیة اآلخ   رین    

 ، ف  إن الج  دول یب  ین ع  دم وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین ال  سعودیین م  ن      اش  تراكاتھم دون إذنھ  م

  .المناطق المختلفة ، مما یدل على أن ھناك تقاربًا بین إجاباتھم لتلك المتغیرات
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 الجنوبی ة ، الوس  طى ،  ال شمالیة،  (ال  سعودیین م ن المن اطق المختلف ة     ب ین لمعرف ة قیم ة أق ل ف رق دال     و

تقی  یم المواق  ع  فوائ  د اس  تخدام اإلنترن  ت وَ   المتوس  ط َوف  ي م  ستوى اس  تخدام اإلنترن  ت  ، )ال  شرقیة ، الغربی  ة 

 ) ١٩(  والج  دول رق  م   ) LSD(، ت  م اس  تخدام اختب  ار ) الج  ودةم  ن حی  ث  ( اإلس  المیة الخاص  ة بال  شباب  

  : یوضح ذلك

   )١٩(  جدول رقم 
   للسعودیین من المناطق المختلفة (LSD)نتیجة 

الفروق بین  المجموعات المتغیر
 المتوسطات

 النسبة االحتمالیة

 ٠٫٥٣ ٧٫٥١-  الغربیة- وسطى
 ٠٫٩٤ ٩٫٧٨   الغربیة- شرقیة

 •٠٫٠٢ *٠٫٤٥  الغربیة-جنوبیة
 ٠٫١٢ ٠٫٣١  الغربیة-شمالیة

 ٠٫٥١ ٨٫٤٨  شرقیة-وسطى
 ••٠٫٠٠ *٠٫٥٢  الوسطى-جنوبیة
 •٠٫٠٤ *٠٫٣٩  الوسطى-شمالیة

 •٠٫٠٣ *٠٫٤٤  الشرقیة-جنوبیة
 ٠٫١٥ ٠٫٣٠  الشرقیة-شمالیة

دام
تخ
اس

ي 
ــو

تــ
ســـ

مـــ
  

سط
ــو

متـ
 ال
نت

تر
إلن
ا

 

 ٠٫٥٩ ٠٫١٣-  الجنوبیة- شمالیة
 ٠٫١٢ ٩٫٣٤  الغربیة- وسطى

 ٠٫١٧ ٩٫٤٩   الغربیة- شرقیة
 •٠٫٠٢ *٠٫٢٤-  الغربیة-جنوبیة
 ••٠٫٠٠ *٠٫٥٢ -  الغربیة-شمالیة

 ٠٫٩٨ ١٫٥٠  شرقیة-وسطى
 ••٠٫٠٠ * ٠٫٣٣-  الوسطى-جنوبیة
 ••٠٫٠٠ *٠٫٦١ -  الوسطى-شمالیة

 ••٠٫٠٠ *٠٫٣٣ -  الشرقیة-جنوبیة
 ••٠٫٠٠ *٠٫٦١ -  الشرقیة-شمالیة

دام
تخ
اس

ـد 
ئـــ

وا
فـــ

  
نت

ــر
ــت
إلن
ا

 

 •٠٫٠٣ *٠٫٢٨ -  الجنوبیة- شمالیة
 ٠٫١٤ ٠٫٤٩  الغربیة- وسطى

 •٠٫٠٣ *٠٫٨٢   الغربیة- شرقیة
 ٠٫١٠ ٠٫٩٠  الغربیة-جنوبیة
 ٠٫٦٣ ٠٫٢٧-  الغربیة-شمالیة

 ٠٫٣٦ ٠٫٣٢  شرقیة-وسطى
 ٠٫٤٤ ٠٫٤١  الوسطى-جنوبیة
 ٠٫١٦ ٠٫٧٦ -  الوسطى-شمالیة

 ٠٫٨٨ ٨٫٥٢  الشرقیة-جنوبیة
ــع ٠٫٠٦ ١٫٠٩ -  الشرقیة-شمالیة

واق
ــم
 الـ

ــم
ـیـ
ـیـ
قـــ

ــــ
تـ

  
دة
ــو

جـ
 ال
ـث

حیـ
ن 
م

 

 ٠٫٠٩ ١٫١٧ -  الجنوبیة- شمالیة
   ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••       
  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •         
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الشمالیة،  (مصدر التباین بین السعودیین من المناطق المختلفة    أن   ) ١٩(  الجدول رقم    یتضح من 

ك  ان ل  صالح م  ستوى اس  تخدام االنترن  ت المتوس  ط ل  دى متغی  ر ) الجنوبی  ة ، الوس  طى ، ال  شرقیة ، الغربی  ة 

 َو ٠٫٠١المنطقة األدنى حیث كانت ھناك فروق دالة بین كٍل من المنطقة الجنوبیة والوسطى عن د م ستوى     

، كما كانت ھن اك ف روق دال ة    المنطقة الوسطى لصالح ٠٫٠٥بین المنطقة الشمالیة والوسطى عند مستوى       

المنطق ة الجنوبی ة والغربی ة ل صالح     ، وك ذلك ب ین   المنطق ة ال شرقیة  بین المنطقة الجنوبیة والشرقیة ل صالح      

  . ٠٫٠٥ عند مستوى المنطقة الغربیة

بینما ل م یك ن ھن اك ف ارق ف ي م ستوى االس تخدام المتوس ط ب ین المنطق ة ال شمالیة والجنوبی ة وب ین               

المنطقة الشمالیة والشرقیة وبین المنطقة الشمالیة والغربیة وبین المنطقة الشرقیة والوس طى وب ین المنطق ة       

تل ك المن اطق م ن     إجاب ات   ب ین ًاأن ھن اك تقارب    مم ا ی دل عل ى      .الشرقیة والغربیة وبین الوس طى والغربی ة        

   .لمستوى استخدام اإلنترنت المتوسطأفراد العینة 

ال شمالیة،   (ب ین ال سعودیین م ن المن اطق المختلف ة       التب این ف ي فوائ د اس تخدام اإلنترن ت     أما م صدر   

كان لصالح المنطقة األعلى حیث كانت ھناك فروق دالة بین  فقد) الجنوبیة ، الوسطى ، الشرقیة ، الغربیة  

َو الشمالیة والشرقیة َو الشمالیة والغربی ة َو ال شمالیة   ٠٫٠٥كٍل من المنطقة الشمالیة والجنوبیة عند مستوى  

 ، كما كانت ھناك فروق دالة بین المنطقة الجنوبیة المنطقة الشمالیة لصالح ٠٫٠١والوسطى عند مستوى    

 ل  صالح ٠٫٠٥ربی  ة عن  د م  ستوى   َو والجنوبی  ة والغ٠٫٠١وال  شرقیة َو الجنوبی  ة والوس  طى عن  د م  ستوى   

  .المنطقة الجنوبیة

بینما لم یكن ھناك فروق دالة في فوائد اس تخدام اإلنترن ت ب ین المنطق ة الوس طى وال شرقیة َو ب ین              

أن ھن اك تق ارب ب ین إجاب ات      مم ا ی دل عل ى    المنطقة الوسطى والغربیة َو بین المنطقة ال شرقیة والغربی ة ،     

   .لفوائد استخدام اإلنترنتأفراد العینة تلك المناطق من 

بین ال سعودیین  ) من حیث الجودة( أما مصدر التباین في تقییم المواقع اإلسالمیة الخاصة بالشباب  

كان  ت الف  روق ل  صالح   فق  د) ال  شمالیة،  الجنوبی  ة ، الوس  طى ، ال  شرقیة ، الغربی  ة  (م  ن المن  اطق المختلف  ة  
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ل صالح  ٠٫٠٥م ستوى   المنطقة الشرقیة والغربیة عن د  المنطقة األدنى حیث كانت ھناك فروق دالة فقط بین    

أن ھن اك    ، أما فیما عدا ذلك من المناطق فإنھ لم یتضح بینھم ف روق دال ة ، مم ا ی دل عل ى      المنطقة الغربیة 

لتقی  یم المواق  ع اإلس  المیة الخاص  ة بال  شباب م  ن حی  ث   أف  راد العین  ة تل  ك المن  اطق م  ن تق  ارب ب  ین إجاب  ات 

  .الجودة

ال شمالیة،   ( عدم وجود فروق دالة إحصائیًا ب ین ال سعودیین م ن المن اطق المختلف ة          ومما سبق یتضح  

  ، لدى كٍل من المتغیرات ال سابقة ، ماع دا م ستوى اس تخدام اإلنترن ت      )الجنوبیة ، الوسطى ، الشرقیة ، الغربیة   

  .یث الجودةالمتوسط و فوائد استخدام اإلنترنت و تقییم المواقع اإلسالمیة الخاصة بالشباب من ح

م  ن  التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین غی  ر ال  سعودیین      :ولإلجاب  ة ع  ن الفرض  یة التالی  ة    
الكوی  ت، ال  یمن، م  صر، كن  دا، س  وریا، فل  سطین، األردن، لیبی  ا، عم  ان، أمریك  ا،    ( الجن  سیات المختلف  ة 

  :التالیة في المجتمع السعودي ، في المتغیرات )العراق، البحرین، تونس، لبنان
  :         ك ، والجدول التالي یوضح ذل)ANOVA( تحلیل التباین اآلحادى طبق

    )٢٠( جدول رقم                                                                        
                    لغیر السعودیین في المجتمع السعوديلقیاس داللة الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة ) ANOVA(         تحلیل التباین اآلحادى 

مجموع  المجموعات المتغیرات
 المربعات

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

قیمة 
 ف

 الداللة

 ٠٫١٤ ١٣ ١٫٧٧ بین المجموعات
 ٠٫١٣ ٣٨ ٥٫٠٠ داخل المجموعات 

  
 أھمیة اإلنترنت

  ٥١ ٦٫٧٧ المجموع

٠٫٤٤ ١٫٠٣ 

 ٠٫٤٠ ١٣ ٥٫٢١ بین المجموعات
 ٠٫٤٢ ٣٨ ١٦٫٠٢ داخل المجموعات

  
 مستوى استخدام اإلنترنت

  ٥١ ٢١٫٢٣ المجموع

٠٫٥١ ٠٫٩٥ 

 ١٣٫٠٣ ١٣ ١٦٩٫٤١ بین المجموعات
 ١١٫٥٤ ٣٨ ٤٣٨٫٦٥ داخل المجموعات

عدد الساعات التي تقضي 
 على اإلنترنت یومیًا

  ٥١ ٦٠٨٫٠٦ المجموع

٠٫٣٧ ١٫١٣ 

 ٧٧٠٫٧١ ١٣ ١٠٠١٩٫٢٦ بین المجموعات
 ٧٣٠٫٣٨ ٣٨ ٢٧٧٥٤٫٥١ داخل المجموعات

عدد الساعات التي تقضي 
 على اإلنترنت أسبوعیا

  ٥١ ٣٧٧٧٣٫٧٧ المجموع

٠٫٤٢ ١٫٠٦ 

 ٩٫٦٣ ١٣ ١٢٥٫٢٠ بین المجموعات
 ١٨٫٦٨ ٣٨ ٧٠٩٫٧٨ داخل المجموعات

  
 أماكن استخدام اإلنترنت

  ٥١ ٨٣٤٫٩٨ المجموع

٠٫٩١ ٠٫٥٢ 

 ١٠٩٤٫٠١٠ ١٣ ١٤٢٢٣٫١٩ بین المجموعات
 ٧٩٣٫٢٦ ٣٨ ٣٠١٤٣٫٠٨ داخل المجموعات

  
طبیعة موضوعات المواقع 

  ٥١ ٤٤٣٦٦٫٩٨ المجموع المرتادة

٠٫٢١ ١٫٣٨ 

 ٥٩٫٥٢ ١٣ ٧٧٣٫٨١ بین المجموعات
 ٨١٫٣٣ ٣٨ ٣٠٩٠٫٤٢ داخل المجموعات

  
 وجود برید إلكتروني خاص

  ٥١ ٣٨٦٤٫٢٣ المجموع

٠٫٧٢ ٠٫٧٣ 
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 بین المجموعات

٠٫١٠ ١٣ ١٫٣٠ 

 ٠٫٢١ ٣٨ ٧٫٩٣ داخل المجموعات

  
  

 اصوجود موقع خ

  ٥١ ٩٫٢٣ المجموع

٠٫٩٢ ٠٫٤٨ 

 ٠٫٣٨ ١٣ ٤٫٩٥ بین المجموعات
 ٠٫٧٩ ٣٨ ٢٩٫٨٨ داخل المجموعات

  مع من یفضل استخدام 
  اإلنترنت

  
 

  ٣٤٫٨٣ المجموع
 

٥١  

٠٫٩٢ ٠٫٤٨ 

  ١٫١٤ بین المجموعات
 

٨٫٧٥ ١٣ 

 ٠٫١١ ٣٨ ٤٫١٧ داخل المجموعات

  
 االستفادة من اإلنترنت

  ٥١ ٥٫٣١ المجموع

٠٫٦٦ ٠٫٨٠ 

 ٠٫٢٣ ١٣ ٣٫٠٣ بین المجموعات
 ٠٫٢٦ ٣٨ ٩٫٩٧ داخل المجموعات

معرفة مواقع إسالمیة 
 للشباب

  ٥١ ١٣٫٠٠ المجموع

٠٫٥٧ ٠٫٨٩ 

 ١٫٦٧ ١٣ ٢١٫٧٢ بین المجموعات
 ٤٫٤٣ ٣٨ ١٦٨٫٢٨ داخل المجموعات

تقییم المواقع من حیث 
  الجودة

  ٥١ ١٩٠٫٠٠ المجموع 

٠٫٩٧ ٠٫٣٨ 

 ١٫٠١ ١٣ ١٣٫٠٧ بین المجموعات
 ٠٫٥٢ ٣٨ ١٩٫٧٠ داخل المجموعات

  
  تقییم المواقع من حیث الكم

  ٥١ ٣٢٫٧٧ المجموع 

٠٫٠٦ ١٫٩٤ 

 ٠٫٢٣ ١٣ ٢٫١٠ بین المجموعات
 ٠٫١٢ ٣٨ ٤٫٤٥ داخل المجموعات

االستخدام الخاطئ باختراق    
المواق           ع أو األجھ           زة  
  ٥١ ٧٫٤٤ المجموع أوانتحال شخصیة اآلخرین

٠٫٠٥ ١٫٩٧ 

 ٠٫٢٥ ١٣ ٣٫٢١ بین المجموعات
 ٧٫٥٠ ٣٨ ٢٫٨٥ داخل المجموعات

االس             تخدام الخ             اطئ 
باستخدام البرید اإللكترون ي    
لآلخ      رین أو اش      تراكاتھم  

 دون إذنھم
  ٥١ ٦٫٠٦ المجموع

٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ••                               

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••

أن  ھ ل  م یك  ن ھن  اك ف  روق دال  ة إح  صائیًا  ب  ین غی  ر ال  سعودیین ف  ي  ) ٢٠(یت  ضح م  ن الج  دول رق  م 

االستخدام الخاطئ لإلنترنت عن طریق اس تخدام  عدم باستثناء المجتمع السعودي بالنسبة لجمیع المتغیرات  

ًا دالة بی نھم عن د    حیث أوضحت النتائج أن ھناك فروقالبرید اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم     

  .•٠٫٠١مستوى

ومما سبق یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین غیر السعودیین في المجتمع السعودي  ل دى        

 عدم االستخدام الخاطئ لإلنترنت عن طریق استخدام البرید اإللكتروني اكٍل من المتغیرات السابقة ، ماعد     

  .لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم 

  

                                                
 ).٢(ملعرفة مصدر التباين ألن هناك أكثر من جمموعة تكرارها أقل من ) LSD(   مل يتم عمل •
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  الثاني عرض نتائج اإلجابة عن السؤال -٢
 م  ا أكث  ر المواق  ع ت  صفحًا م  ن قب  ل عین  ة   :ولإلجاب  ة ع  ن س  ؤال الدراس  ة الث  اني ال  ذي ن  ص عل  ى   

  الدراسة ؟

  :  وھوسؤال االستبانة السابع  اإلجابة على ویتضمن 

ما أكثر المواقع التي تتردد علیھا في اإلنترنت ؟ رتبھا حسب أھمیتھا بالنسبة لك مع عدد الساعات التي "

  ".سبوعیًاتقضیھا على الموقع أ

وقد تم حصر المواقع التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة وتقسیمھا في المجاالت التابعة لھا ، 

  :  ، والجدول التالي یوضح ذلك وحصر تكراراتھا ومن ثم ترتیبھا تنازلیًا
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- ٢٠٤ - 
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 ، حیث بلغت سبعة المواقع التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة ) ٢١(  یتضح من الجدول رقم   

 مواق ع تعلیمی ة   – دردش ة  –المنت دیات  :*   دون تكرار مقسمًة على إحدى عشر مج اًال وھ ي       ًا موقع وتسعین

 بری د إلكترون ي   – األخبار – مواقع ریاضیة –  وغنائیةمواقع ترفیھیة – أدلة مواقع - مواقع إباحیة–ثقافیة  

  . برامج وكراكات–  محركات بحث -
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  ملخص نتائج االستبيان

یمكن تلخیص أھم النتائج لواقع استخدام عینة من البالغین والبالغات لشبكة المعلومات الدولی ة كم ا      

  :  یلي

 في أھمیة استخدام اإلنترنت لدى ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى   -١

، ١٦ -١٤، ١٤-١٢ أھمیة عند المستویات العمریة الثالث ة  عینة الدراسة ، مما یدل على أن اإلنترنت یمثل     

یین ف ي المن  اطق  ال سعود وم ن ال ذكور واإلن  اث   الث انوي  ، المتوس  ط، االبت دائي التعلیمی ة الثالث ة   و، ١٨ -١٦

المختلفة ، وغیر السعودیین في المجتمع ال سعودي ، وق د كان ت أس باب أھمی ة االنترن ت ف ي حی اتھم مرتب ة           

   ): ٣(  تنازلیًا على النحو التالي أنظر الملحق جدول رقم

 النظ ر  – قضاء وقت الف راغ  – الدراسةالتعرف على الخدمات المقدمة ومحاولة االستفادة منھا في مجال    ( 

وعل ى ذل ك ف إن    ) المتع ة والت سلیة   -إلى المواقع الج ادة المفی دة مث ل األخب ار، ال صحف، المواق ع اإلس المیة               

أھمیة اإلنترنت تبرز ل دى الب الغین ف ي محاول ة االس تفادة من ھ ف ي مج ال دراس تھم وق د یرج ع ذل ك إل ى أن                 

ًا سیاس ة التعل یم االلكترون ي مم ا ی دفع      كثیرًا م ن مؤس سات التعل یم الع ام ف ي المجتم ع ال سعودي تتبن ى حالی               

المتعلمین إلى االستفادة منھ في مج ال دراس تھم، وھ و م ا دل ت علی ھ نت ائج بع ض الدراس ات ال سابقة حی ث                  

على أھمیة استخدام اإلنترنت في العملیة التعلیمیة وفق ًا لم ستویات العم ر         )١() ھـ١٤٢١، الل( أكدت دراسة 

والتعلیم المختلفة للسعودیین وغیر السعودیین ، إال أنھ اختلفت مع الدراسة الحالیة في كونھا أثبتت اختالف  

ترنت حیث رأت أن لإلنترنت أھمیة في االستخدام عند الذكور أكثر من اإلناث، بینم ا  الجنس في أھمیة اإلن  

ترى الدراسة الحالیة عدم وجود اخ تالف ب ین الجن سین ف ي أھمی ة اس تخدام اإلنترن ت، وھ ذا االخ تالف ق د               

                                                
العدد . مانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربيةاأل. جملة التعاون. أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية). م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١.(   الل، حيي زكريا )١(

 .١٩٤ص . ٥٢



  
  
 

- ٢٠٧ - 
 

رة یفسره ظروف تطور االھتمام السریع باإلنترنت حیث استطاع أن ی دخل ك ل بی ت ، ك ذلك ق د تك ون الفت             

  . الزمنیة بین البحثین فالبحث السابق كان في فترة التزال خدمة اإلنترنت حدیثة في المجتمع السعودي

أعل ى م ستویات االس تخدام ، وق د أوض حت النت ائج        م ستوى اس تخدام اإلنترن ت المتوس ط         یمثل -٢

غی ر ال سعودیین    بین الذكور واإلناث ، وب ین  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى   

 ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١في المجتمع السعودي ، كما أوضحت النتائج أن ھناك ف روق دال ة إح صائیًا عن د م ستوى            

 ل صالح  ١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢ العمری ة الثالث ة   الفئ ات  في مستوى استخدام اإلنترنت المتوسط ب ین  

 ل  صالح بت دائي والمتوس ط والث انوي   االالم ستویات التعلیمی ة الثالث  ة   وب ین   ، س  نة١٨-١٦الفئ ة العمری ة م ن    

وبین السعودیین وغی ر ال سعودیین ل صالح غی ر ال سعودیین ، وب ین        الثانوي،  التعلیمي المتوسط و  المستوى

ال سعودیین ف ي المن  اطق المختلف ة ، حی ث كان  ت ھن اك ف  روق ب ین المنطق ة الجنوبی  ة والوس طى و ال  شمالیة         

ھن  اك ف  روق ب  ین المنطق  ة الجنوبی  ة وال  شرقیة ل  صالح     والوس  طى ل  صالح المنطق  ة الوس  طى ، كم  ا كان  ت    

  .المنطقة الشرقیة ، وبین المنطقة الجنوبیة والغربیة لصالح الغربیة 

ع دد ال ساعات الت ي تق ضي      ف ي  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عن د م ستوى         -٣

ت ي تق ضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا       ، مم ا ی دل عل ى مقارب ة ع دد ال ساعات ال      على اإلنترنت یومی ًا وأس بوعیًا    

الم   ستویات التعلیمی   ة الثالث   ة  ، و ١٨ -١٦ ،١٦ -١٤، ١٤ -١٢ العمری   ة الثالث   ة الفئ   اتعن   د وأس   بوعیًا 

وغی  ر ال  سعودیین ف  ي المجتم  ع  ،  م  ن ال  سعودیین ف  ي المن  اطق المختلف  ة ،  الث  انوي،  ، المتوس  طاالبت  دائي 

ح صائیًا ب ین ال ذكور واإلن اث ف ي ع دد ال ساعات الت ي         أوضحت النتائج وجود ف روق دال ة إ  السعودي ، كما  

یالح ظ أن ھ كلم ا زاد العم ر والم ستوى التعلیم ي       تقضي على اإلنترنت یومی ًا وأس بوعیًا ل صالح ال ذكور، و             

ل ساعات الم ستخدمة وك ذلك العك س، وتتواف ق ھ ذه النتیج ة م ع نت ائج الدراس ات ال سابقة حی ث                 زادت عدد ا  
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 أن ال  ذكور أكث  ر اس  تخدامًا لل  شبكة م  ن اإلن  اث وأن ال  شباب أكث  ر  )١() ـھ  ١٤٢٢الف  رم، ( أوض  حت دراس  ة

  .شبكة من الفئات األخرىارتباطًا بال

 ، وقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة عند البیت أكثر األماكن استخدامًا لإلنترنت  یمثل   -٤

، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢ العمری ة الثالث ة   الفئ ات   في استخدام اإلنترن ت بالبی ت ، ب ین   ٠٫٠٥ أو  ٠٫٠١مستوى  

 ، كم   ا وغی   ر ال   سعودیین ف   ي المجتم   ع ال   سعودي،  ال   سعودیین ف   ي المن   اطق المختلف   ةوب   ین   ،١٨ -١٦

ل صالح  أوضحت النتائج أن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا ف ي اس تخدام اإلنترن ت بالبی ت ب ین ال ذكور واإلن اث             

  . االبتدائي لصالح المستوى االبتدائي والمتوسط والثانويلمستویات التعلیمیة الثالثة ، وبین االذكور

وق  د   اللغ  ة المف  ضلة للمواق  ع المرت  ادة ل  دى أف  راد عین  ة الدراس  ة ،       ھ  ي اللغ  ة العربی  ة تعتب  ر -٥

 ف ي اختی ار اللغ ة العربی ة     ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١أوضحت النتائج عدم وج ود ف روق دال ة إح صائیًا عن د م ستوى             

الم ستویات التعلیمی ة الثالث ة      و١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢ العمری ة الثالث ة   للمواقع المرتادة ب ین الفئ ات   

یر ال سعودیین   السعودیین في المناطق المختلفة وغوبین الذكور واإلناث   الثانوي وبین ، المتوسط،   االبتدائي

في المجتمع السعودي ، وھو أم ر متوق ع الس یما أن م دارس التعل یم الع ام ف ي المجتم ع ال سعودي الت درس                

 ق درتھم عل ى ممارس ة    اللغة اإلنجلیزیة إال في المرحلتین المتوسطة والثانویة مما یجع ل م ن الطبیع ي ع دم        

  .اللغة اإلنجلیزیة في حیاتھم

 موض  وعات المواق  ع التعلیمی  ة َو الترفیھی  ة َو االجتماعی  ة َو المناق  شات م  شاركًة أكث  ر       مثل  ت -٦

عینة الدراسة ، وقد أوضحت النتائج ع دم وج ود فروق ًا دال ة إح صائیًا ف ي تمثی ل        لدى  ارتیادًا  الموضوعات

 -١٤، ١٤ -١٢ العمریة الثالثة ة واالجتماعیة والمناقشات مشاركة ، بین الفئات   المواقع التعلیمیة والترفیھی  

السعودیین في المناطق المختلفة وغی ر ال سعودیین ف ي المجتم ع        الذكور واإلناث وبین     وبین ١٨ -١٦،  ١٦

 ف ي تمثی  ل  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١ وق د أوض حت النت ائج أن ھن اك ف  روق دال ة إح صائیًا عن د م ستوى         ، ال سعودي 

 ب  ین الم  ستویات التعلیمی  ة  عات المواق  ع التعلیمی  ة َو الترفیھی  ة َو االجتماعی  ة َو المناق  شات م  شاركةً  موض  و
                                                

رسالة . دراسة تطبيقية يف ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات . شبكة اإلنترنت ومجهورها يف مدينة الرياض). م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢. (  الفرم، خالد بن فيصل )١(
 . جامعة امللك سعود: الرياض. ماجستري
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 كما یالحظ أن ھ كلم ا زاد العم ر والم ستوى     الثالثة االبتدائي والمتوسط والثانوي لصالح المستوى الثانوي ،        

نتیج ة تؤی دھا إل ى ح ٍد م ا النت ائج       ار موضوعات المواق ع ، وك ذلك العك س ، وھ ذه ال       التعلیمي كلما زاد اختی   

حی  ث أك  د أن اإلش  باعات الت  ي تحققھ  ا ال  شبكة ل  دى الجمھ  ور       )١() ھ  ـ١٤٢٢الف  رم، ( الت  ي توص  ل إلیھ  ا   

ومم ا یؤك د ذل ك أن الب الغ     ) معرفیة فعاطفی ة فاجتماعی ة فترفیھی ة فتجاری ة    (  :المستخدم ھي بالترتیب التالي

  .یستطیع أن ینتبھ إلى موضوعین في وقت واحد، إذا ارتبطا من قریب ارتباطًا جزئیًا أو كلیا 

 برید إلكترون ي خ اص    في وجود٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى   -٧

 المستویات التعلیمی ة  ، وبین١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢تویات العمریة الثالثة  المسو موقع خاص ، بین   

 ال  سعودیین ف  ي المن  اطق المختلف  ة وغی  ر ال  سعودیین ف  ي      الث  انوي ، وب  ین ،  ، المتوس  طاالبت  دائي الثالث  ة 

  ف ي وج ود بری د إلكترون ي     ٠٫٠١ ، كما اتضح وجود فروق دالة إحصائیًا عن د م ستوى   المجتمع السعودي 

  . الذكور واإلناث لصالح اإلناثبین

 أوض حت النت ائج ع دم وج ود ف روق دال ة       ق د واالستخدام المنف رد لإلنترن ت      یفضل أفراد العینة     -٨

 -١٢ في تفضیل االستخدام المنفرد ب ین الم ستویات العمری ة الثالث ة     ٠٫٠٥ أو   ٠٫٠١إحصائیًا عند مستوى    

یر السعودیین السعودیین في المناطق المختلفة وغ، وبین  الذكور واإلناث  ، وبین١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤

 في تف ضیل  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١في المجتمع السعودي ، كما یالحظ أن ھناك فروق دالة إحصائیًا عند مستوى   

استخدام اإلنترنت المنفرد بین المستویات التعلیمیة الثالث ة االبت دائي والمتوس ط والث انوي ل صالح الم ستوى           

( د جاء تفضیل عینة الدراسة الستخدام اإلنترنت مرتب تنازلیًا عل ى النح و الت الي    قاالبتدائي والمتوسط ، و   

، وق د ك ان م ن الب دیھي أن یف ضل عین ة       )االستخدام المنفرد، االستخدام مع األصدقاء، االستخدام مع األسر   

ھ  ل الدراس ة االس  تخدام المنف  رد حی ث یمك  نھم ذل  ك م  ن االت صال م  ع بع  ضھم بحری ة ودون مراقب  ة م  ن األ     

   .واألصدقاء

                                                
 . ١١٢ص . مرجع سابق. شبكة اإلنترنت ومجهورها يف مدينة الرياض) . م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(  الفرم، خالد)١(
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 ف ي فوائ د اس تخدام اإلنترن ت ،     ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دال ة إح صائیًا عن د م ستوى           -٩

ال  سعودیین ، وب  ین  ال  ذكور واإلن  اث   ، وب  ین١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢ب  ین  الفئ  ات العمری  ة الثالث  ة   

 في ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١د مستوى كما یالحظ أن ھناك فروقًا دالة عنالمجتمع السعودي ، وغیر السعودیین في  

فوائ  د اس  تخدام اإلنترن  ت ب  ین الم  ستویات التعلیمی  ة الثالث  ة ل  صالح الم  ستوى التعلیم  ي المتوس  ط ، وب  ین          

ال  سعودیین ف  ي المن  اطق المختلف  ة حی  ث كان  ت ھن  اك ف  روق دال  ة ب  ین المنطق  ة ال  شمالیة والجنوبی  ة وب  ین        

لوس  طى ل  صالح المنطق  ة ال  شمالیة ، كم  ا كان  ت ھن  اك  ال  شمالیة وال  شرقیة وال  شمالیة والغربی  ة وال  شمالیة وا 

ف  روق دال  ة ب  ین المنطق  ة الجنوبی  ة وال  شرقیة والجنوبی  ة والوس  طى و الجنوبی  ة والغربی  ة ل  صالح المنطق  ة       

بری   د :  )٣(  كالت  الي أنظ   ر الملح   ق رق   م  مرتب   ة تنازلی   ًا، وق   د كان   ت فوائ   د اس  تخدام اإلنترن   ت الجنوبی  ة  

 - ك  ل م  ا تق  دم  - أخب  ار كت  ب - دروس نموذجی  ة- محادث  ات- تحمی  ل ب  رامج - مق  االت- منت  دیات-إلكترون  ي

وھذا یدل على أن الھدف الرئیسي من استخدام اإلنترنت ھ و االت صال، ویؤی د ذل ك دراس ة          .دورات تعلیمیة 

م  ن ی  ستخدمون ال  شبكة إلرس  ال البری  د   % ٥٣٫٨ حی  ث ك  شفت نت  ائج دراس  تھ أن   )١() ھ  ـ١٤٢٢الف  رم، ( 

  .وھو ما دلت علیھ الدراسة الحالیة%.٣٣٫٥اإللكتروني یلیھ المحادثات بنسبة 

معرف ة المواق ع اإلس المیة     ف ي  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند م ستوى       -١٠

الم   ستویات و ب   ین  ١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢عمری   ة الثالث   ة الم   ستویات ال، ب   ین الخاص   ة بال   شباب 

ال سعودیین ف ي المن اطق    ، وب ین  ال ذكور واإلن اث   ، وب ین    الث انوي  االبت دائي و المتوس ط و     التعلیمیة الثالث ة    

  .المختلفة وغیر السعودیین في المجتمع السعودي

ممتازة ، وقد أوض حت النت ائج   ) من حیث الجودة(  الخاصة بالشبابتعتبر المواقع اإلسالمیة   -١١

، ١٤-١٢ الم ستویات العمری ة الثالث  ة    ب ین ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١ع دم وج ود ف روق دال ة إح صائیًا عن د م ستوى        

 الث انوي ، المتوسط، االبتدائيالمستویات التعلیمیة الثالثة ، وبین  الذكور واإلناث ، وبین ١٨-١٦،  ١٦ -١٤

م ع ال  سعودي ، كم ا أوض حت النت ائج أن ھن اك ف روق دال  ة       ودیین ف ي المجت ال سعودیین وغی ر ال سع   ، وب ین  

                                                
  .مرجع سابق. شبكة اإلنترنت ومجهورها يف مدينة الرياض). م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(  الفرم، خالد)١(
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إحصائیًا بین السعودیین من المناطق المختلفة في اعتبار أن المواقع اإلس المیة الخاص ة بال شباب ممت ازة ،          

  .وقد أظھرت النتائج أن الفروق كانت بین المنطقة الشرقیة والغربیة لصالح المنطقة الغربیة 

، وق د أوض حت النت ائج ع دم وج ود       عدد المواقع اإلسالمیة الخاصة بالشباب متوس طة         تعتبر -١٢

  والمتوس ط و، االبت دائي  المستویات التعلیمیة الثالثة  بین ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١فروقًا دالة إحصائیًا عند مستوى     

یالح ظ أن  ی ر ال سعودیین ف ي المجتم ع ال سعودي ، كم ا        وغوبین ال سعودیین ف ي المن اطق المختلف ة      الثانوي

 في اعتبار أن ع دد المواق ع الموجھ ة لل شباب متوس طة ب ین       ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١ھناك فروق دالة عند مستوى     

 ، كم  ا ات  ضح أن ١٨-١٦ ل  صالح الفئ  ة العمری  ة م  ن ١٨-١٦ و١٦-١٤ و١٤ -١٢الفئ  ات العمری  ة الثالث  ة 

  .ھناك فروقًا دالة بین الذكور واإلناث لصالح الذكور

 أن البالغین یغلب عل یھم ف ي بدای ة ھ ذه المرحل ة التفكی ر واالس تدالل          ١٣ -١٢ویستدل من الفقرتین  

واالستقراء الذي یتدرج بھم  بعد ذلك إلى درج ة ت سھل عل یھم اس تخدام عملی ات التق ویم المختلف ة لمواجھ ة             

  . مواقف الحیاة

 ف روق  یتضح إیجابیة أفراد العینة نحو استخدام اإلنترنت ، حیث أظھرت النت ائج ع دم وج ود         -١٣

، ١٨ -١٦، ١٦ -١٤، ١٤ -١٢ العمری  ة الثالث  ة  ب  ین الفئ  ات٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دال  ة إح  صائیًا عن  د م  ستوى  

ال سعودیین  وب ین   الث انوي  االبت دائي و المتوس ط و   المستویات التعلیمیة الثالثة  ، وبین  الذكور واإلناث    وبین

 االس تخدام الخ اطئ لإلنترن ت    ع دم یر ال سعودیین ف ي المجتم ع ال سعودي ، ف ي       في المناطق المختلفة ، وغ   

 اس  تخدام البری   د اإللكترون   ي   أوع  ن طری   ق اخت  راق المواق   ع أو األجھ   زة أوانتح  ال  شخ   صیة اآلخ   رین   

  .لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھم 

یحكم ھ المب ادئ األخالقی ة الت ي     ) وهللا الحم د والمن ة  ( وقد تعود األسباب إلى أن المجتمع السعودي         

 ھ ي المع ول األول ال ذي یق وم علی ھ تنظ یم عالق ات أف راد         Uم ، فالخوف والخشیة من اهللا دعا إلیھا اإلسال 

  ..المجتمع مع بعضھم البعض
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 س ت ومئ ة وت سعة وس تین     إن عدد المواقع التي ت م ارتیادھ ا م ن قب ل عین ة الدراس ة، ق د بلغ ت                 -١٤        

 دردشة –منتدیات :  دون تكرار مقسمًة على إحدى عشر مجاًال وھي      ًان موقع وتسعی وسبعًة"ًامكرر "ًاموقع

 بری د  – أخب ار  – مواق ع ریاض یة   – مواق ع ترفیھی ة   – أدل ة مواق ع   - مواق ع إباحی ة  – مواقع تعلیمیة ثقافیة     –

  . برامج وكراكات–  محركات بحث -ي إلكترون
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  الثانيالفصل 

  استمارة التقويمدراسة 
  
  
  

  إجراءات الدراسة: أوًال
  
  

  عرض نتائج الدراسة ومناقـشـتـھــا: ثانیًا
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  إجراءات الدراسة: أوًال
  

لقد أظھرت نتائج الفصل السابق واقع استخدام عینة من البالغین لشبكة المعلومات الدولیة ، كما تم  

التعرف على المواقع الت ي ت م ارتیادھ ا م ن ق بلھم ، وحی ث أن الھ دف الثال ث م ن أھ داف ھ ذه الدراس ة ھ و               

 خالل الف صل الح الي تق ویم    تقویم تلك المواقع في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة ، فإن  الباحثة تحاول من   

  .بعض تلك المواقع 

وألن المجتمع  ات اإلس  المیة الی  وم أم  ام تح  د جدی  د لمواكب  ة التح  والت ف  ي ع  الم المعلوم  ات ، ف  إن   

علیھا أن حتى الیتحول المجتمع المسلم إلى مستھلك سلبي لتلك المعلومات التي تضخھا تلك التحدیات ، بل    

ساؤل والبحث عن أف ضل ال سبل لمقاوم ة ك ل م اھو بعی د ع ن ال شریعة         یكون على قدر من الوعي یدفعھ للت   

  .اإلسالمیة

لذا كان من األھمیة االھتمام بتقییم محتوى المواقع في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة حت ى یمك ن         

  .اختیار األفضل من بینھا للتصفح ، ومحاولة الوقوف على جوانب القوة والضعف فیما بینھا

مدي توافق أھ داف المواق ع األكث ر اس تخدامًا م ن قب ل الب الغین        حالیة إلى معرفة  تھدف الدراسة ال  و

  .مع أھداف التربیة اإلسالمیة

ع رض   في بن اء وتطبی ق أداة الدراس ة إذ ی   الفصل الحالي یتناول الطریقة واإلجراءات التي اتبعت    و

ع الدراس ة وكیفی ة اختی ار    ،  إل ى جان ب وص ف لمجتم       من خالل ھذه الدراس ة     عنھ اإلجابة   الذي تم  السؤال

والمنھج المتبع ف ي  ات تطبیقھا  وإجراء االستمارةكما یتناول الخطوات التي اتبعتھا الباحثة في بناء        ،  العینة

  .تحلیل النتائجالبیانات واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في ومعالجة جمع 
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  :  السؤال التاليوقد حاولت الدراسة اإلجابة عن 
 ما مدى توافق أھداف المواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین مع أھداف التربیة اإلسالمیة؟-٣

  :تطلب اإلجابة عن السؤال التحقق من صحة الفروض التالیةوت -

   .  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئي-١

  . داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب الفنیة ال توجد فروق ذات-٢

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب العلمیة-٣

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب التربویة-٤

  :منهج الدراسة 
طب ق ف  ي ھ ذه الدراس  ة م نھج تحلی  ل المحت وى وھ  و م ن أس  الیب البح ث العلم  ي الت ي ت  ستخدم ف  ي         

عملیات التقویم الترب وي ، م ن خ الل متابع ة االھتم ام بق ضیة أو اتج اه مع ین ، وی ستھدف ھ ذا الم نھج م ن                 

ت ي ت ربط ب ین بع ضھا     خالل دراستھ ظواھر المضمون ووضع ق وانین لتف سیرھا والك شف ع ن العالق ات ال         

حیث أن منھج تحلیل المحتوى یخدم أھدف كثیرة ولعل أھم ھ دف ھ و تط ویر م ادة االت صال الت ي         . البعض

  .)١(یعمل على تحلیل محتواھا 

وال تقتصر فائدة تحلیل محتوى مواقع اإلنترنت على معرفة مدى قرب أو بعد أھداف تلك المواق ع      

م ن أھ  داف التربی ة اإلس  المیة ، وتوجی  ھ األبح اث لمواجھ  ة الق ضایا المتعلق  ة بتح  دیات الع صر وإنم  ا تمت  د       

فم نھج  . مواقع في سبیل تطویرھ ا لم ا فی ھ خی ر ألبن اء األم ة اإلس المیة         فائدتھ إلى المسؤولین عن تصمیم ال     

تحلیل المحتوى یعتمد أساسًا على األسلوب الكمي في التحلیل ولكنھ ال یقف عند ذلك وإنما یتعدى الوص ف     

الكمي إلى التحلیل الكیفي الذي یطبق لتحقی ق أغ راض مختلف ة منھ ا إب راز طبیع ة الم ادة موض وع التحلی ل            

  . ما ُیستھدف من استخدامھ لمنھج تحلیل المحتوىوھذا

                                                
 . ٣٧-٣٣دار الفكر العريب ص :   القاهرة. استخداماته- أسسه-مفهومه. حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨(   طعمية، رشدي )١(
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  :جمتمع الدراسة
یشتمل مجتمع الدراسة الحالیة على مواقع شبكة المعلومات الدولیة التي تم ارتیادھا من قبل عینة   

  ) .١٩٤ - ١٩٣أنظر ص (الدراسة ، 

  :عينة الدراسة
بھ  ا ح  سب األكث  ر ارتی  ادا،     بع  د ح  صر المواق  ع الت  ي ت  م ارتیادھ  ا م  ن قب  ل أف  راد العین  ة ، وترتی          

أصبحت عینة الدراسة متمثلة في المواقع التي زاد تكرارھا عل ى ع شرة ، وق د بلغ ت ثالث ة ع شر موقع ًا ،             

  یوضح ذلك) ٢٢(والجدول  رقم 

    )٢٢( جدول رقم 

  التي زاد تكرارھا على عشرة مرتبة تنازلیًا حسب تكرار الدخولعینة الدراسة قائمة بالمواقع 

 التكرار المواقع م
١ Hotmail ٣٤ 
 ٣٢ بناتین ٢
٣ Laha on Line ٢٥ 
 ٢٠ فالشیات ٤
٥ F3F3 ٢٠ 
 ٢٠ الردادي ٦
 ١٩ أین ٧
٨ Arank ١٧ 
 ١٥ الساحة ٩

 ١٤ منتدى عالم حواء ١٠
١١ Hawawy ١٣ 
 ١١ قلوب ١٢
 ١١ أبو نواف ١٣

  : وھي وذلك ألسباب تختص بكل منھاالمواقع بعض وقد تم استبعاد 
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المواقع ذات األسماء العامة، الیمك ن تقییمھ ا ب سبب عم وم االس م حی ث أن الزائ ر ل م یح دد اس م             * 

  .بذاتھ، مثل موقع منتدیات، الشات، بال توك، تعلیمیة، أغاني، ترفیھیة متنوعة، صحف وأخبار

  .المواقع الریاضیة، ألنھا ال تتطابق مع خاصیة أداة التقویم* 

 ، فھ ي  یری ده منھ ا ف ي عملی ة البح ث       ألن الزائ ر یح دد م ا   ، یاھو وجوجل  محركات البحث مثل  * 

  .وسائل للحصول على المواقع ولیست مواقع بعینھا

  :بناء أداة الدراسة
 ، )١(وھي عبارة عن استمارة تق ویم ت م بناؤھ ا م ن قب ل الباحث ة بع د ق راءة واس عة ف ي ھ ذا المج ال               

  .ومن واقع الجزء النظري والخاص بأھداف التربیة اإلسالمیة

  : االستمارة
                                                

  :التاليةأطلعت الباحثة على الدراسات 
 اإلستراتيجية العربية املوحدة للمعلومات يف "وب " منهجية ومقاييس تقييم املواقع على الشبكة العاملية العنكبوتية). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(  هاشم، مود اصطفان )١(

املنظمة العربية للتربية والثقافة . ١٩٨٨تشرين األول / توبر أك٢٦ -٢١أعمال املؤمتر التاسع لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات املنعقد يف الفترة من . عصر اإلنترنت
  .تونس.. والعلوم

. اإلستراتيجية ا لعربية املوحدة للمعلومات يف عصر اإلنترنت. معايري لتقييم مواقع األطفال على شبكة اإلنترنت). م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(  إمساعيل ، هبة حممد-
  .تونس. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١٩٩٨تشرين األول /  أكتوبر٢٦ -٢١تبات واملعلومات املنعقد يف الفترة من أعمال املؤمتر التاسع لإلحتاد العريب للمك

 عصر اإلستراتيجية العربية املوحدة يف. أخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات العاملية. )م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠.(  والصقريي، حممد ناصر- اهلاليل، حممد جماهد-
املنظمة العربية للتربية والثقافة . ١٩٩٨تشرين األول /  أكتوبر٢٦ -٢١أعمال املؤمتر التاسع لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات املنعقد يف الفترة من . اإلنترنت
  .تونس. والعلوم

حنو استراتيجيه لدخول النتاج الفكري املكتوب باللغة العربية . نترنتتقييم املواقع التعليمية العربية على شبكة اإل). م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(   مسامح، صالح أمحد -
  م ٢٠٠١/ ٨ / ١٦ -١٢ لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات املنعقد يف الفترة من ١١وقائع املؤمتر . يف الفضاء اإللكتروين

  . الرياض. مكتبة امللك عبد العزيز العامة
  . ١٩العدد . الد العاشر. جملة البحوث األمنية. استخدامات شبكة اإلنترنت يف جمال اإلعالم األمين). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(  الشهري، فايز عبد اهللا-
  هـ١٣٩٨. ٢ط. أهداف منهج املرحلة املتوسطة للبنني والبنات.  اللجنة الفرعية لسياسة التعليم باململكة العربية السعودية-
  هـ١٤٠٣. ٤ط. أهداف منهج املرحلة الثانوية للبنني والبنات. ربية السعودية اللجنة الفرعية لسياسة التعليم باململكة الع-
مؤمتر املسئولية : ورقة عمل مقدمة إىل. حنو معيار تربوي للمسئولية الوطنية بكليات التربية إلعداد النشء من منظور إسالمي). ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥(  احلريب، حامد-

  جامعة أم القرى. ضوء حتديات العصرالوطنية واإلنسانية للمؤسسات التربوية يف 
 : من خالل املوقع الرمسي للدكتور املشرف   .احملاضرة العاشرة. تقومي برامج التعليم اإللكتروين). م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤(  احمليسن، إبراهيم -

com.mohysin.www:/http   
                                                                                           html.index/quality/com.virtualchase.www://http-  

htm.index/critical/help/college/libraries/edu.ucla.library.www://http- 
html.hott/training/library/edu.ithaca.www://http- 

html.10hott/training/library/edu.ithaca.www://http- 
htm.webeval/webevaluation/Library-Memorial-Wolfgram/edu.widener.2www://http- 
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 بعد مراجعة الدراسات التي تناولت مقاییس مختلفة لتقویم مواق ع عب ر اإلنترن ت، وج د أن منھ ا م ا       

ھ  و مخ  صص ألن  واع معین  ة م  ن المواق  ع اإلعالمی  ة أو التعلیمی  ة أو الشخ  صیة ومنھ  ا ك  ذلك م  اھو موج  ھ     

قام  ت الباحث  ة بجم  ع تل  ك المق  اییس وت  صنیف     ف كتالمی  ذ المرحل  ة المتوس  طة أو الثانوی  ة،    لجمھ  ور مع  ین 

 ااقت  راح اس تمارة نموذجی  ة یمك ن أن ی  ستفید منھ    وبع  د ذل ك  عناص رھا بم  ا ی تالءم م  ع طبیع ة الموض  وع ،    

  . التربویون الختیار المواقع المناسبة للبالغین

  : تمثلت االستمارة في اآلتيو

  . مقدمة حددت فیھا مشكلة الدراسة والھدف منھا ، والمطلوب من لجنة المحكمین•

جداول االستمارة موزع ة عل ى خم س أج زاء رئی سة ، ك ل ج زء یتن اول ع ددًا م ن المح اور ، وك ل                 • 

  .محور یندرج تحتھ عدد من العبارات

  .بیانات الموقع ، ستة محاور: الجزء األول 

  .االنطباع المبدئي للموقع اثنتا عشرة عبارة اندرجت تحت خمسة محاور: الجزء الثاني     

  . الجوانب الفنیة للموقع أربع عشرة عبارة اندرجت تحت خمسة محاور: الجزء الثالث 

  . عبارة اندرجت تحت خمسة محاورالجوانب العلمیة للموقع سبع وعشرون: الجزء الرابع 

  . الجوانب التربویة للموقع خمس وثمانون عبارة اندرجت تحت خمسة محاور: الجزء الخامس 

  :قياس صدق أداة الدراسة 
لقیاس صدق االستمارة ، ت م عرض ھا عل ى مجموع ة م ن المحكم ین المخت صین بالتربی ة وبرمج ة           

مثیل العبارات التي ت ضمنتھا االس تمارة لمجم وع المح اور     ، لتحدید مدى ت ) ٤أنظر الملحق رقم  (الحاسب  

تق  ویم المواق  ع األكث  ر ارتی  ادا م  ن قب  ل    ( الت  ي یمك  ن أن تك  ون اإلط  ار الع  ام لل  صفة الم  راد قیاس  ھا وھ  ي     

، وكذلك إبداء الرأي حول الصورة الخارجیة لالستمارة من حیث وضوح العبارات، وانتم اء ك ل       ) البالغین

وف ي ض وء مالحظ ات    . رج ت تحت ھ، وم دى مالءمتھ ا للغ رض ال ذي وض عت م ن أجل ھ           منھا للبعد الذي أد   
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ذفت بع  ض العب  ارات، وُدم  ج بع  ضھا ، و غی  رت بع  ض األلف  اظ        ع  دلت االس  تمارة حی  ث ح     •المحكم  ین

والج دول الت الي یوض ح التغی رات     . المستخدمة في تركیب بعض العبارات لتكون أقوى في توضیح المعنى      

  .           التي ُأجریت على االستمارة 

   )٢٢(  جدول رقم
  یوضح التغیرات التي أجریت على االستمارة من وجھة نظر المحكمین

  بیانات الموقع: لجزء األولا
                       األصل                                                اقتراح المحكمین   

   لغة عربیة  اللغة المستخدمة 
                        لغة إنجلیزیة 
                       أكثر من لغتین 

   اللغة العربیة اللغة المستخدمة
 اللغة اإلنجلیزیة  

                        اللغة العربیة واإلنجلیزیة  
                      أكثر من لغتین  

   حكومي       إدارة الموقع
                     شخصي   
                     تجاري   
                     مستضاف  

  إدارة الموقع  
   شخصي   مستضاف مجانًا غیر مستضاف   
  
 تجاري    مستضاف مجانًا غیر مستضاف   
 

  االنطباع المبدئي: الجزء الثاني
                   األصل                                                       اقتراح المحكمین

   وجود عنوان للموقع-١ العنوان

   مناسبة محتوى الموقع للعنوان-٢          
 مناسبة طول العنوان -٣          

  العنوان لمحتوى الموقع مناسبة -١العنوان

  مناسبة طول العنوان-٢         

              تھتم بتنظیم الصفحات وأجزاء -١ إدارة الموقع
  الموقع وربطھا فیما بینھا

   تھتم بتقدیم المعلومات ووضوحھا-٢            

 ل وبریده االلكتروني ورود توقیع المسؤو-٣           

بوجود روابط واضحة ألجزاء  تھتم -١ إدارة الموقع
  الموقع 

  بوجود معلومات اتصال بالمسئول عن الموقع  تھتم-٢   

  تجدید الموقع-٣   

  الجوانب العلمیة:                                      الجزء الرابع
                                                           اقتراح المحكمین                  األصل

  المسؤولیة الفكریة
  لون عن توفیر المعلومات معروفون بوضوح المسؤو-١

 كف اءة علمی  ة  ولون ع  ن ت وفیر المعلوم  ات ذو  الم سؤو -٢
  وخبرة

  لین ذكر المنشورات العلمیة للمسؤو-٣
  ذكر المؤسسة العلمیة الحاضنة لھم -٤

  المسؤولیة الفكریة
  ومات ن عن توفیر المعل وضوح أسماء  المسؤولی-١

 وض    وح المكان    ة العلمی    ة للم    سؤولین ع    ن ت    وفیر   -٢
  المعلومات 

  .  وجود سیر ذاتیة للمسؤولین عن معلومات الموقع-٣
  وجود تشجیع من المسؤولین على البحث العلمي-٤

                                                
 .  لقد الحظت الباحثة اتفاق معظم ملحوظات احملكمني مما دفعها إىل تغيري االستمارة يف ضوء هذه امللحوظات•
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 وج   ود رواب   ط توص   ل إل   ى ص   فحة ال   وب الخاص   ة   -٥
  بالمؤسسات الحاضنة لھم

  لین وجود السیرة الذاتیة للمسؤو-٦

  لین عن الموقع وجود وسیلة اتصال بالمسؤو-٧
 خلو المادة العلمیة من التحیز-٨

   التحدیث 
 ی  تم تح  دیث ومراجع  ة المعلوم  ات ف  ي الموق  ع ب  شكل    -١

  دوري

   وجود تاریخ إنشاء الموقع-٢
   وجود تاریخ آخر تحدیث لھ-٣

   وجود تحدیث للروابط-٤
  )التأكد من صحة ارتباط الروابط بالموقع نفسھ( 

 )متى یتم التحدیث(  ذكر وتیرة التحدیث-٥

  التحدیث
   وضوح تاریخ إنشاء الموقع-١
   یتم تحدیث ومراجعة معلومات الموقع بشكل دوري-٢

   مع الموقع تحدیث للروابط یتم-٣
  ) صحة ارتباط الروابط بالموقع نفسھالتأكد من( 

  وضوح تاریخ آخر تحدیث للموقع-٤

  معالجة المعلومات
   عدم وجود أي أخطاء إمالئیة-١
   عدم وجود أي أخطاء لغویة-٢

 توثی    ق م    صادر المعلوم    ات عل    ى ش    كل إش    ارات    -٣
  مرجعیة أو روابط تحیل إلى مواقع أخرى

   صحة ودقة المعلومات الموجودة بالموقع-٤
  الخط المستخدم واضح-٥

  معالجة المعلومات
توثی    ق م    صادر المعلوم    ات عل    ى ش    كل إش    ارات     -١

  مرجعیة أو روابط تحیل إلى مواقع أخرى

   خلو الموقع من األخطاء اللغویة-٢
  الخط المستخدم  سھولة قراءة-٣

  الجوانب التربویة : الجزء الخامس
                                                                         اقتراح المحكمین          األصل
  الھدف الدیني

تعمل على تقویة اإلیمان في نفوس البالغین، بما حققھ         -١
  الدین اإلسالمي من خیر وسعادة ورفعة لألمة اإلسالمیة

تدعو إلى تنقی ة ال دین اإلس المي م ن الب دع والمب ادئ           -٢
  الدخیلة الضارة

بث روح الیقین في نفوس البالغین أن العقی دة ال سلفیة       -٣
 ، rالت  ي ج  اء بھ  ا الق  رآن وال  سنة الثابت  ة ع  ن رس  ول اهللا  

والت  ي ك  ان علیھ  ا أص  حابھ الك  رام رض  وان اهللا عل  یھم،      
ا المع  ول ف  ي ال  دین الح  ق وھ  ي س  بیل النج  اة ف  ي        علیھ  

  اآلخرة والعز والسعادة في الدنیا
تعم    ل عل    ى ك    شف الباط    ل ال    ذي تنط    وي علی    ھ      -٤

االتجاھ   ات الراھن   ة المنحرف   ة ع   ن س   بیل اهللا، وف   ضح     
التلب  یس والت  دلیس ال  ذي یل  بس ب  ھ أتب  اع تل  ك االتجاھ  ات     

 وأولیائھا ما ینتحلونھ

  
  
  
  
  
  

 حذفت لتشابھھا مع بعض العبارات

  الھدف األخالقي
 م    ساعدة الب    الغین عل    ى اس    تقامة س    لوكھم وتق    ویم   -١

  أخالقھم
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توعیة الب الغین ب ان تق دم األم م وعزتھ ا ال یتحق ق إال           -٢
  بتضافر الجانب األخالقي والجانب المادي

 تعمل عل ى تك وین ب صیرة علمی ة ل دى الب الغین ب القیم            -٣
  میةاألخالقیة اإلسال

 

      حذفت لتشابھھا مع بعض العبارات

تبصیر البالغین بالحقوق الزوجیة وبر الوالدین  -٤
 وآداب اإلسالم في ذلك

  ُقسمت إلي عبارتین ألنھا مركبة
   تبصیرھم بالحقوق الزوجیة وآداب اإلسالم في ذلك -
  تبصیرھم ببر والدیھم وآداب اإلسالم في ذلك-

   الھدف االجتماعي
 توجیھ البالغین إلى أھمیة التعاون حتى یكونوا -١

  أعضاء نافعین في المجتمع
 تنمیة اإلحساس لدى البالغین بمشكالت المجتمع -٢

  ودورھم في اإلسھام في حلھا
 تبصیر البالغین بحقیقة التأثیر المتبادل بین الفرد -٣

والمجتمع، وآثاره التي تعود على الفرد واألمة إن خیرًا 
   شرًا فشر فخیر وإن

  تحقیق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمیة سلیمة-٤

  
  
  

     حذفت لتشابھھا مع بعض العبارات
  
 

  الھدف التثقیفي
إكسابھم فضیلة المطالعة النافعة في االزدیاد من العلم -١

  النافع والعمل الصالح
 الوقوف عند معالم التراث العلمي والحضارة -٢

اإلسالمیة السامیة حفزًا للھمم على استعادة مجدھا 
  والتجاوز عن مواطن الضعف فیھا

 تعمل على تنمیة المیول اإلیجابیة نحو طلب العلم -٣
  والتعلیم المستمر 

 تدعو إلى التوازن بین الناحیتین النظریة والعملیة    -٤
 م العمل المھنيتدعو إلى احترا٥

  
  
  

    حذفت لتشابھھا مع بعض العبارات 

  الھدف الدنیوي
 بث روح الیقین في نفوس البالغین بوفاء اإلسالم -١

بمطالب الحیاة وحل مشاكل العصر وقدرتھ على عالج 
  ما یجد من مشكالت في أي عصر  

مساعدتھم على مواجھة التحدیات المتنوعة التي  -٢
  یواجھھا اإلسالم

  تنمیة روح الكشف واالبتكار-٣

  
  

     حذفت لتشابھھا مع بعض العبارات

 التعرف على نعم اهللا التي سخرھا لإلنسان، والحث -٤
 على االستفادة منھا في مرضاتھ

  قسمت إلي عبارتین ألنھا مركبة
   التعرف على نعم اهللا التي سخرھا لإلنسان-١
اإلسراف  الحث على االستفادة من نعم اهللا مع عدم -٢

 والتبذیر
  

  ).٥(وبذلك اعتبرت االستمارة صادقة صدقًا تحكمیًا ، أنظر االستبانة في صورتھا النھائیة في الملحق رقم 

  
  : ثبات أداة الدراسة
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لوب وإتب اع نف س اإلج راءات    حصول الباحث على نفس النتائج باستخدام نفس األس    : یقصد بالثبات   

، ولقی اس الثب ات ط رق    )١(المطبقة على مادة التحلی ل ب صرف النظ ر ع ن األخ صائي ال ذي یطب ق االختب ار            

  .نھا مختلفة م

  :طریقة إعادة االختبار وتأخذ ھذه الطریقة أحد الشكلین

  .ثم تدرس العالقة بین النتائج التي توصل إلیھا كل منھما. أن یقوم محلالن بتحلیل مادة البحث -١

أن یقوم الباحث بتحلیل المادة نفسھا وعلى فترتین متباعدتین وفي مثل ھذه الحال ة ی ستخدم عن صر        -٢

  .)٢(الزمن لقیاس ثبات التحلیل

تخدم الشكل األول من التحلی ل ، ألن ھ یت ضمن الدق ة والتركی ز ف ي التحلی ل والموض وعیة ،             وقد اس 

حی ث قام  ت الباحث ة بتطبی  ق اس  تمارة التق ویم عل  ى المواق ع األكث  ر ارتی  ادًا م ن قب  ل الب الغین ، ث  م عرض  ت        

   .المواقع واستمارة التقویم على عضو ھیئة تدریس إلعادة تطبیق االستمارة على نفس المواقع

، لقی  اس الثب  ات ف  ي دراس  ات تحلی  ل المحت  وى وف  ق  )٣() Cooper،1974(وبتطبی  ق معادل  ة ك  وبر

  :المعادلة التالیة

                                               عدد مرات االتفاق
  %  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =               نسبة االتفاق 

      عدد مرات االختالف                              +                                عدد مرات االتفاق
    

  :تم استخراج معامل ثبات لكل جزء من أجزاء االستمارة ، فكانت كالتالي

  %٩٤٫٠= معامل ثبات الجزء األول بیانات الموقع   

  %٨٣٫٠=           معامل ثبات الجزء الثاني االنطباع المبدئي 

                                                
 .٢٥٦ص .دار قباء للنشر والتوزيع: القاهرة.SPSSتعلم بنفسك التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام ). م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١(  غنيم، أمحد وصربي، نصر)١(
 .١٧٧ -١٧٥ص. دار الفكر العريب: ، القاهرة استخداماته- أسسه-حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية مفهومه). م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨( طعمية، رشدي ) ٢(
 .٢٩٦ص . مطبعة حسان: القاهرة. أسس بناء املناهج وتنظيماا التربوية). م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤(  الوكيل، حلمي واملفىت، حممد)٣(
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  %٨٥٫٠= معامل ثبات الجزء الثالث الجوانب الفنیة        

  %٧٤٫٠= معامل ثبات الجزء الرابع الجوانب العلمیة        

  %٨٩٫٠= معامل ثبات الجزء الخامس الجوانب التربویة        

  .وھذا یدل على أن االستمارة تتمتع بنسبة مرتفعة  من الثبات      

  :وحدة التحليل
یا ، وق د ت م   العب ارة أو الجمل ة أو الفك رة الت ي ت صف أوتتن اول ق ضیة م ن الق ضا          : وحدة التحلی ل ھ ي      

  .االعتماد في ھذه الدراسة على الفكرة المفیدة الدالة على عبارات االستمارة كوحدة قیاسیة للتحلیل

  : تصحيح استمارة التقويم
تم تصحیح استمارة التقویم وفق الخیارات األربعة المتاحة لكل عبارة م ن العب ارات بحی ث م نح ك ل         

  :خیار منھا قیمة معینة على النحو التالي 

  ممتاز         جید جدًا            جید            ضعیف
                            ١                   ٢                     ٣               ٤  

  :وقد كان توزیع القیم على الخیارات وفقًا لعدد تكراراتھا على النحو التالي 

  .ت فأكثرمرا) ٣(تكرار الفكرة ثالث ) = ٤(ممتـــاز

  .مرتین) ٢(تكرار الفكرة مرتین ) = ٣(جید جدًا

  .وجود فكرة العبارة ) = ٢( جـــیـد 

  .عدم وجود الفكرة) = ١(ضعیف

  : وبعد تصحیح االستمارة تم دمج خیارات التصحیح إلى قسمین   

  . وأطلق علیھ مرتفعًا) ممتاز وجید جدًا( دمج كٍال من :       األول 

  .وأطلق علیھ منخفضًا ) جید وضعیف(  كٍال من دمج:       الثاني 

  .بدًال من أربعة ، وذلك لحسم اتجاه العینة) مرتفعًا ومنخفضًا (   لیصبح عدد الخیارات إثنین 
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  : التحليل اإلحصائي للبيانات
تم ) SPSS(بعد ترمیز البیانات ورصدھا في جداول برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة   

  :حساب ما یلي 

لوصف المواقع األكثر ) percentages( َو النسب المئویة ) frequency( التكرارات  -١

  .ارتیادًا من قبل البالغین 

المتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات وانحرافھا المعیاري وترتیبھا تنازلیًا حسب  -٢

 .متوسطھا 

المعیاري وترتیبھا تنازلیًا حسب المتوسط الحسابي لكل محور من المحاور وانحرافھا  -٣

 .متوسطھا

  :  على النحو التالي Mid-point)( وقد تم حساب نقطة الوسط 

                                  ٣          ٢+ ١  
  ١٫٥=  ــــــــ  = ــــــــــــــــــــــ =             نقطة الوسط 

                                    ٢             ٢  
 .٢، ومنخفض بـ ١حیث أن مرتفع رمز لھا بـ 

لمعرفة الفرق بین المواقع المرتفعة والمنخفضة لكل عبارة من عبارات ) ٢كا(مربعات كاي  -٤

 .االستمارة
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   ومناقشتھاالدراسةعرض نتائج : ثانیًا

عین  ة م  ن الب  الغین،  وی  شتمل المبح  ث الح  الي عل  ى نت  ائج تق  ویم المواق  ع األكث  ر اس  تخدامًا م  ن قب  ل  

ومعرفة مدى توافقھا مع أھداف التربیة اإلسالمیة ، حیث یتم من خاللھ اإلجابة عن سؤال الدراس ة الثال ث    

.  

  الثالثعرض نتائج اإلجابة عن السؤال 
م  ا م  دى تواف  ق أھ  داف المواق  ع األكث  ر     :ولإلجاب  ة ع  ن س  ؤال الدراس  ة الثال  ث ال  ذي ن  ص عل  ى     

   ؟ البالغین مع أھداف التربیة اإلسالمیةاستخدامًا من قبل عینة من

  : سعت الباحثة إلى التحقق من صحة الفروض الصفریة التالیة  

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئي -١

  .یث الجوانب الفنیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من ح-٢

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب العلمیة-٣

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب التربویة-٤

، فق د ت م ع رض ومناق شة     ة م ا ب ین جوان ب ش كلیة وجوان ب خاص         أج زاء االس تمارة   ونظرًا لتعدد   

  :  على النحو التالي االستمارةنتائج

 الجوان  ب – االنطب اع المب دئي   –بیان ات الموق  ع  :  ع رض ومناق شة نت ائج الجوان  ب ال شكلیة وھ ي     -١  

  .   الجوانب العلمیة-الفنیة

 - األخالقی   ة -الجوان   ب التربوی   ة الدینی   ة    :  ع   رض ومناق   شة نت   ائج الجوان   ب الخاص   ة وھ   ي     -٢  

  . الدنیویة- التثقیفیة-ماعیةاالجت
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 - الجوان ب الفنی ة  - االنطب اع المب دئي  – بیانات الموقع  :وھي الجوانب الشكلیة عرض ومناقشة نتائج     -١

  الجوانب العلمیة

  عرض ومناقشة نتائج بیانات المواقع  - أ

    )٢٤( جدول رقم 
  )عينة الدراسة( يوضح بيانات المواقع األكثر استخداماً من قبل البالغين 

  مرتبة تنازلیًا وفقًا لتكراراتھا
  العنوان على الشبكة اسم الموقع م

 
  اللغة

 المستخدمة
الفئ            ة 
العمری    ة  
الموج     ھ 
لھ                ا 

 الموقع

المجال 
الموضوعي    

 للموقع

إدارة 
 الموقع

الخدمات   
 التفاعلیة

تكالیف 
 االستخدام

١ Hotmail WWW.hotmail.com العربیة  
    َو        

 اإلنجلیزیة

  تعلیمي عام
  ریاضي
  ترفیھي

  اجتماعي
  تجاري
  سیاسي

مناق          شات  
  عامة

 

ك  ان س  ابقًا  
شخ        صي 
ولكن  ھ بع  د   
ذلك أص بح   
تج           اري 
غی                  ر 
مست   ضاف 
تابع لشركة 

Microsoft 
World  

 مجاني برید إلكتروني

شخ     صي  ترفیھي بالغون العربیة www.banateen.com بناتین ٢
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  منتدى الحوار
 قوائم مراسلة

 مجاني

لھا أون  ٣
 الین

www.lahaonline
.com 

  عام العربیة
   َو

 بالغون

  تعلیمي
  ترفیھي

  دیني
 اجتماعي

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  ھاتف
  فاكس

 منتدى الحوار

 مجاني

  تعلیمي عام العربیة www.flashyat.com فالشیات ٤
  ترفیھي

مناق          شات  
 عامة

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  ھاتف

  منتدى للحوار
 دفتر للزوار

 مجاني

ش            بكة  ٥
كی              ف 

 العرب

www. F3F3.com تعلیمي عام العربیة  
  ریاضي
  ترفیھي

  دیني
  اجتماعي

  تجاري
  سیاسي

مناق          شات  
 عامة

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  منتدى للحوار
  قوائم مراسلة

مجموع          ات  
 األخبار

 مجاني

  تعلیمي عام العربیة www.raddadi.com الردادي ٦
  ریاضي
  ترفیھي

  دیني
  اجتماعي

  سیاسي
 مناقشات

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
 دفتر للزوار

 مجاني
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أكث        ر  www.ayna.com أین ٧
م           ن  

 لغتین

  تعلیمي عام
ریاض           ي 

  ترفیھي
  دیني

  اجتماعي
  تجاري
  سیاسي

 مناقشات

تج        اري 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  ھاتف
 فاكس

  مجاني
مع وجود 
خ      دمات 
ت       ستلزم 

 رسوم

  تعلیمي عام العربیة www.arank.com أرانك ٨
  ریاضي
  ترفیھي

  دیني
  اجتماعي

  تجاري
  سیاسي

 مناقشات

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  منتدى الحوار
  
 

 مجاني

  تعلیمي عام العربیة www.alsaha.com الساحة ٩
ریاض           ي 

  ترفیھي
  دیني

  اجتماعي
  تجاري
  سیاسي

 مناقشات 

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

 مجاني برید إلكتروني

بواب            ة  ١٠
ع              الم 

 حواء

www.hawaaworld.
com 

  تعلیمي بالغون العربیة
  دیني

  اجتماعي
  تجاري
  ترفیھي

مناق         شات 
 عامة

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
 قوائم مراسلة

 مجاني

١١ Hwawy www.hwawy.com 
 

  تعلیمي بالغون العربیة
  ترفیھي

  دیني
  اجتماعي
 مناقشات

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  منتدى للحوار
 قوائم مراسلة

 مجاني

  عام العربیة www.qloop.com قلوب ١٢
 بالغون

  ترفیھي
 

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
 دفتر للزوار

 مجاني

 www.abunawaf أبو نواف ١٣
com. 

   العربیة 
     َو

  اإلنجلیزیة

  تعلیمي عام
  ترفیھي

  اجتماعي
 مناقشات

شخ     صي 
غی               ر 

 مستضاف

  برید إلكتروني
  ھاتف

 دفتر للزوار

 مجاني

  

  



  
  
 

- ٢٢٨ - 
 

  :مایلي ) ٢٤(ویتضح من الجدول رقم 

 ھ ي عل ى النح و الت الي مرتب ة ترتیب ًا       - عین ة الدراس ة  –المواقع األكثر استخدامًا من قبل الب الغین   *  

 –  ال ردادي - شبكة كیف الع رب -   فالشیات-  لھا أون الین  -  بناتین - Hotmail: تنازلیًا حسب تكراراتھا    

  . أبو نواف-  قلوب-Hwawy - بوابة عالم حواء  -  الساحة–  أرانك- أین

: مواق ع وھ ي كالت الي   ) ٣( قد استخدمت اللغ ة العربی ة ماع دا ثالث ة        -عینة الدراسة -جمیع المواقع   * 

خدما اللغ  ة العربی ة واإلنجلیزی  ة ، أم ا موق ع أی  ن فق د اس  تخدم أكث ر م  ن       َو أب و ن  واف اس ت  Hotmailموقع ا  

 -العربی ة : لغتین حیث یتوفر لدیھ نظام متعدد اللغات للبرید اإللكترون ي ، واللغ ات المت وفرة حالی ًا فی ھ ھ ي        

ف راد عین ة   وھذا یتفق مع نتائج المبحث ال سابق حی ث أن جمی ع أ      .  اإلسبانیة - األلمانیة - الفرنسیة -اإلنجلیزیة

  .الدراسة كانوا یفضلون لغة المواقع العربیة

 لم تحدد فئ ة عمری ة توج ھ لھ ا الموق ع ، حی ث كان ت المواق ع ف ي          - عینة الدراسة–غالبیة المواقع   * 

منھ ا تخاط ب فئ ة العام ة والب الغون      ) ٢(مجملھا تخاطب جمی ع الفئ ات العمری ة ع دا خم سة مواق ع ، اثن ان            

 وھ ذه األخی رة ت شترط ل دخول الموق ع أن یك ون عم ر الزائ ر أكث ر م ن ثالث ة            -وب وھما لھا أون الین َو قل   

مواق  ع مخص  صة فق  ط لفئ  ة الب  الغین  وھ  ي ع  الم ح  واء َو ھ  واوي َو    ) ٣( ، وث  الث -!!!س  نة) ١٣( ع  شر 

  .بناتین

 -الترفیھی ة :  كان ت عل ى النح و الت الي مرتب ة ترتیب ًا تنازلی ًا         - عینة الدراس ة   –موضوعات المواقع   * 

 ال    سیاسیة ، ویالح    ظ أن  - التجاری    ة- الریاض    یة- الدینی    ة- االجتماعی    ة- المناق    شات العام    ة -التعلیمی    ة

الموضوعات الترفیھیة والتعلیمیة قد تصدرت موضوعات المواق ع وأن الموض وعات التجاری ة وال سیاسیة          

 - عین ة الدراس ة  –عمریةلم یكن لھا نصیب وافر من تلك المواقع، وھو أمر متوقع موافق الھتمامات الفئة ال      

كم  ا أن  ھ یتواف  ق م  ع نت  ائج المبح  ث ال  سابق حی  ث مثل  ت الموض  وعات التعلیمی  ة والترفیھی  ة والمناق  شات           

  .- عینة الدراسة–واالجتماعیة أكثر الموضوعات اختیارًا بالنسبة للبالغین 
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م ن  ) ٢(ین  كانت شخ صیة غی ر مست ضافة ع دا اثن      - عینة الدراسة–إدارة المواقع لجمیع المواقع   * 

 حیث أنھ كان سابقًا شخصي ولكنھ بع د ذل ك أص بح تجاری ًا غی ر مست ضاف ت ابع             Hotmail: المواقع وھما 

  .، أما الموقع اآلخر أین فھو تجاري غیر مستضافMicrosoft worldلشركة 

نت دى   م–برید إلكترون ي  :  كانت كالتالي مرتبة تنازلیًا - عینة الدراسة-الخدمات التفاعلیة للمواقع   * 

ویالح ظ أن البری د اإللكترون ي    .  مجموع ات األخب ار  - ف اكس - ھ اتف  - دفت ر لل زوار    - قوائم مراسلة  -الحوار

 وھذا یتفق م ع نت ائج المبح ث ال سابق     - عینة الدراسة -ومنتدى الحوار قد تصدرا الخدمات التفاعلیة للمواقع      

  .الیة للبرید اإللكتروني بنسبة ع– عینة الدراسة –في استخدام البالغین 

وھو أمر بدیھي حی ث معظ م   .  كانت مجانیة- عینة الدراسة–إن تكالیف االستخدام لجمیع المواقع     * 

المواقع ت سعى الس تقطاب أكب ر ق در ممك ن م ن ال زوار والمرت ادین ، ول ن یتحق ق ذل ك ف ي ض وء اش تراط                   

  .رسوم لتلك المواقع
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  االنطباع المبدئي عرض ومناقشة نتائج   - ب

المواق  ع عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین     : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة         

  .المرتفعة والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئي 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي   ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا     

  ).٢٥(الجدول رقم 

   )٢٥(جدول رقم 

  )عينة الدراسة( تائج االنطباع المبدئي للمواقع األكثر استخداماً من قبل البالغين           يوضح ن

ور
مح

ال
 

  
رقم 
 العبارة

  
 العبارة

  
  مرتفع

)%( 

  
  منخفض

)%( 

  
 المتوسط

  
االنحراف 

 المعیاري

  
  ٢كا

  
 الداللة

مناسبة العنوان لمحتوى  ١
 الموقع

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

٠٫٠٠ ١٥٫٣٨٥ ٠٫٢٨ ١٫٩٢•• 

لعن
ا

ان
و

 
  ١٢ مناسبة طول العنوان ٢ 

٩٢٫٣١ 
١  

٧٫٦٩ 
٠٫٠٠ ١٥٫٣٨٥ ٠٫٢٨ ١٫٩٢•• 

س   رعة تحمی   ل ال   صفحة  ٣
 الرئیسیة

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

٠٫٠١٨ ٨٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٨٥•• 

سرعة تحمی ل ال صفحات      ٤
 الداخلیة

١١  
٨٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

٠٫٠٢٣ ٧٫٥٣٨ ٠٫٣٨ ١٫٨٥• 

عة
سر

ال
إمكانی   ة رؤی   ة ال   صفحة    ٥ 

 الرئیسیة كاملة
١٢  

٩٢٫٣١ 
١  

٧٫٦٩ 
٠٫٠٠٠ ١٥٫٣٨٥ ٠٫٢٨ ١٫٩٢•• 

ش     كل ال     صفحة یج     ذب  ٦
الب   الغین للقی   ام بالمزی   د   
من االستكشاف والتعم ق   

 في الموقع

  
١٠  

٧٦٫٩٢  
 

  
٣  

١٢٫٧٧ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
٤٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٩٢ 

عام
 ال
كل
لش

ا
وض   وح ال   صفحة یمك   ن   ٧ 

الب    الغین م    ن توظیفھ    ا   
 بنجاح

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

  
١٫٩٢ 

  
٠٫٢٨ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

تھ      تم بوج      ود رواب      ط   ٨
 واضحة ألجزاء الموقع

١١  
٨٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

  
١٫٨٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
١١٫٢٣١ 

  
٠٫٠٠٤•• 

قع
مو

 ال
رة
إدا

 

تھ   تم بوج   ود معلوم    ات    ٩
ول ع   ن  ؤات   صال بالم   س 

 الموقع

٩  
٦٩٫٢٣  

 

٤  
٣٠٫٧٧ 

  
١٫٦٢ 

  
٠٫٥١ 

  
٢٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٣٢ 

یة
عا
الد

 

وج  ود م  ساحات للدعای  ة   ١٠
 واإلع  الن ب  شكل مناس  ب 

بحی     ث ال یطغ     ى عل     ى   
 المحتوى األصلي

  
٨  

٦١٫٥٤ 

  
٥  

٣٨٫٤٦ 

  
  

١٫٦٢ 

  
  

٠٫٥١ 

  
  

٦٫٣٨٥  
 

  
  

٠٫٠٩٤ 

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••              
  ٠٫٠٥  دالة عند مستوى •                  

 ١٠ عب ارات م ن ب ین ع شرة     ٧كان ت دال ة عن د س بعة      ٢أن قیم ة ك ا   ) ٢٥(یتضح من الجدول رقم    

 یالحظ أن قیم ة  - عینة الدراسة- ، وبالرجوع إلى متوسطات المواقع   ٠٫٠٥أو  ٠٫٠١عبارات عند مستوى    
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 -١٥٫٣٨٥(  تمی  ل نح  و االرتف  اع بق  یم ق  درھا عل  ى الت  والي      ٨ -٧ -٥ -٤ -٣ -٢ -١ للعب  ارات رق  م  ٢ك  ا

 - عینة الدراسة–مما یدل على أن المواقع  ) ١١٫٢٣١ -٩٫٣٠٨ -١٥٫٣٨٥ -٧٫٥٣٨ -٨٫٠٠ -١٥٫٣٨٥

 س رعة تحمی ل ال صفحة الرئی سیة وال صفحات الداخلی ة و       -تتمتع بمناسبة العنوان بشقیھ المحتوى والط ول   

 االھتم ام  - وضوح الصفحة مم ا یمك ن الب الغین م ن توظیفھ ا بنج اح         -إمكانیة رؤیة الصفحة الرئیسیة كاملة    

  .ء الموقع بوجود روابط واضحة ألجزا

 ١٠ -٩ -٦ المتبقی ة وھ ي العب ارات رق م     ٣ غیر دالة ف ي العب ارات ال ثالث      ٢كما اتضح أن قیمة كا    

 تھ  تم بوج  ود -ش  كل ال  صفحة یج  ذب الب  الغین للقی  ام بالمزی  د م  ن االستك  شاف والتعم  ق ف  ي الموق  ع   : وھ  ي

 وجود مساحات للدعایة واإلعالن ب شكل مناس ب بحی ث ال یطغ ى      -ول عن الموقع  معلومات اتصال بالمسؤ  

عل  ى المحت  وى األص  لي ، مم  ا ی  دل عل  ى أن العب  ارات ذات م  ستوى متوس  ط أي تت  أرجح ب  ین االرتف  اع         

  .واالنخفاض

ویتضح من الجدول أیضًا أن أقل متوسطات عبارات االنطباع المبدئي ارتفاعًا ھي العب ارتین رق م         

، وت  شیر العب  ارتین إل  ى وج  ود معلوم  ات ات  صال بالم  سؤول ع  ن   ١٫٦٢حی  ث بلغ  ت متوس  طاتھا  ، ١٠و٩

الموقع ، ووجود مساحة للدعایة واإلعالن ب شكل مناس ب بحی ث الیطغ ي عل ى المحت وى األص لي ، ولع ل           

من األھمیة التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار لدى أصحاب المواقع حتى یسھل على الم ستخدمین اإلجاب ة      

  .لى االستفسارات المختلفة المتعلقة بالموقع ، وكذلك لمعرفة مصدر المعلومات لتلك المواقعع

 ارتف  اع متوس  طاتھا مم  ا یؤك  د  دال  ة عل  ى عب  ارات االنطب  اع المب  دئي معظ  مومم  ا س  بق یت  ضح أن 

من المواقع المرتفعة والمنخفضة عبارات فروق ذات داللة إحصائیة بین في عدم وجود    الفرضیة  السابقة    

  .حیث االنطباع المبدئي 
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  الجوانب الفنیةعرض ومناقشة نتائج   -جـ 

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .الجوانب الفنیةوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي   ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا     

  ).٢٦(الجدول رقم 

  )٢٦( جدول رقم                                                               

  )عينة الدراسة( يوضح نتائج الجوانب الفنية للمواقع األكثر استخداماً من قبل البالغين 

ور
مح

ال
 

  
رقم 
 العبارة

  
 العبارة

  
  مرتفع

)%( 

  
  منخفض

)%( 

  
 المتوسط

  
االنحراف 

 المعیاري

  
  ٢كا

  
مستوى 
 الداللة

  
١ 

تعری    ف وتق    دیم الموق    ع 
بشكل واض ح ف ي عنوان ھ     

 واألسطر األولى لھ

٦  
٤٦٫٥١  

 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦  
 

  
٠٫٥٢ 

  
٠٫٢٣١ 

  
٠٫٩٧ 

  
٢ 

توزی   ع المعلوم   ات عل   ى  
ش        كل أیقون        ات ف        ي  

 الصفحة الرئیسیة

١١  
٨٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

  
١٫٨٥  
 

  
٠٫٣٨ 

  
٦٫٢٣١ 

  
٠٫٠١•• 

قع
مو
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ظیم

تن
 

  ٤ وجود عداد الموقع ٣
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٩  
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١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 
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  ا
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یمكن االنتقال م ن ص فحة     
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 ضیاع
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٩٢٫٣١ 
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٧٫٦٩ 
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٠٫٢٨ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

توظیف الرسوم وال صور     ٥
 والصوت والفیدیو

١٠  
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٠٫٤٤ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤  

 
عنونة ووض وح وص الت      ٦
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 والفیدیو

٩  
٦٩٫٢٣ 

٤  
٣٠٫٧٧  

 

  
١٫٦٩ 

  
٠٫٤٨ 

  
٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٥٢• 

فائ    دة وص    الت الرس    وم  ٧
وال          صور وال          صوت  
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 البالغین
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لو
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مناس  بة وص  الت الرس  وم  ٨
وال          صور وال          صوت  
 والفیدیو لرسالة الموقع
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جمی    ع ال    روابط معرف    ة     ٩
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تب      رز ال      روابط ب      شكل   ١٠
واضح من خالل استخدام    
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٠٫٢٨ 

  
١٥٫٣٨٥ 

 
٠٫٠٠٠•• 
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فعالی               ة ال               روابط   ١٢
الموض  وعة لالنتق  ال إل  ى  
المواق      ع أو ال      صفحات  

 األخرى 

١١  
٨٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

  
١٫٨٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٧٫٥٣٨ 

  
٠٫٠٢٣• 

وج    ود رواب    ط خارجی    ة    ١٣
تحی  ل إل  ى مواق  ع أخ  رى    

 تخدم رسالة الموقع

١٠  
٧٦٫٩٢ 

٣  
٢٣٫٠٨ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
٣٫٧٦٩  

 

  
٠٫٠٥٢• 
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١٤ 

وج      ود اھتم      ام ب      ذوي  
االحتیاج  ات الخاص  ة مث  ل 
الحروف المكبرة أو بدائل  
ص    وتیة لغی    ر الق    ادرین   

  على القراءة
 

١  
  

٧٫٦٩  
 

١٢  
  

٩٢٫٣١ 

  
  

١٫٠٨ 

  
  

٠٫٢٨ 

  
  

٩٫٣٠٨  
 

 
 

٠٫٠٠٢•• 

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••  
  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •          

 عب ارة م ن ب ین أربع ة     ١١ كانت دالة عن د إح دى ع شرة    ٢أن قیمة كا) ٢٦(یتضح من الجدول رقم   

 یالح ظ  - عینة الدراس ة – ، وبالرجوع إلى متوسطات المواقع ٠٫٠٥ أَو ٠٫٠١عبارة عند مستوى   ١٤عشر

 تمی ل نح و االرتف اع بق یم ق درھا عل ى       ١٣ -١٢ -١١ -١٠ -٩ -٨ -٧ -٦ -٤ -٢ للعبارات رقم ٢أن قیمة كا 

 -٧٫٥٣٨ -١٥٫٣٨٥ -٩٫٣٠٨ -٩٫٣٠٨ -١٣٫٧٦٩ -١٠٫٠٧٧ -٣٫٧٦٩ -٩٫٣٠٨ -٦٫٢٣١( الت      والي 

 عل  ى ش  كل أیقون  ات ف  ي   تتمت  ع بتوزی  ع المعلوم  ات - عین  ة الدراس  ة–مم  ا ی  دل عل  ى أن المواق  ع  ) ٣٫٧٦٩

  سھولة اإلبحار في تلك المواقع حیث یمكن االنتقال من صفحة إلى أخرى ومن عن صر   -الصفحة الرئیسیة 

 عنون  ة ووض  وح وص  الت الرس  وم وال  صور والفی  دیو وفائ  دتھا الس  تخدام       -ألخ  ر دون إرب  اك أو ض  یاع  

 تنظ  یم ال  روابط م  ن حی ث التعری  ف بھ  ا، إبرازھ  ا ب  شكل واض  ح م  ن   -*الب الغین ومناس  بتھا لرس  الة المواق  ع 

خ  الل اس  تخدام األل  وان والخط  وط، داللتھ  ا عل  ى محتوی  ات ال  صفحات الت  ي تحی  ل إلیھ  ا، فعالیتھ  ا لالنتق  ال   

خارجیة تحیل إلى مواقع أخرى تخدم رسالة الموق ع ، كم ا یالح ظ أن قیم ة     للمواقع األخرى، وجود روابط    

وھ ي قیم ة دال ة إح صائیًا عن د م ستوى       ) ٩٫٣٠٨(  تمیل نحو االنخفاض بقیم ة ق درھا   ١٤ للعبارة رقم    ٢كا

 الیتضح من خاللھا اھتمام ب ذوي االحتیاج ات الخاص ة    - عینة الدراسة– ، مما یدل على أن المواقع   ٠٫٠٥

 فق  د فالش  یاتد الح  روف المكب  رة أو الب  دائل ال  صوتیة لغی  ر الق  ادرین عل  ى الق  راءة ، ع  دا موق  ع  مث  ل وج  و

                                                
 . حيث أنه موقع بريدي ولكنه حيتوى على أخبار للفن والفنانني بشكل مكثفHotmailوقع  باستثناء بعض املواقع مثل م*
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لوحظ وجود بدائل صوتیة وصور مكبرة ، وقد یرجع ذلك إلى اھتمام الموقع بالجوانب الفنیة بشكل كبیر ،       

  . االحترافیةحیث أنھ موقع یُضم كل ما ھو جدید ومطور في مجال تصمیم البرامج والوسائط المتعددة

 ٥ -٣ -١ المتبقی ة وھ ي العب ارات رق م     ٣ غی ر دال ة ف ي العب ارات ال ثالث      ٢ كما ات ضح أن قیم ة ك ا    

 توظی ف  - وج ود ع داد للموق ع   -تعریف وتقدیم للموقع بشكل واضح في عنوانھ واألسطر األول ى ل ھ     : وھي  

الرس وم وال  صور وال صوت والفی  دیو ، مم ا ی  دل عل ى أن العب  ارات ذات م ستوى متوس  ط أي تت أرجح ب  ین       

 حتى یمكن ج ذب  االرتفاع واالنخفاض ، ولعل من األھمیة االھتمام بتوظیف تلك الوسائط المتعددة للمواقع   

  .المرتادین وخاصًة البالغین حیث أنھم یمیلون في تلك الفترة إلى األمور الحیویة ولیست الجامدة

 ارتف  اع متوس  طاتھا مم  ا یؤك  د    دال  ة عل  ى  الجوان  ب الفنی  ة عب  ارات معظ  م ومم  ا س  بق یت  ضح أن   

مرتفعة والمنخفضة من المواقع العبارات فروق ذات داللة إحصائیة بین  وجود   في عدم الفرضیة  السابقة    

   .الجوانب الفنیةحیث 

  الجوانب العلمیةعرض ومناقشة نتائج   -د 

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

  .الجوانب العلمیةوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي   ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا     

  ).٢٧(الجدول رقم 
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  )٢٧(جدول رقم 

  )عينة الدراسة( يوضح نتائج الجوانب العلمية للمواقع األكثر استخداماً من قبل البالغين 

ور
مح

ال
 

  
رقم 
 العبارة

  
  

 العبارة

  
  
  مرتفع
(%) 

  
  

منخفض 
(%) 

  
  

المتوس
 ط

  
  

االنحراف 
 المعیاري

  
  
  ٢كا

  
  

مستوى 
 الداللة

١  
 

وض               وح أس               ماء 
ولین ع   ن ت    وفیر  الم   سؤ 

 المعلومات

٣  
٢٣٫٠٨  

 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣  
 

  
٠٫٤٤ 

  
٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٥• 

وض   وح المكان   ة العلمی   ة   ٢
ولین ع   ن ت   وفیر   للم   سؤ 

 المعلومات

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

وج        ود س        یر ذاتی        ة    ٣
ولین عن معلومات   للمسؤ
 الموقع

٠  
٠٠ 

١٣  
١٠٠ 

  
١٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
٠٠٠ 

  
ریة ••٠٠٠

فك
 ال
یة
ول
سئ

الم
 

وج       ود ت       شجیع م       ن    ٤
الم   سئولین عل   ى البح   ث  

 العلمي

٣  
٢٣٫٠٨  

 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
٩٫٤٦٢ 

  
٠٫٠٢• 

وض     وح ت     اریخ إن     شاء   ٥
 الموقع

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
١٫٩٢٣ 

  
٠٫١٧ 

ی    تم تح    دیث و مراجع    ة    ٦
معلوم   ات الموق   ع ب   شكل 

 *دوري

١٠  
٧٦٫٩٢ 

٣  
٢٣٫٠٨ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
٨٫٠٠٠ 

  
٠٫٠٢• 

ی  تم تح  دیث لل  روابط م  ع     ٧
 الموقع

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

  
١٫٩٢ 

  
٠٫٢٨ 

  
١٥٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٠•• 

ث
حدی

الت
 

وض      وح ت      اریخ آخ       ر    ٨
 تحدیث للموقع

٧  
٥٣٫٨٥ 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٦٢ 

  
٠٫٥١ 

  
٠٫٠٧٧ 

  
٠٫٠٧٨ 

ترتی               ب وتبوی               ب  ٩
المعلوم   ات ب   شكل یمك   ن  

 من فھمھا

١٣  
١٠٠ 

٠  
٠٠٠ 

  
٢٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
٠٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٠٥ 

محت   وى ال   صفحات الت   ي  ١٠
ت      ؤدي إلیھ      ا ال      روابط  
ی    ضیف جدی    دًا ذا قیم    ة    
علمی           ة للمعلوم           ات  

 األصلیة

٧  
  

٧٦٫٩٢ 

٦  
  

٤٦٫٥١ 

  
  

١٫٥٤ 

  
  

٠٫٥٢ 

  
  

٣٫٩٢٣ 

  
  

٠٫٢٧٠ 

یمك       ن الب       الغین م       ن    ١١
التفاع ل م ع م ادة الموق  ع    
مم     ا یزی     د م     ن قیمت     ھ   

 العلمیة

١١  
٨٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

  
١٫٨٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٧٫٥٣٨ 

  
٠٫٠٢• 

إمكانی  ة ت  وفیر معلوم   ات    ١٢
 إضافیة

١١  
٧٤٫٦٢ 

٢  
١٥٫٣٨ 

  
١٫٨٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
١٨٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٠•• 

وض  وح عن  وان لالت  صال   ١٣
 بالموقع بغرض التفاعل

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

  
١٫٩٢ 

  
٠٫٢٨ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

یة
علم

 ال
ات

دم
لخ
ا

 

ت    ضمن الموق    ع أن    شطة   ١٤
للبالغین تمكنھم من العمل 
عل  ى الخ  ط غی  ر المباش  ر  

offline  
  
 

٣  
  

٢٣٫٠٨  
 

١٠  
  

٧٦٫٩٢ 

  
  

١٫٢٣ 

  
  

٠٫٤٤ 

  
  

٩٫٤٦٢ 

  
  

٠٫٠٢• 

                                                
 .املقصود ا  كل أسبوع:  دوري *
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توثیق مصادر المعلومات     ١٥
عل       ى ش       كل إش       ارات 
مرجعی  ة أو رواب  ط تحی  ل   

 إلى مواقع أخرى

٧  
٥٣٫٨٥  

 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
٢٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٤ 

خلو الموقع م ن األخط اء        ١٦
 اللغویة

١٢  
٩٢٫٣١ 

١  
٧٫٦٩ 

  
١٫٩٢ 

  
٠٫٢٨ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

ات
وم

معل
 ال
جة

عال
م

 ١٧  
 

س      ھولة ق      راءة الخ      ط  
 المستخدم

١٣  
١٠٠ 

٠  
٠٠ 

  
٢٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠•• 

ذك     ر الھ     دف الرئی     سي   ١٨
 للموقع 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

٣  
٢٣٫٠٨ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
١١٫٢٣١ 

٠٫٠٠•• 

انعك      اس الھ      دف ف      ي    ١٩
 المحتوى

١٠  
٧٦٫٩٢ 

٣  
٢٣٫٠٨ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
١١٫٢٣١ 

  
ف ••٠٫٠٠

ھد
ال

احت     واء الموق     ع عل     ى    ٢٠ 
معلومات مرتبطة بأھداف  

 البالغین

٩  
٦٩٫٢٣ 

٤  
٣٠٫٧٧ 

  
١٫٦٩ 

  
٠٫٤٨ 

  
٥٫٧٦٩ 

  
٠٫١٢٣ 

   ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••       
  ٠٫٠٥دالة عند مستوى •           

  
عبارة من بین ع شرین  ١٤ كانت دالة لدى أربع عشرة ٢أن قیمة كا ) ٢٧(ویتضح من الجدول رقم     

  یالح ظ أن  - عین ة الدراس ة  - ، وب الرجوع إل ى متوس طات المواق ع    ٠٫٠٥أَو ٠٫٠١ عبارة عند م ستوى    ٢٠

رتف  اع بق  یم ق  درھا عل  ى   تمی  ل نح  و اال١٩-١٨ -١٧ -١٦ -١٣ -١٢ -١١ -٧ -٦ للعب  ارات رق  م ٢قیم  ة ك  ا

 ) ١١٫٢٣١ ، ١١٫٢٣١، ٩٫٣٠٨، ٩٫٣٠٨، ٩٫٣٠٨، ١٨٫٦٩٢، ٧٫٥٣٨، ١٥٫٣٨٥، ٨٫٠٠٠( التوالي 

 روابطھ ا  تح دیث  -اجعة معلوماتھا بشكل دوري تحدیث ومرمما یدل على أن المواقع عینة الدراسة تتمتع ب  

 إمكانیة توفیر معلومات إض افیة  - •لعلمیة تمكین البالغین من التفاعل مع مادة الموقع مما یزید من قیمتھ ا –

 س ھولة ق راءة الخ ط    – خلوھ ا م ن األخط اء اللغوی ة     – وضوح عنوان لالتصال بالموقع بغرض التفاع ل        –

 ٢ انعك  اس الھ  دف ف  ي المحت  وى ، كم  ا یالح  ظ أن قیم  ة ك  ا    – * ذك  ر الھ  دف الرئی  سي للموق  ع –الم  ستخدم 

، ٣٫٧٦٩( نخف  اض متوس  طاتھا بق  یم ق  درھا عل  ى الت  والي      تمی  ل نح  و ا ١٤ -٤ -٣ -٢ -١للعب  ارات رق  م  
                                                

 .  وقد اتضح ذلك من خالل منتدى احلوار عند معظم املواقع•
   :- عينة الدراسة–  أمثلة لألهداف الرئيسية لبعض املواقع *

  . متكاملة-  وأن تكون فعالة-هو تقدمي جتربة شاملة للمستخدم العريب حبيث تكون  ثرية بالتطبيقات املفيدة : أين اهلدف الرئيسي ملوقع 
  .يف جمال التصاميم والوسائط املتعددة تقدم خدماا جمانية هو دعم املستخدم: فالشياتاهلدف الرئيسي ملوقع 
  ).ويالحظ خلوها من االس اإلسالمية(  تنظيمية - رياضية- تقنية- ترفيهية- أدبية-إقامة جمالس عامة: أبو نوافاهلدف الرئيسي ملوقع 
عربية واالرتقاء باألفكار واملفاهيم إىل املستوى الذي يواكب احلضارة املعاصرة ، ومل شتات نشر الوعي الثقايف واالجتماعي بني أفراد األمة ال: الساحةاهلدف الرئيسي ملوقع 

 احلوار اهلـادف   - الكلمة احلرة املوضوعية   - التاريخ العظيم  –العرب فكرياً ضمن بوتقة واحدة تسري جنباً إىل جنب يف قطار التقدم واالزدهار متخذين وسائل املعتقد                 
  ). حتديد املعتقد باملعتقد اإلسالمي مما يشكل خطورة على فكر أبناء األمة اإلسالميةويالحظ عدم. ( البناء

 مناقشة املستجدات يف الساحة النـسائية يف ضـوء    -رفع املستوى وخماطبة العنصر النسائي بطريقة مبتكرة تناسب وسط اإلنترنت         : هلا أون الين  اهلدف الرئيسي ملوقع    
 تقدمي كل ما يساند املرأة املسلمة للقيام مبهمتها األساسـية الـيت فطرهـا اهللا                -اءات املتميزة ملناقشة وعالج ما يستجد من قضايا        توفري وسط إعالمي للكف    -اإلسالم
Uعليها  . 
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مما ی دل عل ى   ٠٫٠٥أَو ٠٫٠١عند مستوى إحصائیًا وجمیعھا قیم دالة  ) ٩٫٤٦٢،  ٩٫٤٦٢،  ٠٠٠،  ٩٫٣٠٨

 یتضح من خاللھا أسماء المسؤولین عن ت وفیر المعلوم ات ومك انتھم العلمی ة       ال -الدراسة عینة   -أن المواقع 

تم تشجیع م ن الم سؤولین عل ى البح ث العلم ي ، وال أن شطة للب الغین تمك نھم م ن           والسیر الذاتیة لھم ، وال ی     

  . القائمین على تلك المواقع االھتمام بتلك الجوانبمما یلزم .•offlineالعمل على الخط غیر المباشر 

 -٨ -٥ المتبقی ة وھ ي العب ارات رق م     ٦كانت غیر دالة لدى العبارات الستة   ٢  كما اتضح أن قیمة كا    

 ترتیب وتبویب - وضوح تاریخ آخر تحدیث للموقع   -وضوح تاریخ إنشاء الموقع   : وھي   ٢٠ -١٥ -١٠ -٩

حتوى الصفحات التي تؤدى إلیھا الروابط یضیف جدیدًا ذا قیمة علمیة  م-المعلومات بشكل یمكن من فھمھا 

 توثی ق م صادر المعلوم ات عل ى ش كل إش ارات مرجعی ة أو رواب ط تحی ل إل ى مواق ع              -للمعلومات األص لیة  

، مما یدل عل ى أن العب ارات ذات م ستوى    * احتواء الموقع على معلومات مرتبطة بأھداف البالغین    -أخرى

  .متوسط أي تتأرجح بین االرتفاع واالنخفاض

 لھ ا أون الی ن  المواقع فإنھ یستثنى من ذل ك موق ع   أما من حیث عدم وضوح أسماء المشرفین على   

محم د  .  د-ال شیخ محم د العب دة      : فقد حدد أسماء المسؤولین عن توفیر المعلومات ومك انتھم العلمی ة وھ م        

.  أ-عب د ال سالم الب سیوني   .  أ-س ھلیة زی ن العاب دین    .  د -رقی ة المح ارب   .  د -أف راح الحمی ضي   .  د -الحضیف

 عل  ى ش  بكة اإلنترن  ت ھ  و أح  دث   لھ  ا أون الی  ن مھ  ا الج  ریس ، الس  یما أن موق  ع   .  أ-عب  د العزی  ز المقب  ل 

مشروعات مؤسسة الوقف اإلسالمي ، وھذه المؤسسة في األصل ھیئة خیریة یشرف علي أعمالھا مجل س       

كم  ا ل  وحظ أن بع  ضًا م  ن تل  ك المواق  ع مث  ل موق  ع   . أمن  اء مك  ون م  ن نخب  ة م  ن أص  حاب الف  ضیلة العلم  اء  

 أبو العط اء وب ذلك ال تتحق ق    - الباھر– مثل القائد یظھر أسماء المشرفین على شكل كنى أو ألقاب فالشیات  

الفائدة من ذكر أسماء المسؤولین وذلك الستمرار وجود العلة وھي الجھل بشخصیة الم سئولین ع ن ت وفیر          

م ن ذل ك موق ع    المعلومات ، أما ع ن ع دم وج ود ت شجیع م ن الم سؤولین عل ى البح ث العلم ي فإن ھ ی ستثنى              

                                                
 .  بعض املواقع متنع البالغني من العمل على اخلط غري املباشر مثل موقع الساحة•
 على أهداف البالغني الدنيوية على سبيل املثال موقع بناتني حيث يقتصر على اهتمامات البالغني -ة الدراسة عين– وقد لوحظ  لألسف الشديد اقتصار معظم املواقع *

 . األلعاب- التسوق- السيارات-بأدوات الزينة
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 فقد لوحظ من خاللھ اھتمام كبی ر م ن الم سؤولین ع ن الموق ع حی ث ت م تحدی د م سابقات أس بوعیة                 فالشیات

  .ألفضل عضو باحث

 ارتف  اع متوس  طاتھا مم  ا یؤك  د  معظ  م عب  ارات الجوان  ب العلمی  ة دال  ة عل  ى  ومم  ا س  بق یت  ضح أن  

المواقع المرتفعة والمنخفضة من ارات عبفروق ذات داللة إحصائیة بین  وجود   في عدم الفرضیة  السابقة    

   .الجوانب الفنیةحیث 

 - األخالقی  ة- الخاص  ة والت  ي تت  ضمن الجوان  ب التربوی  ة الدینی  ة     الجوان  بع  رض ومناق  شة نت  ائج    -٢

  . الدنیویة- التثقیفیة-االجتماعیة

    عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور الدیني-أ

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .المحور الدینيوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي   ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا     

  ).٢٨(الجدول رقم 

  )٢٨(جدول رقم 
  ) عینة الدراسة( للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ) الدیني(محور یوضح نتائج عبارات ال

  مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

حو
الم

 ر

رقم 
العبارة في 
 االستمارة

  
 العبارة

  
  مرتفع

%     

  
  منخفض

% 

  
 المتوسط

  
االنحراف 

 المعیاري

  
ترتیب 
 العبارة

  
مستوى  ٢كا

 الداللة

  
١١ 

غرس محبة اهللا عز    
وج   ل ف   ي نفوس   ھم   
م    ن خ    الل اتخ    اذ   

 القرآن إمامًا وحكمًا

٧  
٥٣٫٨٥  

 

٦  
٤٦٫١٥ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
١ 

  
٣٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٧٠  

  
 

  
٦ 

التنفی ر م ن المف  اھیم   
الخاطئة الت ي تتعل ق     

 باإلرھاب

٧  
٥٣٫٨٥ 

٦  
٤٦٫١٥ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
٢ 

  
٢٫٠٧٧ 

  
٠٫٥٥٧ 

  
١٢ 

غ          رس محب          ة 
 ف       ي rالرس       ول 

نفوس  ھم م   ن خ   الل  
التأس       ي ب       سیرتھ  
واالھت      داء بھدی      ھ 
وال  ذب عنھ  ا ونف  ي    

 ما ألصق بھا

٧  
٥٣٫٨٥ 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
٣ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

   
ف  

ــد
ــــ
ــــ
ــھ

ــــ
ــــ
ال

ـي
ــــ
نـــ

ــــ
ــــ
ـدی
ــــ
ــــ
الـ

 

  
١ 

التن   شئة عل    ى فھ    م  
اإلس         الم فھم         ًا  

 متكامًال صحیحًا

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦  
 

  
٠٫٥٢  
 

  
٤ 

  
٤٫٣٠٨  

 

  
٠٫١١٦ 
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٤ 

التزود بأحك ام الفق ھ     
اإلس       المي الت       ي  
یحت  اجون إلیھ  ا ف  ي   

 حیاتھم

٥  
٣٨٫٤٦  

 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٥ 

  
٤٫٣٠٨ 

  
٠٫١١٦ 

  
١٧ 

تنمی          ة ال          وعي 
اإلیج   ابي لمواجھ   ة  
األفك      ار الھدام      ة  
واالتجاھ                    ات 

 المضللة

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٦ 

  
٣٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٧٠ 

  
٣ 

التعرف عل ى مزای ا     
اإلس     الم وأس     رار  
ش      ریعتھ وجمی      ل  

 أھدافھ ومقاصده

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣  

 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٧ 

  
٢٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٤٢ 

  
١٠ 

تمكین االنتماء الحي 
 لألمة اإلسالمیة 

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٥٤ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٨ 

  
٥٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٥٨• 

  
١٤ 

ال   دعوة إل   ى اتخ   اذ  
اإلس       الم مقیاس       ًا  
ومعی      ارًا ألم      ور   

 الحیاة كلھا

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٩ 

  
٥٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٥٨• 

  
٨ 

بناء الوالء هللا وح ده    
في نفوسھم ، وجعل     
األعم     ال خال     صة  
لوجھھ ومستقیمة في 
كاف  ة جوانبھ  ا عل  ى   

 شرعھ

٣  
٢٣٫٠٨  

 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٠ 

  
١٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٠٣•• 

  
٩ 

بناء البراءة م ن ك ل    
م      ذھب أو ش      عار 

 یعارض اإلسالم

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١١ 

  
١٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٠٣•• 

  
١٣ 

تنمی  ة الح  س ال  دیني  
لدیھم في االس تحیاء     
م       ن اهللا والت       أثر  
بالحسن والقب یح ف ي     

 األقوال والفعال 

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٢ 

  
٤٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٩٢ 

  
١٦ 

توجیھھم إل ى بع ض    
االتجاھ  ات الراھن  ة  

 كالعلمانیة وغیرھا

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٣ 

  
٩٫٤٦٢ 

  
٠٫٠٢• 

  
١٨ 

إع دادھم للجھ اد ف ي    
س     بیل اهللا روحی      ًا  

 وبدنیًا

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٤ 

  
١٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٠٣•• 

  
١٩ 

ت     وجیھھم لیكون     وا 
ركائز إلش عاع ن ور    
اإلس  الم ، دع  اة لم  ا  

 یعرفون من أحكام

٣  
٢٣٫٠٧ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٥ 

  
٤٫٥٣٨ 

  
٠٫٢٠٩ 

  
٥ 

بناء روح االعت زاز    
ن اإلس     المي بال     دی

 والتمسك بھ

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
١٦ 

  
٦٫٢٣١ 

  
٠٫٠٣• 

  
  
٢ 

ال   دعوة إل   ى تربی   ة  
ال       سلوك ال       دیني   
التعب  دي م  ن خ  الل   
مراقب   ة اهللا وتعظ   یم 
أوام     ره واجتن     اب  

 نواھیھ

١  
٧٫٦٩  
 

١٢  
٩٢٫٣٠ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
١٧ 

  
٨٫٠٠٠ 

  
٠٫٠١٨•• 

  
١٥ 

إیق         اظ ال         وعي   
اإلس   المي لمقاوم   ة  
ال                       صھیونیة 

 واالستعمار 

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
١٨ 

  
٨٫٠٠٠ 

  
٠٫٠١٨•• 

  
٧ 

اإلیمان بوحدة األمة   
عل         ى اخ         تالف 

 أجناسھا وألوانھا

٠  
٠٠٠ 

١٣  
١٠٠ 

  
١٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
١٩ 

  
٠٠٠ 

  
٠٠٠•• 

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى • •
  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •
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 م ن ب ین ت سع ع شرة    ١٠ كانت دال ة عن د ع شر عب ارات     ٢ أن قیمة كا   )٢٨(من الجدول رقم    یتضح  

 عین  ة – وب  الرجوع إل  ى متوس  طات المواق  ع  ٠٫٠٥أَو ٠٫٠١ عب  ارة لھ  ا دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى   ١٩

 تمی   ل نح   و  ١٨ -١٦ -١٥ -١٤ -١٠ -٩ -٨ -٧ -٥ -٢ للعب   ارات رق   م  ٢ یالح   ظ أن قیم   ة ك   ا  -الدراس   ة

 -٥٫٦٩٢ -٥٫٦٩٢ -١٣٫٧٦٩ -١٣٫٧٦٩ -٠٠٠ -٦٫٢٣١ -٨٫٠٠٠( االنخفاض بقیم قدرھا على التوالي 

 تفتق ر ف ي محتواھ ا عل ى تربی ة      - عین ة الدراس ة   –مما یدل على أن المواقع      ) ١٣٫٧٦٩ -٩٫٤٦٢ -٨٫٠٠٠

 واإلیمان – و بناء روح االعتزاز لدیھم بالدین اإلسالمي والتمسك بھ -األفراد على السلوك الدیني التعبدي 

ده ف ي نفوس ھم وجع ل األعم ال      وبناء الوالء هللا وح-بوحدة األمة اإلسالمیة على اختالف أجناسھا وألوانھا         

بن اء الب راءة م ن ك ل م ذھب أو ش عار یع ارض         و-خالصة لوجھھ ومستقیمة ف ي كاف ة جوانبھ ا عل ى ش رعھ       

 ال دعوة إل ى اتخ اذ اإلس الم مقیاس ًا ومعی ارًا ألم ور الحی اة         - وتمكین االنتماء الحي لألمة اإلسالمیة  -اإلسالم

ت  وجیھھم إل  ى بع  ض االتجاھ  ات     -ھیونیة واالس  تعمار إیق  اظ روح ال  وعي اإلس  المي لمقاوم  ة ال  ص    -كلھ  ا

  . إعدادھم للجھاد في سبیل اهللا روحیًا وبدنیًا-الراھنة المنحرفة عن سبیل اهللا كالعلمانیة وغیرھا

 -٦ -٤ -٣ -١ المتبقیة وھي العبارات رق م  ٩ غیر دالة في العبارات التسعة ٢كما اتضح أن قیمة كا    

عل  ى أن العب  ارات ذات م  ستوى متوس  ط أي تت  أرجح ب  ین االرتف  اع       ، مم  ا ی  دل  ١٩ -١٧ -١٣ -١٢ -١١

  :واالنخفاض ، وھي كالتالي 

 التنشئة على فھم اإلسالم فھمًا متكامًال صحیحًا ، ویقصد بذالك الدعوة إلى اهللا تعالى على عقی دة     - 

ن رض ي اهللا  أھل السنة والجماعة ، وعلى فھم وطریقة السلف ال صالح م ن ال صحابة والت ابعین لھ م بإح سا              

عنھم، وتنشئة البالغین على إقامة شعیرة األمر بالمعروف والنھى عن المنكر عل ى الوج ھ ال ذي دل ت علی ھ        

النصوص ال شرعیة ، باإلض افة إل ى ن شر العل م الن افع والح ث عل ى ال سنن والف ضائل والتح ذیر م ن الب دع                   

 حی  ث  ال  ساحةَوھ  واوي ة لم  وقعي والرذائ  ل ، وق  د تمث  ل ذل  ك عل  ى س  بیل المث  ال ف  ي المنت  دیات اإلس  المی  

  التع  رف عل  ى مزای  ا   -.  اش  ترطا ض  رورة الت  زام أع  ضاء المنت  دى ب  ضوابط الفك  ر اإلس  المي ال  صحیح      

  .اإلسالم وأسرار شریعتھ وجمیل أھدافھ ومقاصده
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 الت  زود بأحك  ام الفق  ھ اإلس  المي الت  ي یحت  اجون إلیھ  ا ف  ي حی  اتھم ، ویق  صد ب  ذالك تزوی  دھم بقواع  د الفق  ھ    -

 حی  ث أن  ھ خ  صص   موق  ع لھ  ا أون الی  ن  س  المي وأحكام  ھ ، وق  د أش  ار إل  ى ذل  ك عل  ى س  بیل المث  ال        اإل

  .......    محاضرات تتابعیة لشرح تلك القواعد مثل سد الذرائع والمصالح المرسلة والعرف

واق ع   التنفیر من المفاھیم الخاطئة التي تتعلق باإلرھاب ، وقد ظھر ذلك واضحًا في اشتراط العدید من الم   -

 عدم التكفیر أو التفسیق أو التبدیع ألش خاص بعی نھم أو التح ریض عل ى     لھا أون الینَو أین  َو  الساحةمثل  

القتل أو اإلیذاء أو الخروج عل ى الحكوم ات أو التع رض لمح ارم اآلخ رین س واء ك انوا م شاركین أو غی ر                  

  . مشاركین

 في نفوسھم من rغرس محبة اهللا في نفوسھم من خالل اتخاذ القرآن إمامًا وحكما وغرس محبة الرسول   -

خالل التأس ي ب سیرتھ واالھت داء بھدی ھ وال ذب عنھ ا ونف ي م ا أل صق بھ ا ، حی ث أن كثی رًا م ن المواق ع ق د                 

 َو م زاج یم القرآن الكریم والح دیث ال شریف م ن ذل ك موق ع      خصصت من خالل موقعھا برامج خاصة لتعل     

  .ھواوي

   تنمیة الحس الدیني لدیھم في االستحیاء من اهللا والتأثر بالحسن والقبیح في األقوال واألفعال،  -

 حی ث  لھا أون الین تنمیة الوعي اإلیجابي لمواجھة األفكار الھدامة واالتجاھات المضللة ، من ذلك موقع    -

  الت ي  •یة للرد على األفكار الھدامة التي تغرر بأبناء المسلمین مثل البرمج ة الع صبیة اللغوی ة        خصص زاو 

  .یة الیومتعصف بفكر أبناء األمة اإلسالم

لھ ا أون   توجیھھم لیكونوا ركائز إلشعاع نور اإلسالم ، دع اة لم ا یعرف ون م ن أحكام ھ ، م ن ذل ك موق ع            -

   . حیث خصصا زوایا خاصة لتوضیح ماھیة العمل الدعوي وكیفیتھ ألبناء المسلمینالساحةَو ن الی

 قد ُحصر الھدف الدیني لدیھا على الفتاوى وأرق ام  - عینة الدراسة–ولوحظ أن بعضًا من  المواقع     

 أی ن  َو أران ك ، كما أن بعضا منھ ا مث ل موقع ا    عالم حواءخاصة بالمشایخ والعلماء على سبیل المثال موقع     

                                                
 .  ويقصد ا اجلانب املظلم للربجمة العصبية اللغوية املخالف للشريعة اإلسالمية•
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أی  ن  ع  رض أف  ضل مائ  ة موق  ع إس  المي، َو  أران  كل  م یتعرض  ا ألٍي م  ن عب  ارات المح  ور ال  دیني ع  دا أن   

 فلم یتعرض للمحور الدیني بأي أبو نوافوقع إسالمي ، أما البعض اآلخر مثل موقع  عرض أفضل ألف م   

  . عارض من قریب أو بعید

 بالرغم من أنھ موقع خاص للم صممین والمحت رفین    فالشیاتوالبد ھنا من التنویھ على أن موقع         

دم األھ داف التربوی ة عام ة    بالجوان ب الفنی ة الت ي تخ     ) ب ارك اهللا ف یھم  ( إال أن ھناك اھتمام م ن الم سؤولین         

 وت صمیم بطاق ات ھادف ة تنم ى ف ي نفوس ھم إع دادھم للجھ اد         •والدینیة خاص ة، م ن ذل ك الم صحف الف الش          

ومقاومة الصھیونیة ، فكثیرًا ما یجد المتصفح في ھذا الموق ع ن صائح مقدم ة م ن الم صممین لل شباب بع دم             

: " ح ة ، وھ ذا یتف ق م ع الق ول ب أن       استخدام تلك الوسائط إال بما یرضى اهللا عز وجل وف ي المج االت المبا     

الوسائل ھي أداة ات صال واالت صال ھ و نق ل معن ى أو رس الة م ن ش خص ألخ ر ، وق د تك ون ھ ذه الرس الة                   

فكرة أو اتجاھًا عقلیًا أو مھارة عمل أو فلسفة معین ة للحی اة أو أي ش يء آخ ر یعتق د ال بعض ف ي أھمی ة نقل ھ           

بیة فقط وإنما ھو جوھر العقیدة الدینی ة وال نظم االجتماعی ة ف ي     وتوصیلھ لآلخرین ، لذا فاالتصال لیس التر    

 أح  سن اس  تخدامھا االس  تخدام ، وعل  ى ذل  ك یمك  ن الق  ول أن لك  ل وس  یلة مزایاھ  ا وفوائ  دھا إذا )١(" المجتم  ع

  .  األمثل

ینف  ي  متوس  طاتھا مم  ا انخف  اض معظ  م عب  ارات المح  ور ال  دیني دال  ة عل  ى  ومم  ا س  بق یت  ضح أن  

المواقع المرتفعة والمنخف ضة م ن   عبارات فروق ذات داللة إحصائیة بین وجود  في عدمالفرضیة  السابقة  

     .المحور الدینيحیث 

  
  

  

                                                
 ملوقع فالشيات هو املصحف  عينة الدراسة إىل ذلك  يف نتائج املبحث السابق حيث أوضحوا من خالل إجابام على االستبيان أن سبب استخدامهمت  وقد أشار•

 . الفالش بالدرجة الكربى
  . ٩ص . دار النهضة العربية: القاهرة. ٣ط. الوسائل التعليمية واملنهج). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(   كاظم، أمحد خريى و جابر، جابر عبد احلميد )١(
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  ارات المحور األخالقي عرض ومناقشة نتائج عب-ب 

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .المحور األخالقيوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي     ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا       

  ).٢٩( الجدول رقم 

   )٢٩(جدول رقم 
  ) عینة الدراسة( للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ) األخالقي(یوضح نتائج عبارات المحور 

  مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

ور
مح

ال
 

  
رقم 
 العبارة

  
 العبارات

  
  مرتفع
% 

  
  منخفض

%   

  
 المتوسط

  
االنحراف 

 المعیاري

  
ترتیب 
 ةالعبار

  
 ٢كا

  
مستوى 
 الداللة

  
٥  

  
 

تأص          یل المب          ادئ   
اإلسالمیة إلعداد الفتاة 
الم  سلمة إع  دادًا ك  امًال  
یتف     ق م     ع وض      عھا   
الطبیع    ي ف    ي الحی    اة   

 كأنثى 

٧  
٣٨٫٤٦  

  
 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
١ 

  
٠٫٨٤٦ 

  
٠٫٨٣٨ 

  
٤ 

ث عل    ى التخل    ق  الح    
ب  أخالق الق  رآن س  یرًة   
وس          لوكًا، أس           وة  

 حیث ك ان   rبالرسول  
 .خلقھ القرآن 

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦ 

  
٠٫٥٢ 

  
٢ 

  
٢٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٤٢ 

  
٨ 

م ب      الحقوق تب     صیرھ 
الزوجی                    ة وآداب 

 اإلسالم في ذلك

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦ 

  
٠٫٥٢ 

  
٣ 

  
٢٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٣٢ 

  
٢ 

ف  ضائل األخ  الق إب  راز 
ومكارمھ     ا كال     صدق  
واألمان     ة والتواض     ع  

 ......والمحبة

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٤ 

  
١٫٤٦٢ 

  
٠٫٦٩١ 

  
٣ 

ر م     ن رذائ     ل   التنفی      
األخ         الق كالك         ذب   
والغ           ش والكب           ر  

 ............والكره

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٥ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
٧ 

 م بب ر وال دیھم  تب صیرھ 
 وآداب اإلسالم في ذلك

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٦ 

  
٣٫٣٠٨ 

  
٠٫٣٤٧ 

ـي
ــــ
قـــ

ـال
ــــ
خـ
األ

ر 
ــو

ــــ
حـ
ــــ
ــــ
الم

   
   

   
   

   
   

  
  

  
٩ 

السعي لتكوین المقدرة  
لدیھم على التمییز بین   
الثاب       ت والمتط       ور،  

" المب        ادئ" ثب        ات
" اإلج  راءات" وتط  ور

والتفریق بین الج وھر    
ال          دائم واألش          كال  
المتنوع     ة الت     ي ق     د   

 یظھر فیھا

٤  
  

٣٠٫٧٧ 

٩  
  

٦٩٫٢٣ 

  
  

١٫٣١ 

  
  

٠٫٤٨ 

  
  
٧ 

  
  

١٫٩٢٣ 

  
  

٠٫١٦٦ 
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١٠ 

از أھمی   ة العقی   دة   إب   ر
واألخ  الق ف  ي تماس  ك   

 المجتمعات

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٨ 

  
١٫٩٢٣ 

  
٠٫١٦٦ 

  
١١ 

تغ   رس روح الخیری   ة  
  ھمفي نفوس

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٩ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
١ 

 عل      ى آداب  التع      رف
اإلس         الم ومب         ادئ   
 شریعتھ والحكمة منھا

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٠ 

  
٤٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٩٢ 

  
٦ 

المب          ادئ  تأص          یل  
اإلسالمیة إلعداد الفتى 
الم   سلم إع   دادًا ك   امًال   
یتف  ق م  ع فطرت  ھ الت  ي  
فط   ره اهللا علیھ   ا م   ن   
القوام       ة والرجول       ة 

 والقوة

٣  
٢٣٫٠٨  

 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١١ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
 كانت غیر دالة عند جمیع عبارات المحور األخالقي ، ٢أن قیمة كا) ٢٩( الجدول رقم ویتضح من 

مم   ا ی   دل عل   ى أن جمی   ع عب   ارات المح   ور األخالق   ي ذات م   ستوى متوس   ط أي تت   أرجح ب   ین االرتف   اع    

  : واالنخفاض ، وھي كالتالي 

أمثل ة  م ن    ، حی ث ك ان خلق ھ الق رآن    rالحث على التخلق بأخالق القرآن سیرًة وسلوكًا، أس وة بالرس ول      * 

   . لوحظ اھتمام الموقعین بذلك الجانب حیث لھا أون الین َو الردادي ذلك موقع

تأصیل المبادئ اإلسالمیة إلعداد الفتاة المسلمة إعدادًا كامًال یتفق مع وضعھا الطبیعي ف ي الحی اة ك أنثى            * 

تأصیل المبادئ اإلسالمیة إلعداد الفت ى الم سلم إع دادًا ك امًال یتف ق م ع فطرت ھ الت ي فط ره اهللا علیھ ا م ن                َو  

ت  دى حی ث خ صص من    أب و ن واف  موق  ع ، وق د ظھ ر ذل  ك عل ى س بیل المث ال ف ي       القوام ة والرجول ة والق وة   

صص منت دى آخ ر   یھتم بعقل المرأة وروحھ ا وعالمھ ا الخ اص ، كم ا خ      " لھا " خاص للمرأة سمى منتدى   

  .للرجل یھتم بالریاضة والقوة ، إال أنھ یؤخذ على كال المنتدیین افتقارھما للروح اإلسالمیة

التنفی ر م ن رذائ ل األخ الق     ...... إبراز فضائل األخالق ومكارمھا كالصدق واألمانة والتواضع والمحب ة   * 

 حی ث ت ضمن    لھ ا أون الی ن  وق ع  م، ویمكن أن ی ستدل عل ى ذل ك م ن خ الل     كالكذب والغش والكبر والكره   

وك ذلك كیفی ة حم ایتھم     والمقاالت حول كیفیة تنمی ة األخ الق الحمی دة ل دى ال شباب ،         مجموعة من األبحاث  

  .من األخالق الرذیلة واأللفاظ النابیة
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 حی ث تع رض   بن اتین  ، من ذلك موقع  ببر والدیھم وآداب اإلسالم في ذلك   وتبصیرھم بالحقوق الزوجیة    * 

ب  الغین بب  ر وال  دیھم والحق  وق الزوجی  ة الواجب  ة عل  یھم م  ن خ  الل ش  رح م  ا ورد ح  ول ذل  ك             لتعری  ف ال

  .الموضوع في الكتاب والسنة

 حیث لوحظ اھتمام ونشاط متواص ل م ن قب ل    أین ، من أمثلة ذلك موقع تغرس روح الخیریة في نفوسھم * 

  .ء المسلمینشعبة التربیة اإلسالمیة التي تھدف إلي  بث روح الخیریة في نفوس أبنا

  التعرف على آداب اإلسالم ومبادئ شریعتھ والحكمة منھا* 

          " وتط  ور" المب  ادئ"  ال  سعي لتك  وین المق  درة ل  دیھم عل  ى التمیی  ز ب  ین الثاب  ت والمتط  ور، ثب  ات  * 

 ، م ن ذل ك عل ى س  بیل    والتفری ق ب ین الج وھر ال دائم واألش كال المتنوع ة الت  ي ق د یظھ ر فیھ ا         " اإلج راءات 

 حی  ث تع  رض بإس  ھاب ش  دید ح  ول موض  وع المب  ادئ الخلقی  ة ب  ین اإلس  الم        لھ  ا أون الی  ن المث  ال موق  ع  

ح ین خاط ب المؤس سات التعلیمی ة بوج وب إع ادة النظ ر للمق ررات الدراس یة          أین  والعولمة ، وكذلك موقع     

  .مفاھیممن حیث مدى صالحیتھا لتحقیق ثبات المبادئ األخالقیة في ظل تغیر ال

  . إبراز أھمیة العقیدة واألخالق في تماسك المجتمعات* 

المح   ور األخالق   ي ذات م   ستوى متوس   ط ب   ین االرتف   اع   عب   ارات جمی   عومم   ا س   بق یت   ضح أن 

  .واالنخفاض 

  جـ عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور االجتماعي

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .المحور االجتماعيوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي     ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا       

  ). ٣٠(الجدول رقم 
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   )٣٠(  جدول رقم 
  مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا) عینة الدراسة( للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ) االجتماعي(یوضح نتائج عبارات المحور 

ور
مح

ال
 

رقم 
 العبارة

  مرتفع العبارات

% 

  منخفض
%     

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

ترتیب 
 العبارة

مستوى  ٢كا
 الداللة

  
٥ 

إب            راز الق            ضایا   
اإلس  المیة مث  ل ق  ضیة   

 فلسطین 

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦ 

  
٠٫٥٢ 

  
١ 

  
٤٫٥٣٨ 

  
٠٫٢٠٩ 

  
١ 

ی           ة العالق           ات  تنم
االجتماعی          ة ب          ین  
الب  الغین عل   ى أس   اس  
مب  ادئ اإلس  الم وقیم  ھ  

 وآدابھ

٥  
٣٨٫٤٦  

  
 

٨  
٦١٫٥٤  

 

  
١٫٣٨  
 

  
٠٫٥١  
 

  
١ 

  
١٫٤٦٢  

 

  
٠٫٦٩١ 

  
٤ 

ال والء للجماع  ة  تنمی ة  
 في نفوسھم 

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٣ 

  
٢٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٣٢ 

  
١٢ 

ھم لك   ي یكون   وا  تھیئ   ت
أع    ضاء ن    افعین ف    ي   
بن    اء المجتم    ع، م    ن   
خ  الل تع  ریفھم بأمثل  ة   
للخ  دمات العام  ة الت  ي   

 یمكن أن یقوموا بھا 

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
٤ 

  
٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٥٢• 

  
٢ 

م بواجب      اتھم تع     ریفھ 
تجاه المجتمع ودورھم   

 في حل مشكالتھ

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
.٠٣٨ 

  
٥ 

  
١٨٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٠٠•• 

  
٣ 

م بحقوقھم على تعریفھ
 المجتمع

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٦ 

  
١٨٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٠•• 

  
٧ 

ھم على اجتیاز مساعدت
م      شكالتھم الفكری       ة  
واالنفعالی        ة، عل        ى  
 أساس تعالیم اإلسالم

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٧ 

  
١٨٫٦٩٢ 

  
٠٫٠٠٠•• 

  
٩ 

التنفی   ر م   ن المف   اھیم   
االجتماعی   ة  الخاطئ   ة  
الت    ي تتعل    ق بالحی    اة   
االجتماعی   ة مث   ل ح   ب 

 الذات، وعدم الصبر 

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٨ 

  
١٠٫٠٧٧ 

  
٠٫٠١٨•• 

  
١٠ 

تنمی   ة روح الت   ضامن   
اإلسالمي عل ى أس اس     
م    ن األخ    وة الت     ي ال   

ق    وم عل    ى التع    صب  ت
الطبق  ي أو الق  ومي أو   

 الجنسي 

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
٩ 

  
٧٫٥٣٨ 

  
٠٫٠٢٣• 

  
١١ 

ھم بقواع         د تع         ریف
التعام      ل االجتم      اعي 
وأص  ول العالق  ات ب  ین  
الناس والتكافل والعمل 

 الجماعي 

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
١٠ 

  
٧٫٥٣٨ 

  
٠٫٠٢٣• 

  
٦ 

ال            شعور تنمی            ة 
بم         ساعدة اإلخ         وة 
المضطھدین في الع الم    

 اإلسالمي

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
١١ 

  
١١٫٢٣١ 

  
٠٫٠٠٤•• 

ــــ
الــ

   
   

   
   

   
   

  
ف
ــد
ــــ
ھــ

ـي
ــــ
عــ

ـــا
مــ
ــــ
تــ
ــــ
ــــ
جــ

اال
  

 

  
٨ 

المف            اھیم تأكی            د 
االجتماعی         ة الت         ي  
تحت      اج لھ      ا األم      ة    
اإلس           المیة مث            ل  
التع         اون، والب          ر،  

 ...والبذل، والتضحیة

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
١٢ 

  
٩٫٣٠٨ 

  
٠٫٠٠٢•• 

  ٠٫٠٥ دالة عند مستوى •    ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••
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 عب ارات م ن ب ین اثنت ي ع شرة      ٩ كان ت دال ة عن د ت سع     ٢أن ق یم ك ا  ) ٣٠(یتضح م ن الج دول رق م       

 یالح  ظ أن - عین  ة الدراس  ة–، وب  الرجوع إل  ى متوس طات المواق  ع  ٠٫٠٥أَو ٠٫٠١عب ارة عن  د م  ستوى  ١٢

 تمیل نحو االنخفاض بقیم ق درھا عل ى الت والي     ١٢ -١١ -١٠ -٩ -٨ -٧ -٦ -٣ -٢ للعبارات رقم    ٢قیمة كا 

مم      ا ) ٣٫٧٦٩ -٧٫٥٣٨ -٧٫٥٣٨ -١٠٫٠٧٧ -٩٫٣٠٨ -١٨٫٦٩٢ -١١٫٢٣١ -١٨٫٦٩٢ -١٨٫٦٩٢( 

 بواجب اتھم تج اه المجتم ع ودورھ م ف ي       البالغینتعریف ال تعمل على - عینة الدراسة–یدل على أن المواقع  

 الم  ضطھدین ف  ي إخ  وانھمبم  ساعدة ل  دیھم تنمی  ة ال  شعور  وال -بحق  وقھم عل  ى المجتم  عوال  -م  شكالتھح  ل 

 كم ا  -ھم على اجتیاز مشكالتھم الفكریة واالنفعالیة، على أساس تع الیم اإلس الم    وال تساعد  -العالم اإلسالمي 

، ث  ل التع  اون والب  ر والب  ذل  تأكی  د المف  اھیم االجتماعی  ة الت  ي تحت  اج لھ  ا األم  ة اإلس  المیة م   ال تعم  ل عل  ى  

 -المفاھیم االجتماعیة  الخاطئة التي تتعل ق بالحی اة االجتماعی ة مث ل ح ب ال ذات، وع دم ال صبر         والتنفیر من   

 روح التضامن اإلس المي عل ى أس اس م ن األخ وة الت ي ال تق وم عل ى التع صب الطبق ي أو           وال تنمي لدیھم   

واع د التعام ل االجتم اعي وأص ول العالق ات ب ین الن اس         بق كم ا ال تعم ل عل ى تع ریفھم       -القومي أو الجنسي  

ھم لكي یكونوا أعضاء ن افعین ف ي بن اء المجتم ع، م ن خ الل تع ریفھم          وال تھیئ  – والتكافل والعمل الجماعي  

  .بأمثلة للخدمات العامة التي یمكن أن یقوموا بھا

 ، ٥ -٤ -١ب ارات رق م    المتبقی ة وھ ي الع  ٣ غیر دالة ف ي العب ارات ال ثالث    ٢كما اتضح أن قیمة كا   

تنمی  ة : مم  ا ی  دل عل  ى أن العب  ارات ذات م  ستوى متوس  ط أي تت  أرجح ب  ین االرتف  اع واالنخف  اض وھ  ي         

تنمی ة ال  والء للجماع  ة ف  ي   - العالق ات االجتماعی  ة ب  ین الب الغین عل  ى أس  اس مب  ادئ اإلس الم وقیم  ھ وآداب  ھ    

حی  ث ات  ضح اھتم  ام رواد أی  ن ك موق  ع  ، م  ن ذل  إب  راز الق  ضایا اإلس  المیة مث  ل ق  ضیة فل  سطین   -نفوس  ھم

 فالش یات الموقع بالمجتمع العربي وخاص ًة ق ضیة فل سطین وال صراع العرب ي اإلس رائیلي ، وك ذلك موق ع                 

حیث ظھر كما ذك ر س ابقًا اھتم ام الم شرفین عل ى الموق ع بت صمیم بطاق ات تحت وى عل ى أح وال الم سلمین                

  .  الغیرة على بیوت اهللاوخاصة المسجد األقصى مما یشعل في نفوس المرتادین
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 ینف ي  متوس طاتھا مم ا   انخف اض  معظم عبارات المحور االجتماعي دال ة عل ى  ومما سبق یتضح أن  

المواقع المرتفعة والمنخفضة من عبارات فروق ذات داللة إحصائیة بین  وجود   في عدم الفرضیة  السابقة    

   .المحور االجتماعيحیث 

   عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور التثقیفي-د 

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .المحور التثقیفيوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي     ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا       

  ). ٣١(ل رقم الجدو

   )٣١(جدول رقم 
  ) عینة الدراسة( للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ) التثقیفي(یوضح نتائج عبارات المحور 

  مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا

ور
مح

ال
 

  
رقم 
 العبارة

  
  العبارات

 

  
  مرتفع
% 

  
  منخفض

% 

  
 المتوسط

  
  االنحراف
 المعیاري

  
  ترتیب
 العبارة

  
  
 ٢كا

  
  

مستوى 
 الداللة

  
٥ 

تشجیعھم على االس تفادة    
من جمیع أنواع المعارف 
اإلن    سانیة النافع    ة ف    ي   
ضوء اإلسالم، للنھ وض     
باألم    ة ورف    ع م    ستوى 

 حیاتھا

٧  
٥٣٫٨٥ 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
١ 

  
٣٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٧٠ 

  
١٣ 

ال     دعوة إل     ى تنمی     ة   
الق       درات المختلف       ة   

 لمھاراتھم

٧  
٥٣٫٨٥ 

٦  
٤٦٫٥١ 

  
١٫٥٤ 

  
٠٫٥٢ 

  
٢ 

  
٢٫٠٧٧ 

  
٠٫٥٥٧ 

  
١ 

تنمی    ة مع    ارفھم م    ن   
خ  الل توجی  ھ اإلط  الع   
عل  ى م  ا ف  ي المكتب  ات  
م      ن ذخ      ائر الفك      ر   

 اإلسالمي

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦ 

  
٠٫٥٢ 

  
٣ 

  
٢٫٩٢٣ 

  
٠٫٢٣٢ 

  
٩ 

م الج   رأة ف    ي  إك   سابھ 
 التعبیر عن آرائھم 

٦  
٤٦٫٥١ 

٧  
٥٣٫٨٥ 

  
١٫٤٦ 

  
٠٫٥٢ 

  
٤ 

  
٢٫٠٧٧ 

  
٠٫٥٥٧ 

  
٣ 

م بث   راء اللغ   ة  إقن   اعھ
 "الفصحى" العربیة 

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٥ 

  
٤٫٥٣٨ 

  
٠٫٢٠٩ 

  
١١ 

 األفك  ار العلمی  ة تك وین 
ال    صحیحة، والت     ي ال  
تتع    ارض م    ع ال    دین   

 اإلسالمي

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣٨ 

  
٠٫٥١ 

  
٦ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

إیق       اظ روح البح       ث  ٢
 العلمي لدیھم

٥  
٣٨٫٤٦ 

٨  
٦١٫٥٤ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٧ 

  
٢٫٠٧٧ 

  
٠٫٥٥٧ 

ف
ــد
ــــ
ــــ
ھــ

ــــ
الـ

ـي
ــــ
فــ
ــــ
یــ
ــــ
قـــ

ثـــ
ـــت

ــــ
 ال

 
 

  
٤ 

م على القراءة  تشجیعھ
العلمی  ة ف  ي م  صادرھا  

 المناسبة 

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٨ 

  
٢٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٤٢ 
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٦ 

بن   اء العقلی   ة العلمی   ة   
الق   ادرة عل   ى تف   سیر    

 الظواھر

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٩ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
١٠ 

ھم ب     الكوارث تب     صیر
الت  ي تق  ع عل  ى الع  الم    

 اإلسالمي

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
١٠ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
٧ 

م بجھ        ود تب        صیرھ
علم  اء الم  سلمین ف  ي    

 بناء الثروة العلمیة

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
١١ 

  
١٫٩٢٣ 

  
٠٫١٦٦ 

  
٨ 

م بمواق        ف تع        ریفھ
البطول       ة التاریخی       ة 

 للمسلمین 

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
١٢ 

  
١٫٩٢٣ 

  
٠٫١٦٦ 

  
١٢ 

 ش   غف االط   الع تنمی   ة
عل          ى المبتك          رات  
العلمی    ة الحدیث    ة ف    ي  

 العالم

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
١٣ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

  
١٥ 

ال     سعي إل     ى ت     دریب 
العق       ل عل       ى ح        ل   
 المشكالت االجتماعیة

٢  
١٥٫٣٨ 

١١  
٨٤٫٦٢ 

  
١٫١٥ 

  
٠٫٣٨ 

  
١٤ 

  
١٣٫٧٦٩ 

  
٠٫٠٠٣•• 

  
١٤ 

  إل    ى ت    دریب  ال    سعي
العق       ل عل       ى ح        ل   

 المشكالت الفردیة

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
١٥ 

  
١١٫٢٣١ 

  
٠٫٠٠٤•• 

     ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••
 ١٥ م ن ب ین خم س ع شرة     ٢ كانت دال ة عن د عب ارتین    ٢أن قیمة كا ) ٣١(یتضح من الجدول رقم  

 ٢ یالح  ظ أن قیم  ة ك  ا - عین  ة الدراس  ة –، وب  الرجوع إل  ى متوس  طات المواق  ع   ٠٫٠٥عب  ارة عن  د م  ستوى   

مم ا ی دل   ) ١٣٫٧٦٩ -١١٫٢٣١(   تمیل نحو االنخف اض بق یم ق درھا عل ى الت والي      ١٥ -١٤للعبارتین رقم  

 تفتق ر إل ى محاول ة ت دریب عق ول الب الغین عل ى ح ل م شكالتھم الفردی ة           – عینة الدراسة –على أن المواقع  

  حیث خصص زاویة للشباب كان یطرح  م ن خاللھ ا ق ضایا فردی ة    لھا أون الین  واالجتماعیة ، عدا موقع     

  .واجتماعیة ویطلب منھم محاولة إیجاد الحلول المناسبة لھا 

 وھ ي العب ارات رق م    ١٣ العبارات ال ثالث ع شرة    كانت غیر دالة عند باقي٢كما اتضح أن قیمة كا   

 مما یدل عل ى أن العب ارات ذات م ستوى متوس ط أي           ١٣ -١٢ -١١ -١٠ -٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢ -١

  :تتأرجح بین االرتفاع واالنخفاض وھي 

 ، م ن ذل ك   تنمیة معارفھم من خالل توجیھ اإلط الع عل ى م ا ف ي المكتب ات م ن ذخ ائر الفك ر اإلس المي          *  

 كت ب  - حیث كان ی تم التعری ف م ن خالل ھ ب بعض الكت ب القیم ة مث ل كت اب العقی دة الواس طیة              الساحةقع  مو

  .  كتب فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة وغیر ذلك من موسوعات الكتب اإلسالمیة-اإلمام ابن عثیمین
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  . موقع أبو نواف ، من خالل مجالس البحث والتقنیة في  إیقاظ روح البحث العلمي لدیھم*

 یھتم ب الخطوط والزخ ارف اإلس المیة    فالشیات ، فقد كان موقع "الفصحى"  إقناعھم بثراء اللغة العربیة     *

حت ى أن ھ جع ل لھ ا مكان ة ممی زة ف ي الموق ع ، كم  ا ل وحظ م ع األس ف ال شدید اش تراط بع ض المواق ع مث  ل                

  !!!.لمنتدیات فلم یشترط ذلك الكتابة باللغة العربیة الفصحى فقط في المنتدى اإلسالمي أما باقي اھواوي

س احة خاص ة ت سمى    ال ساحة   ، فقد خ صص موق ع    تشجیعھم على القراءة العلمیة في مصادرھا المناسبة     *

  .ساحة الوراقین متخصصة في نشر القراءة المفیدة، والنصح بالكتب المفیدة

للنھ وض باألم ة   س الم،   تشجیعھم على االستفادة من جمیع أنواع المعارف اإلنسانیة النافعة ف ي ض وء اإل          *

  .ورفع مستوى حیاتھا

   بناء العقلیة العلمیة القادرة على تفسیر الظواھر*

حیث خصص موق ع س مى   أین  ، من ذلك موقع  تبصیرھم بجھود علماء المسلمین في بناء الثروة العلمیة        *

  . مھمتھ التعریف بجھود المسلمین في مجاالت العلوم المختلفة) أرابسكو( 

 خصص زاویة سمیت وج وه وأع الم   موقع لھا أون الین ،  مواقف البطولة التاریخیة للمسلمین   تعریفھم ب * 

  .متخصصة في الحدیث عن أعالم المسلمین

بن  اتین  ، م  ن خ  الل ف  تح ب  اب الح  وار والمناق  شة ، فف  ي موق  ع     إك  سابھم الج  رأة ف  ي التعبی  ر ع  ن آرائھ  م  *

لج رأة ف ي التعبی ر بحری ة ع ن اقتراح اتھم و       خصصت زاویة سمیت نح ن ن سمع ، ھ دفھا إك ساب الب الغین ا        

  .  حیث خصص زاویة في الساحة األدبیة للنقد الھادف  الساحةشكاویھم ، وكذلك من خالل موقع

  . ، من خالل زوایا األخبار في المواقع  تبصیرھم بالكوارث التي تقع على العالم اإلسالمي-

   . مع الدین اإلسالمي تكوین األفكار العلمیة الصحیحة، والتي ال تتعارض*

 ، مثًال م ن خ الل زاوی ة تقنی ة المعلوم ات      تنمیة شغف االطالع على المبتكرات العلمیة الحدیثة في العالم * 

  .أینفي موقع 
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 یج ري م سابقات مختلف ة    فالش یات لقدرات المختلفة لمھاراتھم، على سبیل المثال موقع     الدعوة إلى تنمیة ا    -

 یوج   د منت   دیات مختلف   ة لل   شعر واألدب وال   سیاحة   ھ   واويدب، موق   ع لإلب   داع والت   صمیم وال   شعر واأل 

  . والریاضة والقصص والروایات والمسابقات والتقنیة

المح   ور األخالق   ي ذات م   ستوى متوس   ط ب   ین االرتف   اع   عب   ارات معظ   مومم   ا س   بق یت   ضح أن 

  .واالنخفاض 

   عرض ومناقشة نتائج عبارات المحور الدنیوي-ھـ 

المواق  ع المرتفع  ة  عب  ارات ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین   : ال  ذي ن  ص عل  ى الفرض  یة التالی  ة   

   .المحور الدنیويوالمنخفضة من حیث 

لعب  ارات المح  ور ، وكان  ت النت  ائج كم  ا ف  ي     ٢والختب  ار ص  حة الف  رض ال  سابق أج  ري اختب  ار ك  ا       

  ). ٣٢( الجدول رقم 

   )٣٢(جدول رقم 
  ) عینة الدراسة( للمواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین ) الدنیوي( یوضح نتائج عبارات المحور 

   مرتبة تنازلیًا وفقًا لمتوسطاتھا                                                           

ور
مح

ال
 

رقم 
 العبارة

  مرتفع العبارات
%     

  منخفض

% 

  االنحراف المتوسط

 المعیاري

ترتیب 
 العبارة

مستوى  ٢كا
 الداللة

٢  
 

تنمی   ة بع   ض الھوای   ات   
المفی   دة الت   ي یمك   ن أن   
تعی      نھم ف      ي حی      اتھم  

 المقبلة

١٠  
٧٦٫٩٢ 

٣  
٢٣٫٠٨ 

  
١٫٧٧ 

  
٠٫٤٤ 

  
١ 

  
٤٫٥٣٨ 

  
٠٫٢٠٩ 

٤ 
تع    رف عل    ى نع    م اهللا  ال

 التي سخرھا لإلنسان
١  

٧٫٦٩ 
١٢  

٩٢٫٣١ 
  

١٫٧٧ 
  

٠٫٤٤ 
  
٢ 

  
١١٫٢٣١ 

  
٠٫٠٠٤•• 

١ 
میة شخصیاتھم وش غل    تن

وق  ت ف  راغھم ف  ي أم  ور  
 نافعة 

٩  
٦٩٫٢٣ 

٤  
٣٠٫٧٧ 

  
١٫٦٩ 

  
٠٫٤٨ 

  
٣ 

  
٢٫٦٩٢ 

  
٠٫٤٤٢ 

٦ 
م عل    ى فھ    م  م    ساعدتھ

الظ   واھر النف   سیة الت   ي  
یم رون بھ ا عل ى أس  اس    

 دیني سلیم 

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٤ 

  
٦٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٩٤ 

٧ 
الدعوة إلى تحصینھم من 
م  داخل الف   ساد وأس   باب  

 الشر

٤  
٣٠٫٧٧ 

٩  
٦٩٫٢٣ 

  
١٫٣١ 

  
٠٫٤٨ 

  
٥ 

  
١٫٠٧٧ 

  
وي ٠٫٥٨٤

دنی
 ال
ف

ـد 
ــــ
ــــ
ــــ
ھـــ

ــــ
الـ

  

٣ 
تب         صیرھم ب         الحلول 
الناجح    ة الفری    دة الت    ي  
یق    دمھا اإلس    الم عل    ى    
ال   دوام لع   الج م   شكالت  
 الحیاة في جمیع جوانبھا 

٣  
٢٣٫٠٨ 

١٠  
٧٦٫٩٢ 

  
١٫٢٣ 

  
٠٫٤٤ 

  
٦ 

  
٨٫٠٠٠ 

  
٠٫٠١٨•• 
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٨ 
" تب       صیرھم بأض       رار 

وآفاتھ   ا ف   ي  " الخبائ   ث
 إفساد األمم والشعوب 

١  
٧٫٦٩ 

١٢  
٩٢٫٣١ 

  
١٫٠٨ 

  
٠٫٢٨ 

  
٧ 

  
١١٫٢٣١ 

  
٠٫٠٠٤•• 

١٠ 
تأكی     د احت     رام العم      ل   

 المھني في نفوسھم 
١  

٧٫٦٩ 
١٢  

٩٢٫٣١ 
  

١٫٠٨ 
  

٠٫٢٨ 
  
٨ 

  
١٥٫٣٨٥ 

  
٠٫٠٠٠•• 

٥ 
الحث على االستفادة م ن   
نعم اهللا مع عدم اإلسراف 

 والتبذیر

٠  
٠٠٠ 

١٣  
١٠٠ 

  
١٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
٩ 

  
٠٠٠ 

  
٠٫٠٠٠•• 

٩ 
ح  ثھم عل   ى ب   ذل الجھ   د  
لك     سب الم     ال الح     الل  

 وكیفیة إنفاقھ بحق

٠  
٠٠٠ 

١٣  
١٠٠ 

  
١٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
١٠ 

  
٠٠٠ 

  
٠٫٠٠٠•• 

١١ 
ح  ثھم إل  ى أخ  ذ ن  صیبھم   
م   ن ال   دنیا كم   ا أراد اهللا  

 سبحانھ وتعالى

٠  
٠٠٠٠ 

١٣  
١٠٠ 

  
١٫٠٠ 

  
٠٫٠٠ 

  
١١ 

  
٠٠٠ 

  
٠٫٠٠•• 

  ٠٫٠١ دالة عند مستوى ••

 عبارات من ب ین إح دى ع شرة    ٧ كانت دالة عند سبع ٢ قیمة كا أن) ٣٢(ویتضح من الجدول رقم    

 یالح ظ أن  - عین ة الدراس ة  – ، وب الرجوع إل ى متوس طات المواق ع        ٠٫٠٥أَو  ٠٫٠١عبارة عند م ستوى     ١١

(  تمی  ل نح  و االنخف  اض بق  یم ق  درھا عل  ى الت  والي        ١١ -١٠ -٩ -٨ -٥ -٤ -٣ للعب  ارات رق  م   ٢ ك  ا قیم  ة

مما یدل على أن المواق ع عین ة الدراس ة     ) ٠٠٠ -١٥٫٣٨٥ -٠٠٠ -١١٫٢٣١ -٠٠٠ -١١٫٢٣١ -٨٫٠٠٠

التع رف   -ال یتوفر من خاللھا تبصیر البالغین بالحلول الناجحة التي یقدمھا اإلسالم لعالج مشكالت حی اتھم    

 ح  ثھم عل  ى ب  ذل الجھ  د لك  سب الم  ال  - تب  صیرھم بأض  رار الخبائ  ث وآفاتھ  ا-عل  ى نع  م اهللا واالس  تفادة منھ  ا

  . حثھم إلى أخذ نصیبھم من الدنیا كما أراد اهللا سبحانھ وتعالى- تأكید العمل المھني في نفوسھم-الحالل

 ٧ -٦ -٢ -١ وھي العبارات رقم  المتبقیة٤ غیر دالة في العبارات األربعة ٢كما اتضح أن قیمة كا    

  :   ، مما یدل على أن العبارات ذات مستوى متوسط أي تتأرجح بین االرتفاع واالنخفاض وھي

مك  ن أن  تنمی  ة بع  ض الھوای  ات المفی  دة الت  ي ی -تنمی  ة شخ  صیاتھم وش  غل وق  ت ف  راغھم ف  ي أم  ور نافع  ة  * 

  . ت المختلفة والمتنوعة لمعظم المواقعتعینھم في حیاتھم المقبلة ، من ذلك المنتدیات ذات الموضوعا

حی ث  قلوب ساعدتھم على فھم الظواھر النفسیة التي یمرون بھا على أساس دیني سلیم ، من ذلك موقع  م *

  .تعرض ألسباب األزمات النفسیة لدى المراھقین ورأي اإلسالم في ذلك
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 حی  ث لھ  ا أون الی  نال  دعوة إل  ى تح  صینھم م  ن م  داخل الف  ساد وأس  باب ال  شر ، وق  د ت  صدر ل  ذلك موق  ع   * 

 عل ى ض رورة ت دریب    فالش یات عرض ألسالیب التربیة الوقائیة الالزمة للشباب المسلم ، كم ا رك ز موق ع            

  . الشباب أنفسھم على عدم استخدام الوسائط إال بما یرضى اهللا عز وجل 

 ینف  ي متوس طاتھا مم  ا  انخف  اض معظ  م عب  ارات المح ور ال  دنیوي دال ة عل  ى   أن ومم ا س  بق یت ضح  

المواقع المرتفعة والمنخفضة من عبارات فروق ذات داللة إحصائیة بین  وجود   في عدم الفرضیة  السابقة    

   .المحور الدنیويحیث 
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  ملخص نتائج االستمارة

ی  ق اس  تمارة تق  ویم المواق  ع األكث  ر    بن  اء عل  ى م  ا س  بق یمك  ن الق  ول أن التحق  ق م  ن ف  روض تطب     

  : استخدامًا من قبل عینة من البالغین مع أھداف التربیة اإلسالمیة جاء على النحو التالي

 الجوان ب  - االنطباع المب دئي – الستمارة التقویم والتي تتضمن بیانات الموقع الجوانب الشكلیة  نتائج   .١

  . الجوانب العلمیة-الفنیة

 كانت ثالث ة  - عینة الدراسة– لقد أظھرت النتائج أن المواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین   ١-١

 - ال ساحة - أران ك - أی ن - ال ردادي -F3F3 - فالش یات  - لھ ا أون الی ن     - بناتین -Hotmail: عشر موقعًا وھي  

لعربیة ، كما أنھ ا كان ت    أبو نواف ، وقد استخدمت تلك المواقع اللغة ا- قلوب-Hwawy -بوابة عالم حواء  

 - المناق شات العام ة  - التعلیمی ة -موجھھ للعام ة ول یس لفئ ة عمری ة مح ددة، وتن اقش الموض وعات الترفیھی ة         

 ال   سیاسیة ، وق  د كان   ت إدارة تل  ك المواق   ع ف  ي مجملھ   ا شخ  صیة غی   ر     - الریاض  یة - الدینی   ة-االجتماعی  ة 

 - ق وائم مراس لة  - منت دى الح وار  -البری د اإللكترون ي  مستضافة ، أما الخدمات التفاعلیة لدیھا فقد تمثل ت ف ي    

  . أما عن تكالیف االستخدام لتلك المواقع فقد كانت مجانیة- مجموعة أخبار- فاكس- ھاتف-دفتر للزوار

 بین عبارات المواقع المرتفع ة  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دالة إحصائیًا عند مستوى عدم وجود فروق   ٢ -١

 - یؤكد تمیز المواقع بمناسبة العنوان بشقیھ المحتوى والطول مما،  ي  والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئ    

 وض  وح -س رعة تحمی  ل ال  صفحة الرئی  سیة وال  صفحات الداخلی  ة وإمكانی  ة رؤی  ة ال  صفحة الرئی  سیة كامل  ة  

 االھتم ام بوج ود رواب ط ألج زاء الموق ع ، كم ا ل م یت ضح         -الصفحة مما یمكن البالغین م ن توظیفھ ا بنج اح       

ش كل ال صفحة یج ذب الب الغین للقی ام بالمزی د م ن        :  داللة إح صائیة ف ي العب ارات التالی ة          وجود فروق ذات  

 وج ود م ساحات   – اھتمام المواقع بوجود معلومات ات صال بالم سؤول ع ن الموق ع       –االستكشاف والتعمق   
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 للدعایة واإلعالن بشكل مناسب بحیث ال تطغى على المحتوى األصلي ، مما یجعلھا ذات مستوى متوسط      

  .بین االرتفاع واالنخفاض

 بین عبارات المواقع المرتفع ة  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دالة إحصائیًا عند مستوى  عدم وجود فروق  ٣ -١

،مما یؤك د تمی ز المواق ع بتوزی ع المعلوم ات عل ى ش كل أیقون ات ف ي            الجوانب الفنیة والمنخفضة من حیث    

 سھولة اإلبحار في المواقع بحیث یمكن االنتقال من صفحة ألخرى وم ن عن صر آلخ ر      -الصفحة الرئیسیة 

 عنون ة ووض وح وص الت الرس وم وال صور والفی دیو وفائ دتھا الس تخدام الب الغین          –دون إرباك أو ضیاع    

 إبرازھ  ا ب  شكل واض  ح م  ن خ  الل  – تنظ  یم ال  روابط م  ن حی  ث التعری  ف بھ  ا  –وق  ع ومناس  بتھا لرس  الة الم

استخدام األلوان والخطوط ، وداللتھا على محتویات الصفحات التي تحیل إلیھا ، فعالیتھا لالنتق ال للمواق ع     

 األخرى ، وجود روابط خارجیة تحیل إلى مواقع أخرى تخ دم رس الة الموق ع ، كم ا ات ضح افتق ار المواق ع        

في االھتمام بذوي االحتیاج ات الخاص ة ، كم ا ل م یت ضح وج ود ف روق ذات دالل ة إح صائیة ف ي العب ارات              

 – وج  ود ع  داد للموق  ع –تعری  ف وتق  دیم للموق  ع ب  شكل واض  ح ف  ي عنوان  ھ واألس  طر األول  ى ل  ھ   : التالی  ة 

  .واالنخفاضتوظیف الرسوم والصور والصوت والفیدیو، مما یجعلھا ذات مستوى متوسط بین االرتفاع 

 بین عبارات المواقع المرتفع ة  ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دالة إحصائیًا عند مستوى عدم وجود فروق   ٤ -١

،مما یؤكد تمی ز المواق ع بتح دیث ومراجع ة معلومات ھ ب شكل دوري        الجوانب العلمیةوالمنخفضة من حیث  

 إمكانی ة  –قیمت ھ العلمی ة    تمك ین الب الغین م ن التفاع ل م ع م ادة الموق ع مم ا یزی د م ن           – تحدیث روابطھا  –

 خلوھا من األخطاء اللغوی ة  – وضوح عنوان لالتصال بالموقع بغرض التفاعل   –توفیر معلومات إضافیة    

 ذك ر الھ دف الرئی سي للموق ع وانعكاس ھ ف ي المحت وى ، كم ا ات ضح أن          – سھولة قراءة الخط الم ستخدم       –

وم ات ومك انتھم العلمی ة وال سیر الذاتی ة لھ م ،       المواقع تفتقر إلى وضوح أسماء المسؤولین عن ت وفیر المعل     

وجود تشجیع من المسؤولین على البح ث العلم ي ، و أن شطة للب الغین تمك نھم م ن العم ل عل ى الخ ط غی ر                

وض وح ت اریخ   :  ، كما لم یتضح وجود ف روق ذات دالل ة إح صائیة ف ي العب ارات التالی ة            offlineالمباشر  

 – ترتی ب وتبوی ب المعلوم ات ب شكل یمك ن م ن فھمھ ا        -ث للموق ع  وضوح ت اریخ آخ ر تح دی      -إنشاء الموقع 
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 توثی  ق –محت وى ال صفحات الت ي ت  ؤدى إلیھ ا ال روابط ی  ضیف جدی دًا ذا قیم ة علمی  ة للمعلوم ات األص لیة          

 احت واء الموق ع عل ى    -مصادر المعلومات على شكل إش ارات مرجعی ة أو رواب ط تحی ل إل ى مواق ع أخ رى         

  .لغین ، مما یجعلھا ذات مستوى متوسط بین االرتفاع واالنخفاضمعلومات مرتبطة بأھداف البا

 –الجوان   ب التربوی   ة الدینی   ة  الس   تمارة التق   ویم والت   ي تت   ضمن  الخاص   ة الجوان   بنت   ائج : ٢

  . الدنیویة- التثقیفیة- االجتماعیة-األخالقیة

مرتفع  ة  ب  ین عب  ارات المواق  ع ال٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دال  ة إح  صائیًا عن  د م  ستوى    وج ود ف  روق ١ -٢

المح  ور ال  دیني ، مم  ا یجع  ل المواق  ع تفتق  ر ف  ي محتواھ  ا عل  ى تربی  ة األف  راد عل  ى  والمنخف ضة م  ن حی  ث  

 اإلیم ان بوح دة األم ة    – بناء روح االعتزاز لدیھم بالدین اإلس المي والتم سك ب ھ      –السلوك الدیني التعبدي    

 نفوس  ھم وجع  ل األعم  ال خال  صة   بن  اء ال  والء هللا وح  ده ف  ي –اإلس  المیة عل  ى اخ  تالف أجناس  ھا وألوانھ  ا  

 – بناء البراءة من كل م ذھب أو ش عار یع ارض اإلس الم     –لوجھھ ومستقیمة في كافة جوانبھا على شرعھ   

 – ال دعوة إل ى اتخ اذ اإلس الم مقیاس ًا ومعی ارًا ألم ور الحی اة كلھ ا           –تمكین االنتماء الحي لألم ة اإلس المیة        

 ت وجیھھم إل ى بع ض االتجاھ ات الراھن ة      –نیة واالس تعمار  إیقاظ روح ال وعي اإلس المي لمقاوم ة ال صھیو     

 إعدادھم للجھاد في سبیل اهللا روحیًا وبدنیًا ، ولم یظھر وجود –المنحرفة عن سبیل اهللا كالعلمانیة وغیرھا 

 التعرف –التنشئة على فھم اإلسالم فھمًا متكامًال صحیحًا : فروق ذات داللة إحصائیة في العبارات التالیة   

 الت  زود بأحك  ام الفق  ھ اإلس  المي الت  ي    –مزای  ا اإلس  الم وأس  رار ش  ریعتھ وجمی  ل أھداف  ھ ومقاص  ده     عل  ى 

 غ  رس محب  ة اهللا ف  ي – التنفی  ر م  ن المف  اھیم الخاطئ ة الت  ي تتعل  ق باإلرھ اب   –یحت اجون إلیھ  ا ف  ي حی اتھم   

 ف ي نفوس ھم م ن خ الل التأس  ي     r غ  رس محب ة الرس ول   –نفوس ھم م ن خ الل اتخ اذ الق رآن إمام ًا وحكم ًا        

 تنمیة الح س ال دیني لدی ھ ف ي االس تحیاء م ن اهللا       –بسیرتھ واالھتداء بھدیھ والذب عنھا ونفي ما ألصق بھا      

 تنمیة الوعي اإلیج ابي لمواجھ ة األفك ار الھدام ة واالتجاھ ات      -والتأثر بالحسن والقبیح في األقوال والفعال     

ھم لیكونوا ركائز إلشعاع ن ور اإلس الم دع اة لم ا یعرف ون م ن أحكام ھ ، مم ا یجعلھ ا ذات             توجیھ -المضللة

  .مستوى متوسط بین االرتفاع واالنخفاض
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م  ن   أن جمی  ع عب  ارات المح  ور األخالق  ي ذات م  ستوى متوس  ط ب  ین االرتف  اع واالنخف  اض ،  ٢ -٢  

 تأص یل المب ادئ   - حی ث ك ان خلق ھ الق رآن     rالتخلق بأخالق القرآن سیرًة وسلوكًا، أس وة بالرس ول      : حیث  

 إب راز ف ضائل   -اإلسالمیة إلعداد الفتاة المسلمة إعدادًا ك امًال یتف ق م ع وض عھا الطبیع ي ف ي الحی اة ك أنثى          

الغ ش   التنفی ر م ن رذائ ل األخ الق كالك ذب و     -...األخالق ومكارمھا كالصدق واألمان ة والتواض ع والمحب ة        

 بب  ر وال  دیھم وآداب    تب  صیرھم- تب  صیرھم ب  الحقوق الزوجی  ة وآداب اإلس  الم ف  ي ذل  ك   -..والكب  ر والك  ره 

 التعرف عل ى آداب اإلس الم ومب ادئ ش ریعتھ والحكم ة      - تغرس روح الخیریة في نفوسھم-اإلسالم في ذلك 

المقدرة لدیھم على التمییز  السعي لتكوین - التعرف على آداب اإلسالم ومبادئ شریعتھ والحكمة منھا        -منھا

والتفری  ق ب  ین الج  وھر ال  دائم واألش  كال    " اإلج  راءات" وتط  ور" المب  ادئ" ب  ین الثاب  ت والمتط  ور، ثب  ات  

 تأصیل المبادئ اإلسالمیة إلعداد الفتى المسلم إع دادًا ك امًال یتف ق م ع فطرت ھ      -المتنوعة التي قد یظھر فیھا   

  . إبراز أھمیة العقیدة واألخالق في تماسك المجتمعات-ة والقوةالتي فطره اهللا علیھا من القوامة والرجول

 ب  ین عب  ارات المواق  ع المرتفع  ة    ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١دال  ة إح  صائیًا عن  د م  ستوى    وج  ود ف  روق   ٣ -٢  

 لك  ي یكون  وا تھیئ  ة الب  الغین: المح  ور االجتم  اعي ، مم  ا یجع  ل المواق  ع تفتق  ر إل  ى   والمنخف  ضة م  ن حی  ث  

أعضاء نافعین في بناء المجتمع، التنفیر من المف اھیم االجتماعی ة  الخاطئ ة الت ي تتعل ق بالحی اة االجتماعی ة            

 تنمیة روح التضامن اإلسالمي عل ى أس اس م ن األخ وة الت ي ال تق وم عل ى           -مثل حب الذات، وعدم الصبر    

مل االجتماعي وأص ول العالق ات ب ین الن اس      بقواعد التعاالتعریف -التعصب الطبقي أو القومي أو الجنسي     

 تأكید المفاھیم االجتماعیة التي تحتاج لھا األمة اإلسالمیة مث ل التع اون، والب ر،    -والتكافل والعمل الجماعي  

 – تج  اه المجتم  ع ودورھ  م ف  ي ح  ل م  شكالتھ   وحق  وقھم بواجب  اتھمتعری  ف الب  الغین -...والب  ذل، والت  ضحیة

  ل دیھم  تنمیة ال شعور - مشكالتھم الفكریة واالنفعالیة على أساس تعالیم اإلسالم     على اجتیاز  مساعدة البالغین 

كم  ا ل م یظھ  ر وج ود ف  روق ذات دالل ة إح  صائیة ف  ي     .بم ساعدة اإلخ  وة الم ضطھدین ف  ي الع الم اإلس  المي   

 إب راز  -تنمیة العالقات االجتماعیة بین البالغین على أس اس مب ادئ اإلس الم وقیم ھ وآداب ھ     : العبارات التالیة   
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 تنمی  ة ال  والء للجماع  ة ف  ي نفوس  ھم ، مم  ا یجعلھ  ا ذات م  ستوى     -الق  ضایا اإلس  المیة مث  ل ق  ضیة فل  سطین  

  . متوسط بین االرتفاع واالنخفاض

من حی ث    أن معظم عبارات المحور التثقیفي ذات مستوى متوسط بین االرتفاع واالنخفاض ،   ٤ -٢  

 إیق اظ  - على ما في المكتبات من ذخائر الفكر اإلس المي   من خالل توجیھ اإلطالع     البالغین تنمیة معارف : 

 ت شجیعھم عل ى الق راءة العلمی ة ف ي      -" الف صحى "  إقناعھم بثراء اللغة العربی ة    -روح البحث العلمي لدیھم     

 ت  شجیعھم عل  ى االس  تفادة م  ن جمی  ع أن  واع المع  ارف اإلن  سانیة النافع  ة ف  ي ض  وء        -م  صادرھا المناس  بة  

 تب صیرھم  - بناء العقلیة العلمیة القادرة على تفسیر الظواھر-مة ورفع مستوى حیاتھااإلسالم، للنھوض باأل  

 إك سابھم  - تع ریفھم بمواق ف البطول ة التاریخی ة للم سلمین      -بجھود علماء المسلمین في بناء الث روة العلمی ة       

ین األفك ار العلمی ة    تك و - تبصیرھم بالكوارث التي تقع على العالم اإلسالمي-الجرأة في التعبیر عن آرائھم   

 تنمیة شغف االط الع عل ى المبتك رات العلمی ة الحدیث ة      -الصحیحة، والتي ال تتعارض مع الدین اإلسالمي      

 ، كما لم یظھر وجود ف روق ذات دالل ة إح صائیة     الدعوة إلى تنمیة القدرات المختلفة لمھاراتھم    -في العالم   

، مم ا  االجتماعی ة  الفردی ة و  عل ى ح ل الم شكالت    الغینعق ول الب   ال سعي إل ى ت دریب     :في العبارات التالی ة    

  . یجعلھا ذات مستوى متوسط بین االرتفاع واالنخفاض

 ب  ین عب  ارات المواق  ع المرتفع  ة     ٠٫٠٥أو ٠٫٠١دال  ة إح  صائیًا عن  د م  ستوى    وج  ود ف  روق   ٥ -٢  

لحلول الناجح ة  تب صیر الب الغین ب ا   : المحور الدنیوي ، مم ا یجع ل المواق ع تفتق ر إل ى      والمنخفضة من حیث    

 تب صیرھم بأض رار   - التع رف عل ى نع م اهللا واالس تفادة منھ ا     –التي یقدمھا اإلسالم لعالج م شكالت حی اتھم    

 ح  ثھم إل  ى أخ  ذ – تأكی  د العم  ل المھن  ي ف  ي نفوس  ھم – ب  ذل الجھ  د لك  سب الم  ال الح  الل –الخبائ  ث وآفاتھ  ا 

ھ  ر وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ف  ي    كم  ا ل  م یظ ، ن  صیبھم م  ن ال  دنیا كم  ا أراد اهللا س  بحانھ وتع  الى    

 تنمی ة بع ض الھوای ات المفی دة     – تنمیة شخصیاتھم وش غل وق ت ف راغھم ف ي أم ور نافع ة            :العبارات التالیة   

 مساعدتھم علي فھم الظواھر النفسیة التي یمرون بھا على أساس –التي یمكن أن تعینھم في حیاتھم المقبلة    
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ن م  داخل الف  ساد وال  شر ، مم  ا یجعلھ  ا ذات م  ستوى متوس  ط ب  ین      ال  دعوة إل  ى تح  صینھم م    –دین  ي س  لیم  

  . االرتفاع واالنخفاض

ومن خالل استعراض النتائج یتضح تباین بین الجوانب الشكلیة والخاصة الستمارة التقویم ، حیث      

الجوان ب  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عبارات المواقع المرتفعة والمنخفضة من حی ث  لوحظ عدم   

ل دى معظ م   ذات دالل ة إح صائیة ب ین عب ارات المواق ع المرتفع ة والمنخف ضة        كلیة ، بینما وجدت فروق      الش

 وتمیزھ ا باالنطباع ات المبدئی ة والجوان ب     – عین ة الدراس ة   –الجوانب التربویة ، مما یعنى اھتمام المواقع   

ول م ن اھتم ام الم ربین ،    الفنیة والعلمیة عل ى ح ساب الجوان ب التربوی ة ، الت ي یج ب أن تحت ل المرك ز األ           

  .كیف ال؟ وھي المعول الذي یجب أن نربي أبناء المسلمین علیھا حتى یمكن أن نخرج أفضل أمة بإذن اهللا 
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  الثالثالفصل 

ملخص الدراسة وتوصياتها 
  ومقرتحاتها

  
  
  

  مــلخـص الدراســــــــــــــــــــــة:  أوًال
  

  توصیات الدراســـة ومقترحاتھا:           ثانیًا
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  ملخص الدراسة: أوًال

  
ھ  دفت الدراس  ة الحالی  ة ب  صفة أس  اس إل  ى معرف  ة الواق  ع الح  الي لم  دى اس  تخدام الب  الغین ل  شبكة           

ر اس  تخدامًا م  ن قب  ل الب  الغین ، ث  م دراس  ة وتحلی  ل  ، وح  صر المواق  ع األكث  " إنترن  ت" المعلوم  ات الدولی  ة 

وتق ویم تل  ك المواق  ع ف  ي ض وء أھ  داف التربی  ة اإلس  المیة ، وق  د اقت ضت طبیع  ة الدراس  ة الحالی  ة ، أن ت  تم     

  :اإلجابة عن أسئلتھا ضمن اإلطارین التالیین

  :اإلطار األول

  : ، وھما سعت الباحثة داخل ھذا اإلطار إلى اإلجابة عن السؤالین التالیین

 ما واقع استخدام عینة من البالغین لشبكة المعلومات الدولیة؟ -٢

  :ویتطلب اإلجابة عن السؤال التحقق من صحة الفروض التالیة

، ) ١٨-١٦، ١٦-١٤ ، ١٤-١٢( التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات العمری ة الثالث ة         -١

  . •في بعض المتغیرات المختارة

  .  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ، في بعض المتغیرات المختارة-٢ 

) االبت دائي والمتوس ط والث انوي   (  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویات التعلیمیة الثالثة   -٣

  . المختارة، في بعض المتغیرات

 .  التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین السعودیین وغیر السعودیین ، في بعض المتغیرات المختارة-٤ 

                                                
 مك ان اس تخدام   – عدد الساعات الت ي تق ضي عل ى اإلنترن ت یومی ًا وأس بوعیًا       - مستوى استخدام اإلنترنت  -أھمیة اإلنترنت   : وھي •

 االس تفادة م ن   - م ع م ن یف ضل اس تخدام اإلنترن ت     - وج ود موق ع خ اص   – وجود برید إلكتروني - طبیعة موضوعات المواقع المرتادة     -اإلنترنت  
 االس تخدام الخ اطئ لإلنترن  ت   - تقی یم المواق ع الموجھ  ة لل شباب م ن حی  ث الج ودة وم ن حی ث الك  م       – معرف ة مواق ع إس  المیة لل شباب    -اإلنترن ت  

  . م البرید اإللكتروني لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھمباختراق المواقع أو األجھزة أو انتحال شخصیة اآلخرین أثناء التصفح ، أو استخدا
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 التوج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین ال  سعودیین م  ن المن  اطق المختلف  ة ، ف  ي بع  ض المتغی  رات    -٥ 

  . المختارة

المجتمع السعودي ، ف ي بع ض المتغی رات     التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین غیر السعودیین في  -٦

 . المختارة

 ما المواقع األكثر استخدامًا من قبل عینة من البالغین ؟ -٢     

 ح سب  –بالغ ًا ، ت م اختی ارھم م ن خ الل اإلنترن ت       ) ٢٣٣( وقد تم مسح آراء عینة عمدیة قوامھا      

ثبت ت عل ى الموق ع ال ذي خ صص لھ ا        الت ي   -رغبتھم واستعدادھم لإلجابة عن أس ئلة االس تبانة اإللكترونی ة         

، كما تم نشرھا على مواقع مختلفة ك روابط ، وق د تكون ت تل ك االس تبانة           www.monaa4t.comعنوانھ  

وھ  و الج  زء الخ  اص ب  المتغیرات الوص  فیة وی  شتمل عل  ى أربع  ة        : م  ن ج  زأین رئی  سین ، الج  زء األول   

المتعل ق ب المتغیرات الكمی ة    : زء الث اني متغیرات ھي العمر والجنس والم ستوى التعلیم ي والجن سیة ، والج      

 ع دد ال ساعات الت ي    - االس تفادة م ن اإلنترن ت    -أھمی ة اإلنترن ت   : ویحتوي على ثمانیة عشر متغی رًا وھ ي   

 م  ستوى اس  تخدام  - م  ع م  ن یف  ضل اس  تخدام اإلنترن  ت   - أی  ن ی  ستخدم اإلنترن  ت  -تق  ضي عل  ى اإلنترن  ت 

 طبیع ة موض وعات   - وجود موق ع خ اص  –برید إلكتروني  وجود -اإلنترنت المنخفض والمتوسط والمتقدم 

 معرف  ة تقی  یمھم للمواق  ع الموجھ  ة لل  شباب م  ن حی  ث   – معرف  ة مواق  ع إس  المیة لل  شباب  -المواق  ع المرت  ادة

 االس  تخدام الخ  اطئ لإلنترن  ت ب  اختراق المواق  ع أو األجھ  زة أو انتح  ال شخ  صیة  -الج ودة وم  ن حی  ث الك  م 

   .لآلخرین أو اشتراكاتھم دون إذنھمدام البرید اإللكتروني اآلخرین أثناء التصفح ، أو استخ

ولإلجابة عن سؤال ھذا الجزء من الدراسة والتحقق من صحة فروض ھ اس تخدمت الباحث ة بع ض      

تحلی ل التب این ف ي اتج اه واح د للمجموع ات الم ستقلة         األسالیب اإلحصائیة وھي التكرار ، النسبة المئویة ،     

)One Way Analysis of Variance-ANOVA (،  اختب ار T  للعین ات الم ستقلة  )Independent-

Samples T Test( وتوصلت إلى النتائج التالیة ،  :  



  
  
 

- ٢٦٣ - 
 

 ب ین الم ستویات العمری ة الثالث ة     ٠٫٠٥ أو ٠٫٠١ فروق دالة إحصائیًا عند مستوى   عدم وجود  -١

م  تقی ی -م ستوى اس تخدام اإلنترن ت    ة ، ماع دا  جمیع متغیرات الدراس  ، في   ) ١٨-١٦،  ١٦-١٤ ،   ١٤-١٢(

  . حیث الكمالمواقع الموجھة للشباب 

: جمی ع متغی رات الدراس ة ماع دا    ب ین ال ذكور واإلن اث ، ف ي     عدم وجود فروق دال ة إح صائیًا        -٢ 

 وج  ود بری  د  - مك  ان اس  تخدام اإلنترن  ت   –ع  دد ال  ساعات الت  ي تق  ضي عل  ى اإلنترن  ت یومی  ًا وأس  بوعیًا      

  . تقییم المواقع الموجھة للشباب من من حیث الكم- موقع خاصوإلكتروني 

االبت  دائي والمتوس  ط   (  ف  روق دال  ة إح  صائیًا ب  ین الم  ستویات التعلیمی  ة الثالث  ة       ع  دم وج  ود   -٣

 - مك ان اس تخدام اإلنترن ت    -م ستوى اس تخدام اإلنترن ت    : جمیع متغیرات الدراس ة ماع دا   ، في   ) والثانوي

 . االستفادة من اإلنترنت - مع من یفضل استخدام اإلنترنت-طبیعة موضوعات المواقع المرتادة 

ف  ي جمی  ع متغی  رات  ف  روق دال  ة إح  صائیًا  ب  ین ال  سعودیین وغی  ر ال  سعودیین ،      ع  دم وج  ود  -٤

 .ییم المواقع الموجھة للشباب من حیث الجودة  تق-مستوى استخدام اإلنترنت : الدراسة ماعدا

جمی ع متغی رات   دالة إحصائیًا  بین السعودیین م ن المن اطق المختلف ة ، ف ي        عدم وجود فروق     -٥ 

ق ع الموجھ ة لل شباب م ن      تقی یم الموا - االستفادة من اإلنترنت   -مستوى استخدام اإلنترنت    : الدراسة ماعدا   

 .حیث الجودة

جمی ع   ب ین غی ر ال سعودیین ف ي المجتم ع ال سعودي ، ف ي        لة إحصائیًا عن د عدم وجود فروق دا    -٦

اس  تخدام البری  د اإللكترون  ي لآلخ  رین أو  باالس  تخدام الخ  اطئ لإلنترن  ت  ع  دم : متغی  رات الدراس  ة ماع  دا  

 . اشتراكاتھم دون إذنھم
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  :الثانياإلطار 

  :سعت الباحثة داخل ھذا اإلطار إلى اإلجابة عن السؤال التالي 

  ما مدى توافق أھداف المواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین مع أھداف التربیة اإلسالمیة؟
         

  :ولإلجابة عن السؤال سعت الباحثة إلى التحقق من صحة الفروض الصفریة التالیة
  
  .  ال توجد فروق دالة إحصائیًا  بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث االنطباع المبدئي -١  

  . ال توجد فروق دالة إحصائیًا  بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب الفنیة-٢  
  .یة ال توجد فروق دالة إحصائیًا  بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب العلم-٣  
   ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین المواقع المرتفعة والمنخفضة من حیث الجوانب التربویة-٤  

  . ) الدنیویة - االجتماعیة- التثقیفیة- األخالقیة-الدینیة( 
  

 وكان ت ثالث ة ع شر    - عین ة الدراس ة  –لذلك ت م تق ویم المواق ع األكث ر اس تخدامًا م ن قب ل الب الغین ،           

 بواب ة  - ال ساحة - أران ك - أی ن - ال ردادي -F3F3 - فالش یات - لھا أون الین- بناتین-Hotmail: موقعًا وھي   

 أبو ن واف ، وذل ك باس تخدام اس تمارة تق ویم ت م بناؤھ ا م ن قب ل الباحث ة ف ي                - قلوب -Hwawy -عالم حواء 

ض  وء أھ  داف التربی  ة اإلس  المیة ، وق  د اش  تملت تل  ك االس  تمارة عل  ى ج  داول موزع  ة عل  ى خم  س أج  زاء    

: سة ، كل جزء یتناول ع دٌد م ن المح اور ، وك ل مح ور ین درج تحت ھ ع ددًا م ن العب ارات الج زء األول             رئی

االنطب اع المب دئي للموق ع اثنت ا ع شرة عب ارة ان درجت تح ت         : بیانات الموقع ، ستة محاور ، الجزء الث اني          

تح ت خم سة مح اور ،    الجوانب الفنیة للموقع أرب ع ع شرة عب ارة ان درجت     : خمسة محاور ، الجزء الثالث    

الجوان  ب العلمی  ة للموق  ع س  بع وع  شرون عب  ارة ان  درجت تح  ت خم  سة مح  اور ، الج  زء      : الج  زء الراب  ع 

  . الجوانب التربویة للموقع خمس وثمانون عبارة اندرجت تحت خمسة محاور: الخامس 
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: ة وھ ي  ولإلجابة عن سؤال ھذا اإلطار من الدراسة استخدمت الباحثة بعض األس الیب اإلح صائی    

  : ، وتوصلت إلى النتائج التالیة) ٢كا( التكرار ، النسب المئویة ، المتوسط الحسابي ، مربعات كاي 

 كانت ثالثة عشر - عینة الدراسة–لقد أظھرت النتائج أن المواقع األكثر استخدامًا من قبل البالغین 

 بواب ة  - ال ساحة - أران ك - أی ن - ال ردادي -F3F3 - فالش یات - لھ ا أون الی ن   - بناتین -Hotmail: موقعًا وھي 

 أب  و ن  واف ، وق  د اس  تخدمت تل  ك المواق  ع اللغ  ة العربی  ة ، كم  ا أنھ  ا كان  ت   - قل  وب-Hwawy -ع  الم ح  واء

 - المناق شات العام ة  - التعلیمی ة -موجھھ للعام ة ول یس لفئ ة عمری ة مح ددة، وتن اقش الموض وعات الترفیھی ة         

یة ، وق  د كان   ت إدارة تل  ك المواق   ع ف  ي مجملھ   ا شخ  صیة غی   ر      ال   سیاس- الریاض  یة - الدینی   ة-االجتماعی  ة 

 - ق وائم مراس لة  - منت دى الح وار  -مستضافة ، أما الخدمات التفاعلیة لدیھا فقد تمثل ت ف ي البری د اإللكترون ي     

  . أما عن تكالیف االستخدام لتلك المواقع فقد كانت مجانیة- مجموعة أخبار- فاكس- ھاتف-دفتر للزوار

ب  ین عب  ارات المواق  ع المرتفع  ة والمنخف  ضة م  ن حی  ث االنطب  اع   ق دال  ة إح  صائیًا ف  روع  دم وج  ود  

تمیز المواقع عینة الدراسة باالنطباع ات المبدئی ة    ، الجوانب الفنیة ، الجوانب العلمیة ، مما یعنى    المبدئي

   .والجوانب الفنیة والجوانب العلمیة

،  المح ور ال دیني  ة والمنخف ضة م ن حی ث    ب ین عب ارات المواق ع المرتفع     دال ة إح صائیًا   وجود ف روق   

  .واقع عینة الدراسة لألھداف الدینیة واالجتماعیة والدنیویةمافتقار الاالجتماعي ، الدنیوي ، مما یعنى 

أن المواقع عین ة  أن معظم عبارات المحور األخالقي والتثقیفي كانت غیر دالة إحصائیًا ، مما یعنى    

  . تفاع واالنخفاض في األھداف األخالقیة والتثقیفیةالدراسة ذات مستوى متوسط بین االر
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  :  نتائج عامة تتركز فیما یليكما أظھرت الدراسة

  :یعاني مستخدمو تقنیة شبكة اإلنترنت من عوائق عدیدة ، منھا  -١

  عوائق مادیة ، م ن خ الل قیم ة األجھ زة وس رعة تغییرھ ا ، وتكلف ة االت صال حی ث أوض ح عین ة                    -

  .الدراسة أن ھناك استغالل مادي من قبل شركات االتصال 

 عوائ  ق فنی  ة ، متمثل  ًة ف  ي كث  رة انقط  اع االت  صال بال  شبكة ، وكث  رة انت  شار الفیروس  ات المعطل  ة        -

  .لألجھزة 

، كثرة استخدام البرید االلكتروني أكثر من غیره في استخدام ال شبكة ،   اتضح من خالل الدراسة   -٢

فھناك الكثیر من یستخدم البرید اإللكتروني لب ث ال دعایات الكاذب ة واألم ور الخاطئ ة الت ي ت ؤثر س لبًا عل ى             

، مم ا  بعض المستخدمین سواًء في الن واحي الدینی ة أو ال سیاسیة أو التربوی ة أو االقت صادیة أو االجتماعی ة           

  .یلزم القائمین على شؤون التربیة القیام بدور التوعیة في جمیع مؤسسات التربیة ، بدءًا من األسرة

 یجب على القائمین بشؤون التربیة ، االستفادة من ش بكة اإلنترن ت ، ف ي توض یح أھ داف التربی ة               -٣

  .اإلسالمیة ، وأنھا تربیة تدعو إلى الرحمة والعدل والسالم 

المعلومات في الحاس بات ، الُیغن ي ع ن الت سجیل ال ورقي ، حی ث الحظ ت الباحث ة أن          إن تسجیل   -٤

  .التسجیل الورقي أكثر أمانًا لبقاء المعلومات وحفظھا من التلف ، نتیجًة للظروف الطبیعة
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  توصیات الدراسة ومقترحاتھا: ثانیًا
  

   التوصيات-١
االستخدام األمثل للتقنیات الحدیثة من قبل في ضوء ما تقدم ومن أجل المساھمة في الحث على   

  :البالغین توصي الدراسة باآلتي 

 إجراء دراسات تقویمیة مستمرة للمواقع التي یرتادھا البالغون على ش بكة اإلنترن ت ، وربطھ ا        -١  

بمتغیرات الواقع المجتمعي ، ویتم ذلك م ن خ الل مراك ز البح وث التربوی ة واالجتماعی ة واألق سام العلمی ة            

  .ذات العالقة بالجامعات في ضوء األھداف والقیم اإلسالمیة وأھداف السیاسة االجتماعیة لمجتمعنا

 إنشاء مواقع حواریة باللغة العربیة على شبكة اإلنترنت ، تجتذب الشباب وفئات الب الغین عل ى         -٢  

 وال دعاة ، وذل ك لل رد عل ى ت ساؤالت ال شباب        وجھ خاص ، ویدیرھا األخ صائیون النف سانیون والتربوی ون         

  .وتفنید الدعاوي واألباطیل التي تروج لھا بعض المواقع المشبوھة على الشبكة

بما تت ضمنھ م ن ق یم ومف اھیم ومعلوم ات ومھ ارات       " ثقافة الكمبیوتر واإلنترنت "  نشر وتعمیم    -٣  

  . عالمیة والمنتدیات والجمعیات العلمیةاستخدام الشبكة من خالل مراحل التعلیم المختلفة والوسائط اإل

 ت  وفیر فرص  ة الح   صول عل  ى ب  رامج لت   دریب اآلب  اء والكب  ار عموم   ًا عل  ى اس  تخدام ش   بكة         -٤  

اإلنترنت من خ الل المراك ز الحاس وبیة المتخص صة والمؤس سات التعلیمی ة ف ي إط ار ب رامج تعل یم الكب ار                  

  . والتربیة المستدیمة

لمواقع الجاذبة للشباب البالغین على شبكة اإلنترنت من حیث تزوی د ھ ذه      تقدیم العنایة الواجبة ل    -٥  

المواق  ع بالمعلوم  ات الجدی  دة والق  ضایا الت  ي تھ  م ال  شباب ، وی  تم ذل  ك بواس  طة المتخص  صین م  ن أس  اتذة       

  .الجامعات وقادة الرأي والفكر في المجتمع
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، وتعم یم برن امج متن وع لحی اتھم      تدریب األبناء على تنظیم أوقاتھم على مدار الیوم واألس بوع     -٦  

 ، بمساعدة اآلباء والمعلم ین والق ادة الترب ویین واألطب اء ،     Time Budget" بمیزانیة الوقت" فیما یعرف 

  .ویدخل في ذلك تقنیین الساعات التي یمكن أن یمضیھا الشباب في العمل على شبكة اإلنترنت

 والجامع ات وف ي أجھ زة اإلع الم بح ضور        إقامة الندوات التربوی ة المتخص صة ف ي الم دارس      -٧  

المتخصصین وذوي ال رأي والفك ر لتق دیم ال رؤى الدینی ة والعلمی ة والت ي ت نظم اس تخدامات ال شباب ل شبكة                

  .اإلنترنت

التي تحمي األبن اء م ن مخ اطر اس تخدامات اإلنترن ت ،      " البرامج الوقائیة "  العمل على توفیر     -٨  

 المواقع وضبط ال شبكة ف ي مدین ة المل ك عب د العزی ز للعل وم والتقنی ة ،           وذلك بواسطة القائمین على تصمیم    

ویتضمن ذلك رصد المواقع التي تقدم معلومات مشوھة أو مزورة، أو التي تمس جوانب العقیدة واألخالق         

  .Black List" الالئحة السوداء" وإضافتھا إلى 

ص  صات المختلف  ة ، وك  ذا توظی  ف   تطع  یم المن  اھج الدراس  یة بالموض  وعات ذات العالق  ة بالتخ -٩  

واس  تخدام ش  بكة اإلنترن  ت ف  ي االس  تزادة م  ن جوان  ب المعرف  ة وفھ  م العالق  ات البینی  ة ب  ین التخص  صات ،   

  . والتي تعرف بالعلوم البینیة

 توعیة اآلباء بضرورة مشاركة أبنائھم في العم ل عل ى ش بكة اإلنترن ت ومناق شتھم الم ستمرة               -١٠  

  .ة التي یرتادونھافي محتوى المواقع المختلف

 توعیة األسرة ب ضرورة تخ صیص أم اكن ظ اھرة توض ع بھ ا أجھ زة الكمبی وتر ، ول یس ف ي            -١١  

  .حجرات البالغین الخاصة ، وذلك لتوفیر نوعًا من الضبط األسري الستخدامات األبناء لشبكة اإلنترنت
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   دراسات مقرتحة-٢
    
  : وتقترح الباحثة الدراسات التالیة   
  . دراسة أثر شبكة المعلومات الدولیة على تربیة الطفل المسلم في المرحلة االبتدائیة-١  

 دراسة أثر شبكة المعلومات الدولیة على الناحیة الدینیة واألخالقیة للنشء المسلم ف ي المراح ل         -٢  

  .التعلیمیة المختلفة

نشء الم  سلم ف  ي المراح  ل    دراس  ة أث  ر ش  بكة المعلوم  ات الدولی  ة عل  ى الناحی  ة االجتماعی  ة لل       -٣  

  .التعلیمیة المختلفة

 دراسة أثر شبكة المعلومات الدولیة على الناحیة التثقیفیة لل نشء الم سلم ف ي المراح ل التعلیمی ة        -٤  

  .المختلفة

 دراسة أثر شبكة المعلومات الدولیة على الناحیة الدنیویة لل نشء الم سلم ف ي المراح ل التعلیمی ة       -٥  

  .المختلفة

 الكلی ات  -الم دارس (  دراسة تقویمیة للمواقع اإللكترونیة ل بعض مؤس سات التن شئة االجتماعی ة        -٦  

  . وسائل اإلعالم كالصحف ، في مدى تطبیقھا ألھداف التربیة اإلسالمیة–

  . دراسة میدانیة للمواقع اإللكترونیة في مدى تطویرھا للبحث العلمي -٧  

 مت حبمد اهللا
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  مراجع الدراسة
  
  

  ادر والمراجع العربیةالمص -١

 المراجع األجنبیة -٢

 مواقع إلكترونیة -٣
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أوال 
ً

 املصادر واملراجع العربية: 

دار إحی اء الكت ب    : م صر . ٥ط. التربی ة اإلس المیة وفالس فتھا     ). م١٩٨٢ -ھ ـ ١٤٠٦.( اإلبراشي، محمد عطی ة   &

 .العربیة

 .جمعیة عمال المطابع التعاونیة: عمان. ٥ط. مقدمة في التربیة). م١٩٨٢ -ھـ١٤٠٣.( إبراھیم ناصر&

 .دار الكتب العلمیة: بیروت. تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم). ت.د.( ابن جماعة، بدر الدین& 

 .دار الكتب العلمیة: بیروت. ٧ج. اإلصابة في تمییز اإلصابة). ت.د.(ابن حجر، أحمد بن علي &

 .دار صادر للطباعة والنشر: بیروت. ١ج. مسند اإلمام أحمد بن حنبل). ت.د. (ابن حنبل، أحمد&

المكتب  ة : بی  روت. ٢ط. مقدم  ة اب  ن خل  دون  ). م١٩٩٧ -ھ  ـ١٤١٨.( ا ب  ن خل  دون ، عب  د ال  رحمن ب  ن محم  د    &

 .العصریة للطباعة والنشر

 . دار لسان العرب: بیروت. ١ج. لسان العرب). م١٩٧٠ -ھـ١٣٩٠. ( ابن منظور&

ال شیخ محم د عل ى القط ب و     : ضبط وتحقی ق . ( السیرة النبویة). م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦. (شام، عبد الملكبن ھ &

 .المكتبة العصریة للطباعة والنشر: بیروت). الشیخ محمد الدالي بلطة

ره، معطیات  ھ، حركت  ھ، م  صاد: الفك  ر الترب  وي اإلس  المي). م١٩٨٦ -ھ  ـ١٤٠٧. (  أب  و العین  ین ، عل  ى خلی  ل& 

 .١٧، العدد ٦، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، السنةرسالة الخلیج    العربي

رس الة الخل یج   " منھجی ة البح ث ف ي التربی ة اإلس المیة     )." م١٩٨٨ -ھ ـ  ١٤٠٨. ( أبو العینین ، عل ي خلی ل    & 

  . ٨السنة. ٢٤العدد . ي لدول الخلیجمكتب التربیة العرب: الریاض. العربي

 .مكتبة الحلبي: المدینة المنورة. أھداف التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨.( أبو العینین ، على خلیل&

دار : ج دة . ٣ط. كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة). م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨. ( أبو سلیمان، عبد الوھاب إبراھیم    &

 .الشروق

 دار القلم: الكویت. ٣ط. علم النفس التربوي). م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤. ( أبو عالم، رجاء محمد& 

 .دار الفكر العربي: القاھرة. تطور الفكر التربوي). م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤. ( أحمد، سعد مرسي &
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دار : الق  اھرة. ١ط. الغ زو الثق  افي ف ي المجتم ع العرب  ي المعاص ر    ). م١٩٩٤ -ھ ـ ١٤١٥. ( أحم د، محم د س  ید  &

 الفكر العربي

.  التعلیمی  ة ف  ي جمی  ع الم  واد الدراس  یة   اس  تخدام األھ  داف ). م١٩٩١ -ھ  ـ١٤١٢. ( إس  ماعیل ، ج  ودة أحم  د  &

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع: القاھرة

العدد الثامن، . إسالمیة المعرفة. دراسة المفاھیم من زاویة فلسفیة). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧. ( إسماعیل ، صالح&

 .المعھد العالمي للفكر اإلسالمي.٢السنة

 .دار القلم: الكویت. النمو في فترة المراھقة). ١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢. ( إسماعیل، محمد عماد الدین&

دار الكت  اب :  بی  روت٢ط. حلی  ة األولی  اء وطبق  ات األص  فیاء ). م١٩٦٧ -ھ  ـ١٣٨٧. ( األص  فھاني ، أب  و نع  یم &

 .العربي

 .دار المعارف: القاھرة . التربیة في اإلسالم). ت.د.( األھواني، أحمد فؤاد&

دار العل م  : بی روت . ٢ط. عب د اهللا عب د ال دایم    / ترجم ة . التربی ة العام ة   ). م  ١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢.( أوبیر ، رونیھ  &

 .للمالیین

مدین ة المل ك عب د    . لم اذا؟ وكی ف  : ض بط اس تخدام اإلنترن ت   . البدر، حمود البدر، الزومان، عبدالعزیز بن حم د     &

 .الریاض. العزیز للعلوم والتقنیة

 .العلم للمالییندار : ، بیروت إنجلیزي-المورد قاموس عربي). م ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩.(البعلبكي،منیر&

 .دار الثقافة العلمیة: القاھرة. مقدمة في الحاسب اآللي والشبكات). م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤.( البنداري ، إبراھیم&

مكتب ة م صطفي الب ابي     : الق اھرة . ١ج. ٢ط. أنوار التنزیل وأسرار التأوی ل    ). م١٩٦٨ -ھـ١٣٨٨.( البیضاوي&

 .الحلبي

المكتب  ة : الق  اھرة. ٤ط). ح  سن ال  سندوبي / تحقی  ق.( ٣ج. البی  ان والتبی  ین ). م١٩٥٦ -ھ  ـ١٣٧٥.( الج  احظ&

 .التجاریة

 .دار الفكر: عمان. علي التربیةمدخل ). م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨.( جرادات، عزت وآخرون&

 .دار الكتاب الجدید: تونس. الفلسفة التربویة في القرآن). م١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦.( الجمالي ، محمد فاضل&

 .دار الكتاب العربي: بیروت. ١ط. العشرة المبشرون بالجنة) . م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤.( الجمیلي، سید&

. أص  ول التربی  ة اإلس  المیة مقارن  ة م  ع نظری  ات التربی  ة    ). م١٩٨١ -ھ  ـ١٤٠١( جنی  دل ، س  عد ب  ن عب  د اهللا   &

 .دار العلوم للطباعة والنشر: الریاض
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/ تھ ذیب وترتی ب  . ( المفتى الع اطر م ن ص ید الخ اطر    . )م١٩٩٣ -ھـ١٤١٣.( الجوزي ، عبد الرحمن بن علي     &

 .مكتبة آل یاسر للنشر والتوزیع: الجیزة. ١ط). أبي عبد اهللا محمود بن محمد الحداد

. ١ط. ن دیم مرع شلي وأس امة مرع شلي    : إع داد . الصحاح في اللغ ة والعل وم     ). م١٩٧٥ -ھـ١٣٩٥.(الجوھري&

 .دار الحضارة العربیة: بیروت

 .دار المكتبي: دمشق. ١ط. اإلنترنت إیجابیاتھ وسلبیاتھ). م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣.( الحاجي، محمد عمر&

التأصیل والتوجیھ اإلسالمي للعلوم التربویة ومناھجھا من منظور . )م١٩٩٧-ھـ١٤١٨.( الحربي، حامد سالم&

 .سلسلة بحوث الدراسات اإلسالمیة: مكة المكرمة. التربیة اإلسالمیة

نحو معیار تربوي للمسئولیة الوطنیة بكلیات التربیة إلعداد النشء من ). م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥( الحربي، حامد& 

م ؤتمر الم سئولیة الوطنی ة واإلن سانیة للمؤس سات التربوی ة ف ي ض وء         : ورق ة عم ل مقدم ة إل ى     . نظور إسالمي م

 .جامعة أم القرى. تحدیات العصر

 .دار المعراج: الریاض. أھداف التربیة اإلسالمیة). م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦.( حریري، محمد على&

ال  صراع القیم  ي ل  دي ال  شباب ومواجھت  ھ م  ن منظ  ور   ). م١٩٨٧ -ھ  ـ١٤٠٨.( ح  سن ، ال  سید ال  شحات أحم  د &

 .دار الفكر العربي: القاھرة. التربیة اإلسالمیة

: المدین ة المن ورة  . دراسات في الفكر الترب وي اإلس المي    ). م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢.( حسن ، السید الشحات أحمد    &

 .   إحیاء التراث اإلسالمي

الھیئ ة الم صریة   : الق اھرة . الشبكة العالمیة للمعلومات : اإلنترنت). م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩.( حسن ، فاروق سید   &

 .العامة للكتاب

. إثب ات ج رائم الكمبی وتر والج رائم المرتكب ة عب ر اإلنترن ت        ). م١٩٩٩ -ھ ـ ١٤٢٠.( سن، سعید عبد اللطیف   ح&

 .دار النھضة العربیة: القاھرة. ١ط

م دارس المل ك   . المدارس الت ي نحت اج   ) . ھـ١٤٢٣( الخطیب ، محمد بن شحات ، و دھان ، فادي ولید دھان    &

 .فیصل

دار : الری   اض. ١ط. أص  ول التربی  ة اإلس  المیة   ). م١٩٩٥ -ھ   ـ ١٤١٥.( الخطی  ب ، محم  د ش  حات وآخ  رون    &

 .الخریجي للنشر والتوزیع

. اإلس  المیةطرائ  ق ت  دریس التربی  ة   ). م٢٠٠١ -ھ  ـ١٤٢٢.( الخوال  دة، ناص  ر أحم  د و أحم  د،یحي إس  ماعیل   &

 .مكتبة الفالح: بیروت
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 .المطبعة العلمیة: القاھرة. كلمات في مبادئ األخالق). م١٩٥٣ -ھـ١٣٧٢. ( دراز، محمد عبد اهللا&

 .دار الكتاب العربي: بیروت. مختار الصحاح). ت.د. ( الرازي، أبو بكر&

 .دار الكتب العلمیة: بیروت . tاإلمام علي بن أبي طالب ). ت.د. ( رضا، محمد&

 النھ  ضة دار: الق  اھرة. ج  رائم االعت  داء عل  ى األش  خاص واإلنترن  ت ). م٢٠٠٠ -ھ  ـ١٤٢١.( رم  ضان، م  دحت&

 .العربیة

 دار المریخ: الریاض. مترجم). التأثیر االجتماعي للحاسبات). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١.( روسینبرج ، ریتشارد&

: بیروت. ٢ط. ابةاإلجابة إلیراد ما استدركتھ عائشة على الصح). م١٩٧٠ -ھـ١٣٩٠.( الزركشي ، بدر الدین&

 .المكتب اإلسالمي

منشورات ذات : الكویت. ١ط. التربیة الصحیة بین النظریة والتطبیق). م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣.( زكي، على محمد&

 .السالسل

دار بی  روت للطباع  ة  : بی  روت. أس  اس البالغ  ة ). م١٩٦٥ -ھ  ـ١٣٨٥. ( الزمخ  شري ، ج  ار اهللا أب  و القاس  م   &

 . والنشر

ال دار  : لیبی ا . أسس التربیة اإلسالمیة ف ي ال سنة النبوی ة   ). م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤.( الزنتاني ، عبد الحمید العبید    &

 .العربیة للكتاب

 .دار المعارف: القاھرة. علم نفس النمو). م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٧ ( .زھران ، حامد عبد السالم&

. ٣ط. النم  و النف سي للطف  ل والمراھ ق ونظری  ات الشخ  صیة  ). م١٩٩٠ -ھ  ـ١٤١٠.( زی دان ، محم  د م صطفي  &

 . دار الشروق: جدة

: م دارس الم ستقبل  . تح دیات األلفی ة الثالث ة   . التعل یم والع الم العرب ي       ). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١. ( سبرینج، جیف &

 .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة. الفصل السابع. تحقیق التوازن

العربی  ة دار النھ  ضة : بی  روت.٣ط.ف  ي اجتماعی  ات التربی  ة ). م١٩٨١ -ھ  ـ١٤٠١. ( س  رحان، منی  ر المرس  ى &

 .للطباعة والنشر

كلی  ة . حری  ة ال  رأي ف  ي س  احات الح  وار العرب  ي عب  ر اإلنترن  ت   ). م٢٠٠١ -ھ  ـ١٤٢٢.( س  لیم، ع  صام ن  صر &

 .٢ ج.المؤتمر العلمي السنوي السابع. اإلعالم

 . دار الفكر العربي: القاھرة. نفسیة للنمو األسس ال).ت.د (.السید، فؤاد البھي&

دار الكتب العلمی ة  : القاھرة. ٣ط. دلیلك الشامل إلى شبكة اإلنترنتـ )م ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩. (  السید،مصطفي   &
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 .للنشر والتوزیع

محم د ناص ر ال دین    / تحقیق. ( صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ). م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩.( السیوطي، جالل الدین  &

 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض. ٢ط). األلباني

 .القاھرة. ٢ط.شبكة اإلنترنت العربیة لعلوم الحاسب). م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧. ( شاھین، بھاء &

 .٤٦ص. عالم الكتب: القاھرة. ١ط. اإلنترنت والعولمة). م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠.( شاھین، بھاء&

 -ھ  ـ١٤١٩. ٨الع  دد . مجل  ة إنترن  ت الع  الم العرب  ي  " ص  غار الم  ستخدمین یف  ضلون الت  سالي  "ش  ركة بل  ین ،  &

 .١٨ص. م١٩٩٨

. ٥ط . التربی  ة المعاص  رة طبیعتھ  ا وأبعادھ  ا األساس  یة    ). م١٩٨٩ -ھ  ـ ١٤١٠.( شف  شق ، محم  ود وآخ  رون  &

 .دار القلم: الكویت

اس  تخدامات ش  بكة اإلنترن  ت ف  ي مج  ال اإلع  الم األمن  ي     ). م٢٠٠١ -ھ  ـ١٤٢٢.( ال  شھري، ف  ایز ب  ن عب  د اهللا  &

 . ١٩العدد. مجلة البحوث األمنیة. بيالعر

 . دار الثقافة: بیروت. ٢ط. تطور النظریات واألفكار التربویة). م١٩٧٥ -ھـ١٣٩٥. ( الشیباني ، عمر محمد &

الشركة العامة للنشر  : طرابلس. ٥ط. ةسالمیفلسفة التربیة اإل  ). م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥. ( الشیباني، عمر محمد  &

 .والتوزیع واإلعالن

مطابع جامع ة اإلم ام   : الریاض. أصول التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧.( صالح ، محب الدین وآخرون   &

 .محمد بن سعود اإلسالمیة

 دراس ة میدانی ة عل ى    –استخدام اإلنترنت في العالم العربي  ). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١.(طایع، سامي عبد الرؤوف   &

 .٤العدد  . مركز بحوث الرأي العام. جامعة القاھرة. عینة من الشباب العربي ، كلیة اإلعالم 

 .دار العلم للمالیین: بیروت. ٢٧ط. وح الدین اإلسالمير). م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩.( طبارة، عفیف عبد الفتاح&

 . مصر. ٣ج. محمد أبو الفضل إبراھیم/ تحقیق. تاریخ الطبري). ت. د. ( الطبري، محمد بن جریر&

  . اس تخداماتھ - أس سھ -مفھوم ھ . تحلیل المحتوى ف ي العل وم اإلن سانیة   ). م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨( طعمیة، رشدي  &

 .دار الفكر العربي: القاھرة

ال دار  : الق اھرة . ١ط. اإلنترن ت ..ال شبكة العالمی ة للمعلوم ات    ). م١٩٩٧ھ ـ  ١٤١٧. ( العامري ، فاروق محمد &

 .العربیة للكتاب

دار : بی روت . ٢ط. المعج م المفھ رس أللف اظ الق رآن الك ریم      ). م١٩٩١ -ھ ـ ١٤١٢. ( عبد الب اقي، محم د ف ؤاد      &
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 . المعرفة

 .عالم الكتب: القاھرة. ١ط. نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨.( عبد الحمید، محمد&

 -أنم  اط ودواف  ع اس  تخدامات ال  شباب الم  صري ل  شبكة اإلنترن  ت  ). م١٩٩٨ -ھ  ـ١٤١٩.( عب  د ال  سالم، نج  وى&

 .م١٩٩٨مایو . جامعة القاھرة. المؤتمر العلمي الرابع لكلیة اإلعالم " -دراسة استطالعیة

مط ابع المكت ب   : الق اھرة . اإلنترن ت طری ق المعلوم ات ال سریع    ) ت.د.( عبد الوھاب ، رض ا م صطفى وآخ رون      &

 .المصري الحدیث

: القاھرة). محمد حامد الفقي/ تحقیق .( rمختصر سیرة الرسول ). م١٩٥٦ -ھـ١٣٧٥.( عبد الوھاب، محمد&

 .مدیةمطبعة السنة المح

 .دار الفكر العربي: القاھرة. ٢ط.التربیة ومشكالت المجتمع). م١٩٩٢ -ھـ١٤١٣.( عبود، عبد الغنى &

 .دار الفكر العربي: القاھرة. ٣ط. في التربیة اإلسالمیة). م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤. ( عبود، عبد الغنى&

سل سلة البح ث ف ي    . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة ). م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩.( العساف ، صالح بن حمد      &

 .شركة العبیكان: الریاض . الكتاب األول. العلوم السلوكیة

 .تھامة: جدة. الجانب التطبیقي في التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣.( عطار، لیلى عبد الرشید&

: بیروت. ٤ط. تربیة البنات واألبناء في ضوء القرآن والسنة). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢. ( العك، خالد عبد الرحمن&

 .دار المعرفة

 .دار الثقافة للطباعة والنشر: القاھرة. أصول التربیة اإلسالمیة). م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨.( علي، سعید إسماعیل&

. مجل ة التربی ة  . دور الحاسب وشبكة اإلنترنت في تطویر التعل یم ). م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩.( العمري، عالء الدین  &

 .السنة الثامنة.٢٤العدد 

 .دار المسلم: الریاض. الترویح التربوي، رؤیة إسالمیة). م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤.( لعودة، خالد فھدا&

دار : الكوی  ت. ١ط. س  یكولوجیة المراھ  ق الم  سلم المعاص  ر ). م١٩٨٧ -ھ  ـ١٤٠٧.(عب  د ال  رحمن . العی  سوي&

 .الوثائق

دور األس  رة الم  سلمة ف  ي تربی  ة أوالدھ  ا ف  ي  ). م١٩٩٧ -ھ  ـ١٤١٨.( عب  د ال  رحمن ب  ن عب  د الخ  الق .الغام  دي&

 .دار الخریجي للنشر والتوزیع: الریاض. مرحلة البلوغ

: ج دة . ١ط. می د أب و أس امة مح ي ال دین عب د الح     / إعداد. أیھا الولد ). م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤( الغزالي، أبو حامد    &
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 .مكتبة الخدمات الحدیثة

 .دار الشعب: القاھرة. إحیاء علوم الدین). ت.د. ( الغزالي، أبو حامد &

ل م بنف سك التحلی ل اإلح صائي للبیان ات      تع). م٢٠٠٠ -ھ ـ ١٤٢١.(صبري، ن صر محم ود   . غنیم، أحمد الرفاعي  &

 . دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع: مصر. SPSSباستخدام 

دار الفرقان : عمان. التربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرة). م١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢.( فرحان ، إسحاق أحمد&

 .للنشر والتوزیع

 دراس ة تطبیقی ة   -شبكة اإلنترنت وجمھورھا في مدینة الریاض). م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢.( الفرم، خالد بن فیصل   &

 .جامعة الملك سعود. الریاض. رسالة ماجستیر -في ضوء نظریة االستخدامات واإلشباعات

 .الدار العربیة للكتاب: تونس. أصول التربیة). م١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢.( الفنیش ،أحمد على&

 . مكتبة الخانجي: القاھرة. ٢ط. علم النفس أصولھ وتطبیقاتھ). م١٩٦٧-ھـ ١٣٩٦. ( فھمي ، مصطفي &

المجل  د . الع  دد الراب  ع. مجل  ة البح  ث ف  ي التربی  ة وعل  م ال  نفس ). م١٩٩٣ -ھ  ـ١٤١٤. ( ف  وده ، س  ھیر زكری  ا&

 .كلیة التربیة جامعة المنیا. السادس

 . دار الجیل: بیروت. ٣ج. القاموس المحیط). ت.د. ( مجد الدین محمد بن یعقوب. الفیروز آبادي&

دار النھ  ضة : الق  اھرة. محم  د لبی  ب النجیح  ي / ترجم  ة. فل  سفة التربی  ة). م١٩٨٢ -ھ  ـ١٤٠٢.(فیلی  ب فی  نكس&

 .العربیة

 . دار الشروق: القاھرة.٢١ط. في ظالل القرآن).م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤. ( قطب، سید&

 . دار الشروق: القاھرة. ١٤ط. منھج التربیة اإلسالمیة). م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤. (قطب، محمد&

 .مؤسسة المدینة للصحافة والنشر: جدة. ٢ط. واقعنا المعاصر). م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨.( قطب، محمد&

 .دار المعارف بمصر: القاھرة. األصول التربویة). م١٩٦٨ -ھـ١٣٨٨.( قورة ، حسین سلیمان&

. ٣ط. الوس  ائل التعلیمی  ة والم  نھج  ). م١٩٨٣ -ھ  ـ١٤٠٣. ( ك  اظم، أحم  د خی  ري َو جابر،عب  د الحمی  د ج  ابر    &

 .دار النھضة العربیة: القاھرة

 . دار المعرفة: بیروت. ١ج. ابةحیاة الصح). ت. د. (الكاندھلوي ،محمد یوسف&

وس ائل اإلع الم الیمنی ة مواقعھ ا واس تخداماتھا ل شبكة       ). م١٩٩٩ -ھ ـ ١٤٢٠. ( كلو، صباح و ال بحم، فرح ان   &

 .تونس. العدد األول. المجلد العشرون. المجلة العربیة للمعلومات. اإلنترنت

 .مكتبة المنارة: مكة المكرمة. فلسفة التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٤. ( ماجد عرسان. الكیالني &
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المعھ  د الع  المي : ھیرن دن . ٢ط. أھ  داف التربی ة اإلس  المیة ). م١٩٩٦ -ھ  ـ١٤١٧. ( الكیالن ي ، ماج  د عرس ان  &

 .للفكر اإلسالمي

مجل ة التع اون ل دول    . أھمیة استخدام االنترنت في العملی ة التعلیمی ة  ). م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١. ( الل، زكریا یحي  &

 .٥٢العدد . الخلیج العربي

 مق  دم للن  دوة  بح  ث. اإلع  الم اإلس  المي والعالق  ات اإلن  سانیة  ). م١٩٧٦ -ھ  ـ١٣٩٦. ( الون  د، محم  د رم  ضان  &

 .الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي: الریاض. العالمیة للشباب اإلسالمي

. أھداف منھج المرحلة المتوس طة للبن ین والبن ات   . اللجنة الفرعیة لسیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة   &

 . م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨. ٢ط

. ٤ط. أھداف منھج المرحلة الثانویة للبنین والبنات. اللجنة الفرعیة لسیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة&

 . م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣

ار الخریج ي  د: الری اض . ١ط. ةم دخل إل ي ت اریخ التربی ة اإلس المی        ). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧. ( متولي، مصطفي &

 .للنشر والتوزیع

مكتب  ة : الری  اض. ت  دریس العل  وم تأص  یل وتح  دیث ). م١٩٩٨ -ھ  ـ١٤١٩. ( المحی  سن ، إب  راھیم ب  ن عب  د اهللا &

 .العبیكان

ه ط  الب الجامع  ة نح  و الحاس  ب اآلل  ي  العالق  ة ب  ین اتج  ا). م١٩٩٧ -ھ  ـ١٤١٨( المحی  سن ، إب  راھیم عب  د اهللا &

 .العدد . المجلة التربویة. وخبراتھم فیھ ومستوى توقعھم للفائدة أو الضرر منھ وبین بعض المتغیرات المختارة

الل م  ن خ  .المحاض  رة العاش  رة. تق  ویم ب  رامج التعل  یم اإللكترون  ي). م٢٠٠٤ -ھ  ـ١٤٢٤( المحی  سن، إب  راھیم &

 com.mohysin.www:/http : الموقع الرسمي للدكتور المشرف   

ورق  ة عم  ل . آف  اق جدی  دة ف  ي س  بیل ال  دعوة اإلس  المیة : اإلنترن  ت). م١٩٩٧ھ  ـ،١٤٠٨.( المحی  سن، إب  راھیم&

  .ي دنفراإللكترون مقدمة لمؤتمر بیئات التعلم

الم ؤتمر الع المي   "األھ داف التربوی ة م ن منظ ور إس المي     ). " م١٩٨٦ -ھ ـ ١٤٠٧.( مرسي ، مح روس س ید     &

 .القاھرة، المركز العام لجمعیات الشبان المسلمین العالمیة/ الخامس للتربیة اإلسالمیة

 .عالم الكتب: القاھرة. أصول التربیة). م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤.( مرسي ، محمد منیر&

 .عالم الكتب: القاھرة. تاریخ التربیة في الشرق والغرب). م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥.( مرسي ، محمد منیر&

 .عالم الكتب: القاھرة. أصول التربیة الثقافیة والفلسفیة). م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥.( مرسي، محمد منیر&
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نح  و . تقی  یم المواق  ع التعلیمی  ة العربی  ة عل  ى ش  بكة اإلنترن  ت  ). م٢٠٠١ -ھ  ـ١٤٢٢( م  سامح ، ص  الح أحم  د &

 لإلتح اد  ١١وق ائع الم ؤتمر   . استراتیجیھ ل دخول النت اج الفك ري المكت وب باللغ ة العربی ة ف ي الف ضاء اإللكترون ي              

. مكتب ة المل ك عب د العزی ز العام ة     . م ٢٠٠١/ ٨ / ١٦ -١٢العربي للمكتب ات والمعلوم ات المنعق د ف ي الفت رة م ن        

  .  الریاض

 ١٫٠اإلصدار . حرف لتقنیة المعلومات. للنشر المكتبي المصحف &

مطابع المكتب المصري : مصر. طریق المعلومات السریع...االنترنت). ت.د( مصطفى عبد الوھاب وآخرون،     &

 .الحدیث

الھیئ  ة الم  صریة العام  ة : الق  اھرة.  الطفول  ة والمراھق  ة-لنم  وس  یكولوجیة ا). ت.د.( خلی  ل میخائی  ل. مع  وض&

 . للكتاب

: الق اھرة . تطور الشعور الدیني عند الطف ل والمراھ ق  ). م١٩٥٥ -ھـ١٣٧٤.( ملیجي، عبد المنعم عبد العزیز  &

 .دار المعارف بمصر

. العل م ف ضلھ، أس باب تح صیلھ، آداب طالب ھ     ). م١٩٨٩ -ھ ـ ١٤١٠.( المھیدب ، عبد الواحد ب ن عب د المح سن      &

  .دار العاصمة: الریاض. ١ط

 ٢٫١اإلصدار . حرف لتقنیة المعلومات . موسوعة الحدیث الشریف &

 .دار القلم: دمشق. ١ط. األخالق اإلسالمیة وأسسھا). م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩.( المیداني،عبد الرحمن حبنكة &

دار : الری اض . نحو تأصیل إسالمي لمفھومي التربیة وأھ دافھا ). م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣.( المیمان ،بدریة صالح &

 .عالم الكتب

 .جمعیة عمال المطابع التعاونیة: عمان. ٥ط. مقدمة في التربیة). م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣.( ناصر، إبراھیم &

واقع استخدام اإلنترنت في البحث العلم ي ل دى أع ضاء ھیئ ة       ). م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢.( النجار، عبد اهللا بن عمر    &

 العدد التاسع عشر. جامعة قطر. جلة مركز البحوث التربویةم. التدریس بجامعة الملك فیصل

 .دار النھضة العربیة: بیروت. ٣ط. مقدمة في فلسفة التربیة). م١٩٨١ھـ ١٤٠١.( النجیحي ، محمد لبیب&

 .اإلنجلو المصریة.  االجتماعیة للتربیةاألسس). م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨.( النجیحي، محمد لبیب&

أص  ول التربی  ة اإلس  المیة وأس  الیبھا ف  ي البی  ت والمدرس  ة   ). م١٩٨٨ -ھ  ـ١٤٠٩. (ال  نحالوي، عب  د ال  رحمن &

 .دار الفكر: دمشق. والمجتمع

مكتبة : الریاض. ٢ط. التربیة اإلسالمیة والمشكالت المعاصرة). م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨.( النحالوي، عبد الرحمن&
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 .أسامة

  .الھند. الرسالة المحمدیة). ت. د. ( الندوي، أبو الحسن &

. نحو التربیة اإلس المیة الح رة ف ي الحكوم ات وال بالد اإلس المیة      ). م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠. ( الندوي، أبو الحسن  &

 . مؤسسة الرسالة: بیروت. ٣ط

 .البراق للنشر والعلوم: دمشق.١ط. اإلنترنت المرجع األساسي). م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨.( النشاوي، محمد اسعد&

 .مكتبة المنار اإلسالمیة: الكویت. ١ط. معالم في التربیة). م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠.( عجیل جاسمالنشمي، &

دار الفك ر  : الق اھرة . رؤی ة إس المیة   . منھجی ة البح ث ف ي التربی ة       ). م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨.(النقیب، عبد الرحمن  &

 العربي 

 دار الفكر العربي: القاھرة. التربیة اإلسالمیة رسالة ومسیرة). ت.د.(یب، عبد الرحمنالنق&

منھجی   ة ومق   اییس تقی   یم المواق   ع عل   ى ال   شبكة العالمی   ة     ). م١٩٩٩ -ھ   ـ١٤٢٠( ھاش   م، م   ود اص   طفان  &

أعم ال الم ؤتمر التاس ع لإلتح اد     .  اإلستراتیجیة العربیة الموحدة للمعلومات في عصر اإلنترنت"وب  " العنكبوتیة

 .تونس. المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. العربي للمكتبات والمعلومات 

س  سھ وتطبیقات  ھ م  ن ال  والدة إل  ى     عل  م ال  نفس التك  ویني أ  ). م١٩٩٩ -ھ  ـ١٤٢٠. ( الھاش  مي، عب  د الحمی  د  &

 .دار الھدي: الریاض. ٥ط. الشیخوخة

أخالقی   ات التعام  ل م   ع ش   بكة  . )م١٩٩٩ -ھ  ـ ١٤٢٠. (  وال   صقیري، محم  د ناص   ر -الھالل  ي، محم   د مجاھ  د  &

ؤتمر التاس ع لإلتح اد العرب ي    أعم ال الم   . اإلس تراتیجیة العربی ة الموح دة ف ي ع صر اإلنترن ت        . المعلومات العالمیة 

المنظم  ة العربی ة للتربی  ة  . ١٩٩٨ت شرین األول  /  أكت  وبر٢٦ -٢١للمكتب ات والمعلوم ات المنعق  د ف ي الفت  رة م ن     

 . تونس. والثقافة والعلوم

 .دار التحریر للطباعة والنشر. الطبقات الكبرى). ت.د.( الوا قدي ، محمد بن سعد كاتب&

: الق  اھرة. أس  س بن  اء المن  اھج وتنظیماتھ  ا التربوی  ة ). م١٩٨٤ -ھ  ـ١٤٠٤( الوكی  ل، حلم  ي والمفت  ى، محم  د&

 .مطبعة حسان

 .دار الفرقان: عمان. ٦ط. نواقضھاإلیمان، أركانھ، حقیقتھ، ). م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧.( یاسین، محمد&

دار الھ دى للن  شر  : الری اض . ٢ط. أھ داف التربی  ة اإلس المیة وغایتھ ا   ). م١٩٨٩ -ھ ـ ١٤٠٩.( ی الجن ، مق داد  &

 .والتوزیع
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 مواقــــع إلكــترونیة: ثالثًا 
 http://www.ayna.com. من یستخدم اإلنترنت في الدول العربیة

  p,index/com.minshawi.www://http.4 :جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي، من

3.op,htm10/abahiah/mktarat/net.saaid.www://http    

 : اهللا ، المواقع اإلباحیة على شبكة اإلنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، منالقد ھي ، مشعل بن عبد

sldo/Internet-14-09-698/lectures/98fall/101:opim/Edu.Upenn.Wharton.opim://http  

http:// www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm,p.1. 

http://www . china.org.com/Arabic/114.htm. 

http://Morocco-today.info/indexa.htm 

http://www.alminber.net/whyinternet.htm. 

http://www.sis.gov.eg/public/achv98/html/texl 

http://www: imljou.ufl.edu/Projects/student/Purdy,P.1. 

http://www.webdevelopers journal.com/coulmns/ Ajs-internet-effects-society.html, p.1.  

http://www.najah.edu/arabic-text/internet.com/ internet 1.htm,p.2. 

http://www.fundp.ac.be/preclaude/manifestations/thodes/actes/dimitracopoulou.pdf,p.49. 

http:// www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm,p4-5. 

http://www.wd.psu.edu/debt/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC Why.html. 

.2.p,htm.1internet/com.internet/text-arabic/edu.najah.www://http 

http://tudents. Washington.edu/km3/com300/internet.html, p.p1-5. 

3.op,htm10/abahiah/mktarat/net.saaid.www://http 

 http://www.kidsource.com/safety/internet.Young.html,p.2. 

http://www.sis.gov.eg/public/achv98/html/text 2 
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com.ba7Alm.www ://http 

com.laha.WWW://http 

com.1Aser.www://http 

com.3f3f.WWW://http 

html.index/quality/com.virtualchase.www://http- 
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An Evaluative Study of some Sites on the Web (Internet) 
based on Islamic Educational Objectives 

            The present study aimed at determining the reality of adults use of the 
"internet" and specifying the most popular sites used by adults, then 
evaluating these sites based on the Islamic Educational objectives. 
           The sample of the study consisted of (233) adults who were chosen through the 
internet according to their wish and aptitude to answer the questionnaire questions. The 
data was collected through the use of questionnaire consisting of two parts: the first 
including the qualitative variables and the second including the quantitative variables. 
The evaluation process of the sites was applied by using an evaluative checklist 

prepared by the researcher based on the Islamic Educational objectives.                   

Results of the study indicated the following: 
1. There were no statistically significant differences between the 
three age groups in all the study variables except in the level of 
using the internet and evaluating the number of sites addressing 
young people. 
2. There were no statistically significant differences between males 
and females in all the study variables except in the number of 
hours spent on the internet daily and weekly, place of using the 
internet, possessing an e-mail and a private site, and evaluating 
the number of sites addressing young people. 
3. There were no statistically significant differences between the 
three educational levels in all the study variables except in level 
of using the internet, place of using the internet, type of favorite 
subjects, with whom they prefer to use the internet, getting 
benefit from the internet. 
4. There were no statistically significant differences between 
Saudis and non-Saudis in all the study variables except in level 
of using the internet and evaluating the quality of sites 
addressing young people. 
5. There were no statistically significant differences between 
Saudis from different regions in all the study variables except in 
the level of using the internet, getting benefit from the internet, 
and evaluating the quality of sites addressing young people. 
6. There were no statistically significant differences between non- 
Saudis living in the Saudi society in all the study variables 
except in not using the internet in a wrong way by using the 
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e-mail of others or their participation codes without their 
permissions. 
7. The most popular sites used by the study subjects were thirteen 
sites in the Arabic language. These sites address all people in 
general and not a specific age group. It discuss entertainment, 
general affairs, social, religious, athletic, and political subjects. 
The administration of these sites are private and not hostess. 
However, the interaction services were exclusive on e-mails, 
discussions, mail lists, telephone, fax, and news. As for the 
prices of using these sites they are free. 
8. All the sites have good designs, artistic, and scientific sides. 
9. All the sites have poor religious, social, and worldly objectives. 
1O.AlI the sites have medium level in ethical and cultural objectives. 
 
The study recommended the following: 
1. There is an urgent need for creating sites addressing adults 
based on Islamic Educational objectives; religious, ethical, 
social, cultural, and worldly under the supervision of 
a distinguished Islamic establishments like the Islamic World 
League. 
2. Evaluating the content of some web sites based on the Islamic 
Educational objectives to determine points of strengths and 
weaknesses in order to choose the best for adults' use. 
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    )١( الملحق رقم 
  

قائمة مرتبة أبجدیًا بأسماء الذین تفضلوا بتحكیم االستبانة والجامعة والكلیة التي ینتمون إلیھا 
  ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم العام والدقیق 

  
  
 م

  
  االســــم

 

  
الجامعة 
 والكلیة

  
الدرجة      

 العلمیة

              
التخصص العام 

 والدقیق
  
١ 

  
 د إبراھیم عبد اهللا المحیسن.أ

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ

  
  تدریس طرق 

 تعلیم العلوم
  
٢ 

  
 بالل السوادي.أ

  
 ىجامعة أم القر

  
_ 

مب     رمج كمبی     وتر بمرك     ز  
  تقنیة المعلومات 
 

  
٣ 

  
 د حامد الحربي.أ

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ

  
 تربیة إسالمیة

  
٤ 

  
 زیاد أحمد السحلي. أ

  
 جامعة أم القرى

_  
 

مب     رمج كمبی     وتر بمرك     ز  
 تقنیة المعلومات 

  
٥ 

  
 سامیة محمد بن الدن. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

                علم نفس 
ورئیسة مكتب التوجیھ 

 منطقة جدةالتربوي ب
  
٦ 

  
 سمیرة أبكر. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

  
 صحة نفسیة

  
٧ 

  
 فیصل محمد الشریف. د.م

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ مشارك

وكیل معھد البحوث العلمیة 
 بجامعة أم القرى

  
٨ 

  
 محمد محمد بشیر إبریق. أ

  
  جامعة أم القرى

 

  
_ 

مھندس كمبیوتر بمركز 
 تقنیة المعلومات والتطویر 

  
٩ 

  
 د محمد حمزة السلیماني. أ

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ

  علم نفس
عمید معھد البحوث و

 العلمیة والتراث اإلسالمي 
  
١٠ 

  
 منى دھیش القرشي. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

  
 تربیة إسالمیة

  
١١ 

  
  نایف ھمام الشریف. د

 

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ مساعد

  
 تربیة إسالمیة

  
١٢  
 

  
 یسریھ صادق. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ

  
 علم النفس

  
١٣ 

  
  یوسف آدم ھوساوى -أ

 

  
 جامعة أم القرى

  
 _ 

  
 وحدة القیاس مبرمج لدى 

 والتقویم 
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   )٢( الملحق رقم 
  
  

  استبانھ لمعرفة واقع استخدام البالغین
  

   لشبكة المعلومات الدولیة
  
  

  إعداد 
  

   الصانعمنى محمد العلي
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   الرحيمالرحمنبسم اهللا 
  

  .سنة١٨ -١٢ الكريم الذي يتراوح عمره مابين الزائر   خاص ب
         وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم   

 قب ل  من المستخدمة الدولیة المعلومات شبكة في اإللكترونیة المواقع تقویم حول بحث بإعداد تقوم الباحثة إن   
 وح صر  لمعرف ة  ی دیكم،  بین التي االستبانة تصمیم البحث استلزم وقد ، الدكتوراه درجة لنیل" انترنت" البالغین
  االستبانة أسئلة عن باإلجابة التكرم منكم أرجو لذا ، البالغ المستخدم قبل من استخدامًا األكثر المواقع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أمامها]�[اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة) ١(
واحدة فقط، وذلك بالنقر على اإلجابة األكثر اتفاقا مع رأيك أو ملء البيانات التـي               ]�[ضع عالمة ) ٢(

تمثل وجهة نظرك، مع العلم أن إجابتكم ستحاط بسرية تامة، ولن تستخدم إال لغرض البحـث العلمـي              
  . عدم كتابة االسم على االستبانةفقط، وضماناً لسرية البيانات أرجو

أجب على جميع بنود االستبانة وال تترك أية عبارة دون إجابة، ألن عدم اإلجابـة علـى بعـض                  ) ٣(
  .البنود سيؤثر على تحليل نتائج البحث

  .بعد استكمال اإلجابة مرة واحدة فقط" إرسال" أنقر على زر) ٤(
كبر عدد ممكن من مستخدمي اإلنترنـت مـن فئـة           االستبانة إلى أ  " مع جزيل الشكر  " مرر مرري )٥(

-١٢البالغين في المجتمع السعودي ويشمل ذلك السعوديين والمقيمين ممن تتـراوح أعمـارهم بـين                
                            .         لإلجابة عن االستبانة هناك   com.mohysin.wwwسنة ذكوراً وإناثاً، أو إحالتهم إلى موقع ١٨
  

                              واهللا يحفظكم ويرعاكم
  منى محمد العلى الصانع/ الباحثة        
   محاضرة بكلية التربية للبنات بجدة        

alsanim@hotmail.com 
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  :  عن جميع األسئلة التاليةالرجاء التفضل باإلجابة

  ؟حدد عمرك
       Ο ١٤أقل من١٢ من  Ο   سنة     ١٦ أقل من ١٤ Ο سنة١٨ -١٦   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الجنس

    أنثى� ذكر                                       �
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المستوى التعليمي
   ثانوي أو معهد� متوسط               � ابتدائي                �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الجنسية

Οفضالً حدد منطقتك سعودي   
Ο  الشمالية Οالجنوبية Ο الوسطى Ο الشرقية Οالغربية   
Οغير سعودي فضالً حدد جنسيتك ـــــــــــ .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــ
   هل اإلنترنت مهم في حياتك ؟-س١
    ال�  نعم                    �
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ، فضالً اذكر السبب؟"نعم"  كانت اإلجابة بـإذا
Οالتعرف على الخدمات المقدمة ومحاولة االستفادة منها في مجال دراستي .  
Οاألخبار، الصحف، المواقع اإلسالمية(  النظر إلى المواقع الجادة والمفيدة مثل.(  
Οالمتعة والتسلية .  
Οقضاء وقت الفراغ .  

  "...............................................................   .أذكرها"أسباب أخرى
  ) يمكن اختيار أكثر من إجابة( ، فضالً اذكر السبب؟"ال"إذا كانت اإلجابة بـ

   .ميتهعدم االقتناع بأه �  
  . مقتنع بأهميته لكن ال أعرف كيفية استخدامه �
                                       .ني مشغول جداً في دراستيمقتنع ولك �

   "............................................................... .أذكرها "أسباب أخرى
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  "في ضوء المستويات التالية " ؟ ستخدام اإلنترنتاك في ا ما مستو-٢س
  ).هو الذي يستطيع الدخول إلى مواقع اإلنترنت (  منخفض �
  ) . هو الذي يجيد البحث في اإلنترنت ، واستخدام البريد اإللكتروني( متوسط   �
  ).هو الذي يتقن تشغيل وإعداد برامج وتطوير مواقع(  متقدم    �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   تقضيها على اإلنترنت؟الساعات التيكم عدد  -س٣

  .ساعة ..............يومياً
  .ساعة ............أسبوعيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة( أين تستخدم اإلنترنت؟ -س٤
  مقاهي اإلنترنت�عند األقرباء أو األصدقاء     �المدرسة           � البيت         �

  "..................................... .أذكرها"أماكن أخرى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المواقع المفضلة لديك؟ لغة  ما-س٥
   العربية واإلنجليزية�اإلنجليزية                 �العربية          � 

  "................................... .أذكرها"لغات أخرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكـن اختيـار أكثـر مـن        "  ؟  المواقع التي ترتادها من خالل اإلنترنت       موضوعات  طبيعة  ما -س٦
  "موضوع

  ). منهجية، ثقافية، أبحاث( تعليمية �  
  .رياضية�  
  ).ألعاب، تسلية، سياحة(  ترفيهية�  
  ). دعوية، تعليمية( دينية�  
  ).حوارات، بناء عالقات جديدة( اجتماعية�  
  ).تسويق، مشتريات، مبيعات(  تجارية�  
  ).أخبار، تحليالت( سياسية�  
  ).مساحات، النقاش المفتوح( مناقشات عامة�  

  "........................ .أذكرها" موضوعات أخرى
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رتبها حسب أهميتها بالنسبة لك مـع عـدد        (  في اإلنترنت؟     ماهي المواقع التي تتردد عليها كثيراً      ٧س

  ).الساعات التي تقضيها في الموقع أسبوعياًُ
١-   
٢-   
٣-   
٤-  
٥-  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هل لديك بريد إلكتروني خاص بك؟- س٨

   ال� نعم                  �   
  :فضالً اذكر السبب": ال"إذا كانت اإلجابة بـ

)١(Ο    عدم الحاجة إليه  
)٢(Ο  ال أعرف كيف أحصل عليه   
)٣(Ο   ال أعرف كيف أستخدمه   
)٤(Ο   ال أعرف ماهيته  
)٥(Οمن استخدامه أعرفه ولكن يمنعني والدي  
  ".......................... . أذكرها"أسباب أخرى ) ٦(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هل لديك موقع خاص في اإلنترنت؟-س٩
  "..................... . حسب الرغبة"  ال      ما عنوانه� نعم       �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ك لإلنترنت أن تكون؟ هل تفضل عند استخدام-س١٠
   مع األصدقاء�مع أسرتك       �بمفردك            �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هل استفدت من اإلنترنت؟- س١١

  ال� نعم          � 
  فضالً اذكر تلك الفوائد؟" نعم"إذا كانت اإلجابة بـ

   أخبار � مقاالت وبحوث   �الدروس النموذجية   �المنتديات  �البريد اإللكتروني  �
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 كـل مـا تقـدم       � تحميل برامج            � محادثات         �  كتب ومراجع         � الدورات التعليمية    �
  .صحيح

  -١":اذكرها"   فوائد أخرى 
                         ٢-   
                         ٣-  
  :، فضالً اذكر السبب"ال" إذا كانت اإلجابة بـ

ــ�  ــت    م ــر   �ضيعة للوق ــساد للفك ــال     �إف ــدار للم ــشري                    �إه ــل الب ــل للعق تعطي
  . كل ما تقدم صحيح � تفكيك للروابط االجتماعية    �

   -١":   أذكرها"   سلبيات أخرى 
                             ٢-   
                             ٣-  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     اإلنترنت؟ هل تعرف مواقع إسالمية للشباب على -س١٢

  ال� نعم                  � 
  ما تلك المواقع؟" نعم"إذا كانت إجابتك بـ

                          ١-   
                          ٢-   
                          ٣-  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مستوى رضاك عن المواقع الخاصة بالشباب الموجودة في اإلنترنت حتى اآلن؟         ما -س١٣

Ο   ممتازة  
Ο جيدة    
Ο ضعيفة    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : هل ترى أن عدد مواقع اإلنترنت الموجهة للشباب -س١٤

  Οكثيرة.  
Ο متوسطة .  

 Ο قليلة.  
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ين أثنـاء   عبر االنترنت أو انتحال شخـصية اآلخـر        هل سبق لك اختراق أي موقع أو جهاز          -١٥س
  التصفح ؟

   الΟنعم            � 
  "يمكن اإلجابة عن أكثر من واحدة" فضالً اذكر السبب ؟ " نعم" إذا كانت اإلجابة بـ

  Οعدم اإلعالن عن الهوية خوفاً من الوالدين .  
  Οانتقاماً من اآلخرين .  
   Οالتخريب.  
   Οالمتعة والتسلية.  

  ".................................اذكرها"  أسباب أخرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اتهم دون إذنهم؟ هل سبق لك استخدام البريد االلكتروني لآلخرين أو اشتراك-١٦
   ال�نعم            � 

  "يمكن اإلجابة على أكثر من واحدة" فضالً اذكر السبب ؟ " نعم"  إذا كانت اإلجابة بـ
   Οعدم وجود بريد إلكتروني خاص .  
   Οانتهاء مدة االشتراك .  
   Οعدم القدرة على االشتراك عبر شركات اإلنترنت .  
   Οالتخريب .  
   Οالمتعة والتسلية .  

  ".................................اذكرها" أسباب أخرى 
  
  

                                                         
   أرسل                                                    

   شكراً لك على تفضلك باإلجابة عن هذه االستبيانة                                  
                                           وجعله اهللا في موازين حسناتك

                                                           الباحثة
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    )٣( الملحق رقم 
  یوضح أماكن استخدام اإلنترنت بالنسبة لعینة الدراسة  ) ٣٣( جدول رقم

  
  
  

                          
  یوضح أسباب أھمیة اإلنترنت تنازلیًا لدى عینة الدراسة ) ٣٤(                             جدول رقم

 النسبة املئوية أسباب أمهية اإلنرتنت

 التع  رف عل  ى الخ  دمات المقدم  ة ومحاول  ة االس  تفادة  -١
  منھا في مجال دراستي

   قضاء وقت الفراغ-٢
 النظر إلى المواقع الجادة المفیدة مثل األخبار، ال صحف         -٣
  المتعة والتسلیة-٤

٥٥٫٤  
٥١٫٥  
٤٢٫٤  
٣٩٫٩  
 

  
  

  یوضح موضوعات المواقع تنازلًیا التي تم اختیارھا من قبل عینة الدراسة )٣٥(                  جدول رقم

 النسبة املئوية موضوعات املواقع

  برید الكتروني
  منتدیات
  مقاالت

  تحمیل برامج
  محادثات

  دروس نموذجیة
  أخبار
  كتب

  كل ماتقدم
 دورات تعلیمیة

٤٢٫١  
٤٢٫١  
٢٤٫٩  
٢٤٫٥  
٢٣٫٢  
٢٣٫٦  

٢١  
١٥  

٩٫٩  
٨٫٦ 

  
  
  
  
  
  
  

 النسبة املئوية التكرار أماكن استخدم اإلنرتنت

  البیت
  األصدقاء

  البیت والمدرسة
  البیت واألصدقاء

  البیت والمقھى
  المدرسة والمقھى

  البیت والمدرسة واألصدقاء 
  البیت والمدرسة والمقھى

  البیت واألصدقاء والمقھى
 البیت واألصدقاء المدرسة والمقھى

١٢٢  
١  

١٥  
٢٥  
٣٦  

١  
٦  
٤  

١٥  
٨ 

٥٢٫٤  
٠٫٤  
٦٫٤  

١٠٫٧  
١٥٫٥  

٠٫٤  
٢٫٦  
١٫٧  
٦٫٤  
٣٫٤ 



  
  
 

- ٢٩٨ - 
 

  یوضح طبیعة الموضوعات التي تم ارتیادھا من قبل عینة الدراسة) ٣٦( جدول رقم                      

 النسب املئوية التكرار طبيعة املوضوعات

 ٥٫٦ ١٣ تعلیمي
 ٣ ٧ ریاضي
 ٢٫١ ٥ ترفیھي

 ٠٫٩ ٢ دیني
 ٠٫٩ ٢ اجتماعي

 ٠٫٤ ١ تجاري
 ٠٫٤ ١ سیاسي

 ٢٫٦ ٦ مناقشات
 ٠٫٤ ١ ریاضي+تعلیمي
 ٢٫٦ ٦ ترفیھي+تعلیمي

 ١٫٣ ٣ دیني+تعلیمي
 ٠٫٤ ١ اجتماعي+تعلیمي 

 ٠٫٤ ١ تجاري+تعلیمي 
 ١٫٣ ٣ مناقشات+تعلیمي 

 ١٫٧ ٤ ترفیھي+ریاضي 
 ٠٫٤ ١ سیاسي+ریاضي 
 ١٫٣ ٣ مناقشات+ریاضي 

 ٠٫٤ ١ دیني+ترفیھي 
 ٣٫٤ ٨ اجتماعي+ترفیھي 

 ٠٫٤ ١ تجاري+ترفیھي 
 ٣٫٤ ٨ مناقشات+ترفیھي 
 ٠٫٤ ١ اجتماعي+دیني 

 ٠٫٩ ٢ سیاسي+دیني
 ١٫٧ ٤ مناقشات+اجتماعي
 ٠٫٤ ١ سیاسي+تجاري
 ٠٫٩ ٢ مناقشات+تجاري
 ٠٫٩ ٢ مناقشات+سیاسي

 ٠٫٤ ١ ترفیھي+ریاضي+تعلیمي
 ٠٫٤ ١ دیني+ریاضي+تعلیمي

 ٠٫٤ ١ مناقشات+ریاضي+تعلیمي
 ٤٫٣ ١٠ دیني+ ترفیھي+ تعلیمي

 ٠٫٤ ١ دیني+ ترفیھي+ ریاضي
 ٠٫٤ ١ اجتماعي+ ترفیھي+ ریاضي

 ٠٫٤ ١ تجاري+ترفیھي+ ریاضي
 ٠٫٤ ١ سیاسي+ ترفیھي+ ریاضي
 ١٫٧ ٤ مناقشات+ ترفیھي+ ریاضي

 ٠٫٤ ١ تجاري+ دیني+ ترفیھي
 ٠٫٩ ٢ سیاسي+ دیني+ ترفیھي
 ٠٫٩ ٢ مناقشات+ دیني+ ترفیھي

 ١٫٣ ٣ مناقشات+ اجتماعي+ دیني
 ٠،٩ ٢ مناقشات+ تجاري+ اجتماعي

 ١٫٧ ٤ دیني+ ترفیھي+ ریاضي+ تعلیمي
 ١٫٣ ٣ اجتماعي+ ترفیھي+ ریاضي+ تعلیمي

 ٠٫٩ ٢ تجاري+ ترفیھي+ ریاضي+ تعلیمي
 ٢٫٦ ٦ مناقشات+ ترفیھي+ ریاضي+ تعلیمي
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 ٠٫٤ ١ اجتماعي+ دیني+ ترفیھي+ ریاضي
 ٠٫٤ ١ تجاري+ دیني+ ترفیھي+ ریاضي
 ٠٫٩ ٢ سیاسي+ دیني+ ترفیھي+ ریاضي

 ١٫٣ ٣ سیاسي+ اجتماعي+ دیني+ ترفیھي
 ١٫٧ ٤ مناقشات+ اجتماعي+ دیني+ ترفیھي

 ١٫٧ ٤ سیاسي+ تجاري+ اجتماعي+ دیني
 ٠٫٤ ١ مناقشات+ تجاري+ اجتماعي+ دیني

 ٢٫٦ ٦ مناقشات+ سیاسي+ تجاري+ اجتماعي
 ١٤٫٦ ٣٤ مناقشات+ اجتماعي+ ترفیھي+ تعلیمي

 ١٫٧ ٤ سیاسي+ دیني+ تعلیمي
 ١٫٧ ٤ تجاري + اجتماعي+ دیني+ ترفیھي

 ١٫٧ ٤ تجاري+ ترفیھي+ تعلیمي
 ٣ ٧ مناقشات+ اجتماعي+ دیني+ تعلیمي

 ٣٫٤ ٨ مناقشات+ اجتماعي+ تعلیمي
 ٣ ٧ سیاسي+ دیني+ ترفیھي+ تعلیمي

 ٠٫٤ ١ مناقشات+ تجاري+ ترفیھي
 ٢٫٦ ٦  مناقشات+تجاري+ دیني+ تعلیمي
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   )٤( الملحق رقم 
 والجامعة والكلیة التي ینتمون إلیھا االستمارةقائمة مرتبة أبجدیًا بأسماء الذین تفضلوا بتحكیم 

  ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم العام والدقیق
  
 م

  
  االســــم

 

  
الجامعة 
 والكلیة

  
الدرجة      

 العلمیة

  
التخصص العام 

 والدقیق
  
١ 

  
 د إبراھیم عبد اهللا المحیسن.أ

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ

  
         طرق التدریس 

 تعلیم العلوم
  
٢ 

  
 آمنة بنجر. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

  
 تربیة إسالمیة

  
٣ 

  
 د حامد الحربي.أ

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ

  
 تربیة إسالمیة

  
٤ 

  
 خدیجة حسین ھاشم. د

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ مساعد

  
           أصول التربیة
 تربیة مقارنة

  
٥ 

  
  زیاد أحمد السحلي. أ

 

  
 جامعة أم القرى

  
_ 

  
مبرمج كمبیوتر بمركز 

 تقنیة المعلومات
  
٦  

 

  
 سلیمان الحازمي. أ

  
 جامعة أم القرى

  
 محاضر

  
 الدعوة وأصول الدین

  
٧ 

  
 سمیر قطب. د

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ مشارك

  أصول تربیة
 األصول االجتماعیة للتربیة

  
٧ 

  
 طھطاويسید . د

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ مشارك

  
 تربیة إسالمیة

  
٨ 

  
 عبد العزیز على الحربي. د

  
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ مساعد

  تربیة إسالمیة
مدیر مركز إحیاء التراث 

 اإلسالمي
  
٩ 

  
 فیصل محمد الشریف. د.م

  
  أم القرىجامعة

  
  مشاركأستاذ

  
وكیل معھد البحوث العلمیة 

 بجامعة أم القرى
  
١٠ 

  
  بیومي حسنكمال. د

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ

  إدارة
 تحلیل سیاسات

  
١١ 

  
 لیلى عطار. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

  
 تربیة إسالمیة

  
١٢ 

  
  محمد عوض محمد. د. م 

  
  
 

معھد البحوث 
العلمیة والتراث 

  اإلسالمي
 جامعة أم القرى

  
 أستاذ مساعد

  أصول تربیة
معھد البحوث العلمیة 

 والتراث اإلسالمي

  
١٣ 

  
  محمد نجیب أبو عظمة. د

  
  
 

  
 جامعة طیبة

  
 أستاذ مشارك

  تربیة
اتصاالت ووسائل وتقنیات 

 تعلیمیة
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١٤ 

  
 منى دھیش القرشي. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ مساعد

  
 تربیة إسالمیة

  
١٥ 

  
  منى السالوس. د

 

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ مشارك

  
 تربیة إسالمیة

  
١٦  
 

  
 یسریھ صادق. د

  
كلیة التربیة 

 للبنات بجدة

  
 أستاذ

  
 علم النفس

  
١٧ 

  
   الجابرينیاف. د

 

  
 طیبةجامعة 

  
 أستاذ مساعد

  إدارة وتخطیط
 اقتصادیات التعلیم
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   )٥(الملحق رقم  
  
  

" استمارة تقویم المواقع اإللكترونیة في شبكة المعلومات الدولیة 

  المستخدمة من قبل البالغین" إنترنت

   في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة

  
  

  إعداد
  

   الصانعنى محمد العليم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
  

  الدكتورة.....سعادة الدكتور
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  

    تقوم الباحثة بإعداد رسالة لل دكتوراه تھ دف إل ى تق ویم المواق ع اإللكترونی ة ف ي ش بكة              
 م ن قب ل الب الغین ف ي ض وء أھ داف التربی ة اإلس المیة،               المستخدمة" إنترنت" المعلومات الدولیة 

وقد استلزم البحث تصمیم استمارة تھدف إلى تقویم المواقع األكث ر اس تخدامًا م ن قب ل الب الغین ،          
  :لذا أرجو من سعادتكم التكرم بتحكیم االستمارة وإبداء مالحظاتكم  حول مایلي

  
  . المفردات وصیاغتھا ووضوحھاالصورة الخارجیة لالستمارة من حیث نوعیة -    

 
  .متھا للھدف من الدراسةبعاد المتضمنة في االستمارة ومالءاأل -     

  
  .انتماء كل عبارة للبعد الذي وردت ضمنھ -     

 
  .مدى وضوح ودقة العبارات -     

 
  .مدى مالئمة المقیاس الذي وضع في االستمارة -     

 
  .مدى مالئمة االستمارة للغرض الذي وضعت من أجلھ -     

 
  اقتراحات ترونھا مناسبة أي-     

................................................................................................................

.............................................................................................. 

  أسأل اهللا العظیم أن یجزیكم عنى خیر الجزاء                                      
                                      وأن ینفعنا وإیاكم بما تعلمنا وأن یعلمنا ما ینفعنا 

                                                          الباحثة 
  منى محمد العلى الصانع:                                     االسم

  تربیة إسالمیة:                                     التخصص
 alsanim@hotmail.com:                                   عنوان البرید الكتروني
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  استمارة تقییم المواقع
  بیانات الموقع: أوًال

                     خیاراتھا               البیانات م

  اسم الموقع ١

  )url (العنوان على الشبكة ٢

   اللغة العربیة اللغة المستخدمة ٣

اللغة اإلنجلیزیة   

اللغة العربیة واإلنجلیزیة   

 أكثر من لغتین  

   أطفال  الفئة العمریة الموجھ لھا الموقع ٤

بالغون   

عام  

  )منھجیة، ثقافیة، أبحاث( تعلیمیة   للموقعالمجال الموضوعي ٥

 ریاضیة  

 ألعاب، تسلیة، سیاحة( ترفیھیة(  

 دعویة، تعلیمیة( دینیة(  

حوارات، بناء عالقات جدیدة(  اجتماعیة(  

 تسویق، مشتریات، مبیعات(  تجاریة(  

أخبار، تحلیالت(  سیاسیة(  

ساحات عامة، منتدیات(  مناقشات عامة ( 

  غیر مستضاف  مستضاف مجانًا      شخصي      إدارة الموقع ٦

      تجاري      مستضاف مجانًا  غیر مستضاف 

   برید إلكتروني الخدمات التفاعلیة ٧

 ھاتف   

 فاكس  

منتدى الحوار   

دفتر للزوار   

قوائم مراسلة   

مجموعات األخبار  
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  مجاني  ثمن االستخدام ٨

 برسومتكلفة مالیة  

  
  االنطباع المبدئي: ثانیًا

  

االنطباع المبدئي  م
 ویتضمن

  

                         العبارات 

جید  ممتاز
 جدًا

 ضعیف جید

 العنوان ١     العنوان لمحتوى الموقع مناسبة -١-١

      مناسبة طول العنوان-٢-١

      سرعة تحمیل الصفحة الرئیسیة-١-٢

      سرعة تحمیل الصفحات الداخلیة-٢-٢

  السرعة ٢
   ثوان٨م أقل من 

 أقل من -٨جـجـ من 
  ثوان١٠

   ثانیة١٤-١٠جـ من 

  ثانیة فأكثر١٥ض من 
      إمكانیة رؤیة الصفحة الرئیسیة كاملة-٣-٢

 البالغین للقیام بالمزید من یجذب شكل الصفحة -١-٣
 االستكشاف والتعمق في الموقع

 الشكل العام ٣    

 وضوح الصفحة یمكن البالغین من توظیفھا -٢-٣
 بنجاح

    

 إدارة الموقع ٤     بوجود روابط واضحة ألجزاء الموقع  تھتم -١-٤

بوجود معلومات اتصال بالمسؤول عن   تھتم-٢-٤
 الموقع

    

اإلعالن بشكل  وجود مساحات للدعایة و-١-٥ الدعایة ٥
  على المحتوى األصليمناسب، بحیث ال یطغى
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  الجوانب الفنیة: ثالثًا

الجوانب الفنیة  م
 وتتضمن

  العبارات

 
جید  ممتاز

 جدًا
 ضعیف جید

عنوانھ  تعریف وتقدیم الموقع بشكل واضح في -١ -١
 واألسطر األولى لھ

    

 توزیع المعلومات على شكل أیقونات في الصفحة -٢-١
 الرئیسیة

    

 تنظیم الموقع ١

      وجود عداد الموقع-٣-١

سھولة اإلبحار في  ٢
 الموقع

یمكن االنتقال من صفحة ألخرى ومن عنصر آلخر  -١-٢
     دون إرباك أو ضیاع

      الرسوم والصور والصوت والفیدیوتوظیف -١-٣

     وصالت الرسوم والصور والفیدیو  عنونة ووضوح  -٢-٣

 وصالت الرسوم والصور والصوت والفیدیو  فائدة -٣-٣
 الستخدام البالغین

    

 الوسائط توظیف ٣
 المتعددة

وصالت الرسوم والصور والصوت والفیدیو مناسبة  -٤-٣
  الموقعلرسالة

    

      جمیع الروابط معرفة وتخدم ھدفًا واضحًا-١-٤

 تبرز الروابط بشكل واضح من خالل استخدام -٢-٤
 األلوان والخطوط

    

على محتویات الصفحات التي  الروابط دل كلمات ت-٣-٤
  تحیل إلیھا 

    

 فعالیة الروابط الموضوعة لالنتقال إلى المواقع أو -٤-٤
 الصفحات األخرى

    

 تنظیم الروابط ٤

تخدم مواقع أخرى إلى  وجود روابط خارجیة تحیل -٥-٤
 رسالة الموقع

    

االھتمام بذوي  ٥
 االحتیاجات الخاصة

وجود اھتمام بذوي االحتیاجات الخاصة مثل  -١-٥
الحروف المكبرة أو بدائل صوتیة لغیر القادرین على 

  القراءة
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  الجوانب العلمیة: رابعًا

الجوانب العلمیة  م
 وتتضمن

جید  ممتاز العبارات
 جدًا

 ضعیف جید

ن عن توفیر لیو وضوح أسماء  المسؤ-١-١
 المعلومات 

    

 وضوح المكانة العلمیة للمسؤولین عن  -٢-١
 توفیر المعلومات 

    

 وجود سیر ذاتیة للمسؤولین عن معلومات -٣-١
 . الموقع

    

 المسؤولیة الفكریة ١

 وجود تشجیع من المسؤولین على البحث -٤-١
 العلمي

    

      وضوح تاریخ إنشاء الموقع-١-٢

 یتم تحدیث ومراجعة معلومات الموقع -٢-٢
 بشكل دوري

    

   مع الموقع تحدیث للروابط یتم-٣-٢
 )التأكد من صحة ارتباط الروابط بالموقع نفسھ( 

    

 التحدیث ٢

      وضوح تاریخ آخر تحدیث للموقع-٤-٢

 ترتیب وتبویب المعلومات بشكل یمكن من -١-٣
 فھمھا

    

محتوى الصفحات التي تؤدي إلیھا الروابط  -٢-٣
 یضیف جدیدًا ذا قیمة علمیة للمعلومات األصلیة

    

 یمكن البالغین من التفاعل مع مادة الموقع -٣-٣
 مما یزید من قیمتھ العلمیة 

    

   إمكانیة توفیر معلومات إضافیة -٤-٣
 )اإلجابة عن استفسارات المستخدمین ( 

    

بغرض  عنوان لالتصال بالموقع  وضوح-٥-٣
 التفاعل

    

 الخدمات العلمیة  ٣

ن الموقع أنشطة للبالغین تمكنھم من ُمَض َت-٦-٣
 offlineالعمل على الخط غیر المباشر

    

توثیق مصادر المعلومات على شكل  -١-٤ معالجة المعلومات ٤
إشارات مرجعیة أو روابط تحیل إلى مواقع 
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 أخرى

      خلو الموقع من األخطاء اللغویة-٢-٤

      الخط المستخدم  سھولة قراءة-٣-٤

     كر الھدف الرئیسي للموقع ذ-١-٥

      المحتوىفي الھدف انعكاس -٢-٥

   الھدف ٥

 

مرتبطة معلومات  الموقع على احتواء  -٣-٥
 بأھداف البالغین

    

  
  الجوانب التربویة: خامسًا

الجوانب  م
التربویة 
 وتتضمن

جید  ممتاز العبارات
 جدًا

 ضعیف جید

      على فھم اإلسالم فھمًا متكامًال صحیحًاالتنشئة -١-١

 إلى تربیة السلوك الدیني التعبدي من  الدعوة -٢-١
 خالل مراقبة اهللا وتعظیم أوامره واجتناب نواھیھ

    

مزایا اإلسالم وأسرار شریعتھ التعرف على  -٣-١
 وجمیل أھدافھ ومقاصده

    

 بأحكام الفقھ اإلسالمي التي یحتاجون إلیھا التزود -٤-١
 في حیاتھم

    

      روح االعتزاز بالدین اإلسالمي والتمسك بھ بناء-٥ -١

     التنفیر من المفاھیم الخاطئة المتعلقة باإلرھاب  -٦-١

 اإلیمان بوحدة األمة اإلسالمیة على اختالف ٧-١
 أجناسھا وألوانھا

    

 وجعل األعمال بناء الوالء هللا وحده في نفوسھم،  -٨-١
 خالصة لوجھھ ومستقیمة في كافة جوانبھا على شرعھ

    

البراءة من كل مذھب أو شعار یعارض بناء   -٩ -١
 اإلسالم

    

  الھدف الدیني ١

  
ویحقق الموقع 

للبالغین 
األھداف 

 :الدینیة التالیة

     ة اإلسالمیة الحي لألم تمكین االنتماء-١٠-١
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 ، من ھم غرس محبة اهللا عز وجل في نفوس-١١ -١
 خالل اتخاذ القرآن إمامًا وحكمًا

    

 من خالل  في نفوسھمr غرس محبة الرسول-١٢-١
 والذب عنھا ونفي ما بھدیھالتأسي بسیرتھ واالھتداء 

 ألصق بھا
    

في االستحیاء من اهللا  تنمیة الحس الدیني لدیھم -١٣-١
 والتأثر بالحسن والقبیح في األقوال واألفعال

    

 الدعوة  إلى اتخاذ اإلسالم مقیاسًا ومعیارًا -١٤ -١
 ألمور الحیاة كلھا

    

 إیقاظ روح الوعي اإلسالمي لمقاومة -١٥-١
 الصھیونیة واالستعمار 

    

 توجیھھم إلى بعض االتجاھات الراھنة -١٦-١
 المنحرفة عن سبیل اهللا كالعلمانیة وغیرھا

    

  تنمیة الوعي اإلیجابي لمواجھة  األفكار -١٧ -١
 الھدامة واالتجاھات المضللة

    

       إعدادھم للجھاد في سبیل اهللا روحیا وبدنیًا-١٨-١

  توجیھھم لیكونوا ركائز إلشعاع نور اإلسالم، -١٩-١
 دعاة لما یعرفون من أحكامھ

    

 التعرف على آداب اإلسالم ومبادئ شریعتھ -١-٢
 والحكمة منھا

    

 إبراز فضائل األخالق ومكارمھا كالصدق -٢-٢
 ......واألمانة والتواضع والمحبة

    

 التنفیر من رذائل األخالق كالكذب والغش -٣ -٢
 ............والكبر والكره

    

 الحث على التخلق بأخالق القرآن سیرًة وسلوكًا، -٤-٢
  حیث كان خلقھ القرآنrأسوة بالرسول 

    

 تأصیل المبادئ اإلسالمیة إلعداد الفتاة المسلمة -٥-٢
 إعدادًا كامًال یتفق مع وضعھا الطبیعي في الحیاة كأنثى

    

 تأصیل المبادئ اإلسالمیة إلعداد الفتى المسلم إعدادًا -٦-٢
 كامًال یتفق مع فطرتھ التي فطره اهللا علیھا من القوامة

 والرجولة والقوة 

    

   الھدف األخالقي ٢

ویحقق الموقع 
  للبالغین

األھداف 
األخالقیة 

 :التالیة

       تبصیرھم ببر والدیھم وآداب اإلسالم في ذلك-٧-٢
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 تبصیرھم بالحقوق الزوجیة وآداب اإلسالم في -٨ -٢
 ذلك

    

   السعي لتكوین المقدرة لدیھم على التمییز بین -٩-٢
" وتطور" المبادئ" الثابت والمتطور، ثبات

والتفریق بین الجوھر الدائم واألشكال " اإلجراءات
 المتنوعة التي قد یظھر فیھا

    

  إبراز أھمیة العقیدة واألخالق في تماسك -١٠-٢
 المجتمعات

    

      تغرس روح الخیریة في نفوسھم-١١ -٢

  تنمیة العالقات االجتماعیة بین البالغین على -١-٣
 أساس مبادئ اإلسالم وقیمھ وآدابھ

    

  تعریفھم بواجباتھم تجاه المجتمع ودورھم في -٢ -٣
 حل مشكالتھ

    

       تعریفھم بحقوقھم على المجتمع-٣-٣

      تنمیة الوالء للجماعة في نفوسھم-٤-٣

       إبراز القضایا اإلسالمیة مثل قضیة فلسطین -٥-٣

  تنمیة الشعور بمساعدة األخوة المضطھدین في -٦-٣
 العالم اإلسالمي

    

  مساعدتھم على اجتیاز مشكالتھم الفكریة -٧-٣
 واالنفعالیة، على أساس تعالیم اإلسالم

    

تأكید المفاھیم االجتماعیة التي تحتاج لھا األمة - -٨-٣
 ...اإلسالمیة مثل التعاون، والبر، والبذل، والتضحیة

    

 التنفیر من المفاھیم االجتماعیة  الخاطئة التي -٩ -٣
تتعلق بالحیاة االجتماعیة مثل حب الذات، وعدم 

 ...الصبر

    

 تنمیة روح التضامن اإلسالمي على أساس من -١٠-٣
األخوة التي ال تقوم على التعصب الطبقي أو القومي أو 

 الجنسي

    

 تعریفھم بقواعد التعامل االجتماعي وأصول -١١-٣
 العالقات بین الناس والتكافل والعمل الجماعي

    

الھدف  ٣
  االجتماعي

ویحقق الموقع 
  للبالغین

األھداف 
االجتماعیة 

 :التالیة

 تھیئتھم لكي یكونوا أعضاء نافعین في بناء -١٢-٣
المجتمع، من خالل تعریفھم بأمثلة للخدمات العامة التي 

 یمكن أن یقوموا بھا

    



  
  
 

- ٣١١ - 
 

 تنمیة معارفھم من خالل توجیھ اإلطالع على -١-٤
 مافي المكتبات من ذخائر الفكر اإلسالمي

    

       إیقاظ روح البحث العلمي لدیھم -٢-٤

     " الفصحى"  إقناعھم بثراء اللغة العربیة-٤ -٤

 تشجیعھم على القراءة العلمیة في مصادرھا -٥-٤
 المناسبة

    

 تشجیعھم على االستفادة من جمیع أنواع -٦-٤
المعارف اإلنسانیة النافعة في ضوء اإلسالم، للنھوض 

 باألمة ورفع مستوى حیاتھا

    

      بناء العقلیة العلمیة القادرة على تفسیر الظواھر-٧-٤

 تبصیرھم بجھود علماء المسلمین في بناء الثروة -٨ -٤
 العلمیة 

    

      تعریفھم  بمواقف البطولة التاریخیة للمسلمین-٩-٤

      إكسابھم الجرأة في التعبیر عن آرائھم-١٠-٤

  تبصیرھم بالكوارث التي تقع على العالم -١١-٤
 اإلسالمي

    

  تكوین األفكار العلمیة الصحیحة، والتي ال -١٢-٤
 تتعارض مع الدین اإلسالمي

    

  تنمیة شغف االطالع على المبتكرات العلمیة -١٣-٤
 الحدیثة في العالم

    

      الدعوة إلى تنمیة القدرات المختلفة لمھاراتھم-١٤-٤

 السعي إلى تدریب العقل على حل المشكالت -١٥-٤
 الفردیة

    

  التثقیفيالھدف  ٤

ویحقق الموقع 
  للبالغین

األھداف 
 :التثقیفیة التالیة

  السعي  إلى تدریب العقل على حل المشكالت -١٦ -٤
  االجتماعیة

 

    

 تنمیة شخصیاتھم وشغل وقت فراغھم في أمور -١-٥
 نافعة

    ٥   

  
 تنمیة بعض الھوایات المفیدة التي یمكن أن تعینھم -٢-٥  الھدف الدنیوي

 في حیاتھم المقبلة
    



  
  
 

- ٣١٢ - 
 

 تبصیرھم بالحلول الناجحة الفریدة التي یقدمھا -٣-٥
اإلسالم على الدوام لعالج مشكالت الحیاة في جمیع 

 جوانبھا

    

      التعرف على نعم اهللا التي سخرھا لإلنسان-٤-٥

 الحث على االستفادة من نعم اهللا مع عدم -٥-٥
 اإلسراف والتبذیر

    

  مساعدتھم على فھم الظواھر النفسیة التي -٦-٥
 یمرون بھا على أساس دیني سلیم

    

  الدعوة إلى تحصینھم من مداخل الفساد وأسباب -٧-٥
 الشر

    

وآفاتھا في إفساد " الخبائث"   تبصیرھم بأضرار-٨-٥
 األمم والشعوب

    

 حثھم على بذل الجھد لكسب المال الحالل وكیفیة -٩ -٥
 إنفاقھ بحق

    

      تأكید احترام العمل المھني في نفوسھم -١٠-٥

ویحقق الموقع 
  للبالغین

األھداف 
 :الدنیویة التالیة

 حثھم إلى أخذ نصیبھم من الدنیا كما أراد اهللا -١١-٥
 سبحانھ وتعالى

    

  

  

  

  


