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بسم اهلل الرمحن الرحيم

"  ...ذَلِكَ الدِّييُ الْقَيِّنُ ولَكِيَّ أَكْثَسَ النَّاسِ لَا يَعْلَوُىىَ "
(يىسف )40 0
صدق اهلل العظيم

أ

اإله ـــــــــــداء
أهدي بحثً هذا إلـى :

والـــــــــــــــــدي املعطـــــــــــــــــــاء
وأهــــــــــــــــي ًبع العطــــــــــــــــــاء
وأخىاًي وأخىاتي األعزاء
وخاصة زفيقة دزبي الشيوـــاء
وأخـــــــــــــــــــــيت احلبيبـــــــة آالء
والريي يسًىى إىل العلياء
وإىل العلوـــــــــاء والشسفـــــــــــاء
وأهـــــــــــــــــــايل الشـــــــــــــهداء
وأســــــــــــــــاترتي األجــــــــــــــالء
مت حتسيسه بإذى زب السواء
املىافق  2011 /1 / 19يىم األزبعاء
ب


شكـــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــر
الحمد هلل الذم أنعـ علينا اإلسبلـ كشرح صدركنا لئليماف كالصبلة كالسبلـ على سيدنا محمد
 كالنبييف األطيار(علييـ السبلـ) ،كآلو كصحبيـ األخيار.
قاؿ تعالى  " :ىك ىم ٍف ىش ى ىر فىًإَّن ىما ىي ٍش ي ير لً ىن ٍ ًس ًو " ( النمؿ ) 40 :
كعليو ففش ير ؿ األيادم البيضاء كألطرز مف خيكط الشمس البلمعة حركؼ ش ر كمف ماء

الذىب لمات عرفاف لمف يستحؽ في ىذه الحياة  ،كلمف أعطاني كمنحني الثقة بن سي على أف
أمضي في مكاصلتي لدرب العلماء كالنظر إلى ما ىك أسمى كما تتكقو ؿ الن كس التي ترنك إلى
العلياء فالش ر هلل تعالى  ،فمف ش ر الناس ش ر اهلل كمف لـ يش ر الناس لـ يش ر اهلل  ،فالش ر
مكصكؿ إلى ؿ مف كجيني لك بحرؼ أك ب لمة كاحدة كأذ ر منيـ كالدم الشيخ األستاذ الد تكر /
محمد أبك جامع أطاؿ اهلل مف عمره الذم است دت مف تكجيياتو كم تبتو العامرة ،كاألستاذ الد تكر /
عامر الخطيب  ،كالد تكر  /محمد ىاشـ آغا اللذيف أشرفا على رسالتي .
ما أتقدـ بجزيؿ الش ر إلى جامعة األزىر رريسان كعمداء كأخص عميد لية الدراسات العليا
كعميد لية التربية  ،كالد تكر  /صبلح حماد كالد تكر  /محمد جكاد الخطيب لت ضليما بقبكؿ
مناقشة الرسالة كأرجك أف تسيـ مبلحظاتيـ كآراريـ السديدة في إثراريا .
ما أتكجو بالش ر الجزيؿ إلى ؿ مف ساعدني مف الخبراء الذيف است دت منيـ في بناء كتقنيف
أداكت البحث ،كالى مدير إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة كالعامليف فييا ،كمدير إذاعة القرآف ال ريـ
التعليمية ،كالى كالدتي الحبيبة التي سيرت مف أجؿ راحتي ،كاخكتي األحد عشر ك بان ،كأخي
كزميؿ دربي في دراستي  /قتادة ح ظو اهلل ،فليـ مني ؿ حب كاحتراـ .
كأخي انر أتكجو بالش ر الجزيؿ إلى ؿ مف ساىـ في إنجاح ىذا الجيد المتكاضع كالخركج بو إلى
النكر  ،كمد يد العكف كالمساعدة في إتماـ ىذا العمؿ  .فالش ر ليـ
الباحثة
بمقيس محمد أبو جامع
ت
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ممخص الدراسة
دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية
 /قطاع غزة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات
التربية بالجامعات ال لسطينية في قطاع غزة ،حيث اتبعت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي لئلجابة
على تساؤالت الدراسة ،فقد بلغت عينة الدراسة (  ) 384طالب كطالبة حيث تـ اختيارىـ بالطريقة
الطبقية العشكارية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبياف لمعرفة دكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية كاشتملت على (  ) 57فقرة مكزعة على
ثبلثة مجاالت ( دكر األسرة  ،كدكر المسجد ،كدكر كسارؿ اإلعبلـ )  ،فقد تمتعت االستبانة
بمعامبلت صدؽ كثبات عالي ،حيث بلغ معامؿ الثبات بطريقة أل ا ركنباخ ( ، )0.90كتكصلت
الدراسة إلى النتارج التالية:
 .1ظير أف دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية عند طلبة لية التربية في جامعات
قطاع غزة انت بدرجة بيرة كبكزف نسبي (  ،)%89.6في حيف بلغ الكزف النسبي لمجاؿ دكر
األسرة في تنمية القيـ الدينية ( ،)%93.3كالكزف النسبي لمجاؿ دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية
( ،)%89.0كالكزف النسبي لمجاؿ دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية (.)%87.0
 .2تبيف أف متكسطات درجات الذ كر كمتكسطات درجات اإلناث تقريبان متساكية في دكر التربية
غير النظامية في تنمية القيـ الدينية ك في دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية ،دكر المسجد في
تنمية القيـ الدينية.
 .3بينت الدراسة أف الذ كر يركف بفف اإلعبلـ لديو دكر في تنمية القيـ الدينية عند طلبة ليات
التربية أ ثر مف الطالبات اإلناث ،فقد بلغ متكسط درجات الذ كر (  )60.2درجة ،في حيف بلغ
متكسط درجات اإلناث ( )58.1درجة.
 .4ظير أف متكسطات درجات طلبة المستكل األكؿ كمتكسط طلبة المستكل الرابع لطلبة الذ كر
متساكية في درجات دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية.
س


 .5تبيف أف نكع الجامعة لـ ي ف لو أثر جكىرم عند طلبة ليات التربية في دكر اإلعبلـ في تنمية
القيـ الدينية لدل طلبة لية التربية في الجامعات ال لسطينية .ما تبيف أف طلبة لية التربية الذيف
يدرسكف في جامعة األزىر يركف بفف األسرة لدييا دكر في تنمية القيـ الدينية أ ثر مف طلبة لية
التربية الذيف يدرسكف في جامعة القدس الم تكحة ،ما تبيف أف طلبة ليات التربية الذيف يدرسكف
في جامعة األقصى يركف بفف المسجد لديو دكر في تنمية القيـ الدينية أ ثر مف طلبة ليات التربية
الذيف يدرسكف في جامعة القدس الم تكحة.
التوصيات :
كبناء على ما أظيرتو نتارج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يلي :
ن
أوال  :التوصيات المتعمقة بدور األسرة
 .1ضركرة تشجيع األسرة أبناءىا على اعتناؽ كممارسة القيـ الدينية كالت اعؿ معيا بإيجابية .
 .2إشراؾ األبناء في متطلبات الحياة بما يناسب أعمارىـ كبما يتناسب مع الديف .
 .3ضركرة تبصير األسرة أبناءىا باألمكر التي تؤدم إلى ترابط األسرة في جميع مجاالت الحياة.
ثانيا :التوصيات المتعمقة بدور المسجد
 .1العمؿ على ت عيؿ دكر المسجد كذلؾ بقياـ جيات االختصاص بمتابعة ما يؤدل بالمسجد مف
خطب كدركس كنشاطات مختل ة .
 .2تفىيؿ الخطباء كالدعاة تفىيبلن علميان ليقكـ الخطيب كالداعية بدكره المنشكد مف تحبيب الناس
الرتياد المساجد كعدـ االبتعاد عنيا
 .3إعداد المساجد كتييرتيا بالش ؿ كالمضمكف الذم أكصى بو اهلل عز كجؿ كنبيو محمد صلى اهلل
عليو كسلـ  ،كذلؾ يعني أف ال يخرج دكر المسجد عما كجد مف أجلو أصبل.

ش


ثالثا  :التوصيات المتعمقة بدور وسائل اإلعالم
 .1ضركرة أف تعمؿ كسارؿ اإلعبلـ على تحقيؽ المزيد مف تنمية القيـ الدينية بيف أفراد المجتمع ك
يجب أف ي كف ذلؾ حسب برامج تربكية معدة بش ؿ سليـ .
 .2ضركرة اىتماـ اإلعبلـ ال لسطيني بت عيؿ دكر الشباب المسلـ مف خبلؿ الخطاب الديني الذم
يصقؿ مكاىبيـ كينمي لدييـ الكازع الديني أ ثر مما ىك عليو اآلف .
 .3النيكض باإلعبلـ ال لسطيني كتحسيف برامجو كالزيادة مف البرامج الدينية المليرة بالقيـ المختل ة
التي تحض الشباب ال لسطيني على أف يبقى محافظان على ينكنتو الدينية في إطار الكسطية
اإلسبلمية  ،كمف خبلؿ إثراء البرامج بالقيـ الدينية في الدكرات البرامجية المختل ة لكسارؿ اإلعبلـ.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة الدراسة
التربية غير النظامية مستمرة باستمرار الحياة منذ كجكد اإلنساف على ىذه األرض كمبلزمة
لو ،حيث ي كف اإلنساف في بداية حياتو محتاجان لتلقينو بعض األمكر التي تكسع مدار و ليتعرؼ
على محيطو كيت اعؿ معو ،ك ما قيؿ الط ؿ ربيب البيرة ،ينطبع بطابعيا كيؤثر فييا كيتفثر بما
فييا ،لي كف ذلؾ الت اعؿ الحياتي الذم بو تتكاصؿ الحياة .
" فمنذ خلؽ اإلنساف على كجو البسيطة كىك يقكـ بتدريب أبنارو على التعايش مع البيرة
الطبيعية ،كالت يؼ مع الجماعة التي يعيش بينيـ ،كعملية التدريب ىذه تيدؼ إلى أف يعيش ال رد
الجديد الكافد إلى الحياة عيشة مناسبة منسجمة مع مف حكلو كبالتالي يبقى ىذا الجيؿ محت ظان
بتراث اآلباء كاألجداد فيتحقؽ بقاء الجنس البشرم ،كيستمر على ىذه األرض كتبقى القيـ ،كالنظـ
التي يريدىا ،كمف ثـ يتحقؽ اليدؼ األساسي ل ؿ جماعة كىك استم اررية بقاء ثقافتيا " ( نصر ،
)7 : 1996
" فالعنصر البشرم ىك بحاجة إلى سنكات عديدة مف الرعاية كالتربية حتى يستطيع االعتماد
على ن سو  ،كفي ن س الكقت ي تسب ص تو االجتماعية تدريجيا ،كيصبح ارنا اجتماعيان إنسانيا
يت يـ أساليب الحياة في المجتمع كيت يؼ معيا بمعنى ذلؾ أف التربية ىي ضركرة اجتماعية لل رد
مف أجؿ ت كيف شخصيتو كت امليا كاعداده للعضكية ال املة في المجتمع كعلى ذلؾ فالتربية عملية
اجتماعية كجدت منذ كجد اإلنساف في جماعة تربطو بيا عبلقات اجتماعية " ( أعضاء تدريس
األزىر . ) 75 : 1989 ،
"فال رد يتحرؾ في أ ثر مف جماعة كيحتؾ بف ثر مف مؤسسة كيقع تحت تفثير ثير مف
المؤسسات كىك يعيش في أسرة ك لو جماعة مف الرفاؽ كاألصدقاء كىك ينتمي إلى ديف معيف ،كيقع
بشدة أك يضعؼ تحت تفثير أف ار كتعاليـ ىذا الديف ،كقد ي كف عضكا في منظمة سياسية أك في
نادم رياضي كغالبان ما ي كف مكاظبان على سماع الراديك أك مشاىدة التل زيكف أك الذىاب إلى
2

السينما ،كالتربية تحدث نتيجة ت اعؿ اإلنساف مع البيرة التي يعيش فييا كجميع ىذه المؤسسات جزء
مف بيرة اإلنساف كت اعلو معيا يؤثر فيو تفثي انر معينا مرغكب فيو أك غير مرغكب فيو " ( أحمد ،
. )81 : 1986
" فاألسرة ىي المؤسسة األكلى لل رد كىي التي تؤثر في صقؿ شخصيتو  ،فالط ؿ يتشرب
العادات كالقيـ ك ؿ شيء مف خبلؿ كنو عنص ار فييا ،فعلى األبكييف االىتماـ باألكالد ألنيـ ىـ
أساس ىذه الحياة إذا صلح ال رد صلح المجتمع ،كالمجتمع يت كف مف عدة أسر تترابط مع بعضيا
لت كف المجتمع الذم بدكره يؤثر كيتفثر بعادات كقيـ األفراد كخصارص مختل ة مف مجتمع آلخر،
كيمثؿ المجتمع جزءا مف العالـ الذم نعيش فيو "  (.الخطيب ) 16 : 2004 ،
" كالمسلـ في بيتو يعيش عملية بناء كتعيد كتربية ،كدعكة كببلغ حتى إذا انطلؽ إلى المسجد
اتصؿ العمؿ كالجيد كالنيج ،ثـ إذا مضى إلى ميدانو في الحياة ظؿ في عبادة اهلل كطاعة كاتصؿ
ذلؾ العمؿ كالتربية كالبناء ...الخ ،كامتد النيج الرباني في حياة ال رد كاألمة ،ليصؿ إلى األزماف
رؼ ال رد المسلـ مسركلياتو ال ردية
كاألقطار كاألجياؿ ،على صراط مستقيـ كاحد ...كمف المسجد ىع ى

كالت اليؼ الربانية التي ل و اهلل بيا ،نيجان مت امبلن متماس ان ،كعلى ىذه المسركلية ال ردية تقكـ

مسركلية األمة ليا ،أمة كاحدة تعبد ربان كاحدان كتديف بديف ك و
احد "(.النحكم ) 45 _ 46 : 2000 ،

كترل الباحثة أف اإلنساف استمر جيده حيث لـ ي ً
تؼ بدكر البيرة كاألسرة كدكر العبادة ،كل نو
أكجد ال تاتيب لتعليـ الصغار ،كالتي تطكرت فيما بعد إلى مدارس ليا برامجيا الدراسية التي يشرؼ
علييا متخصصكف ،كيقكـ بالعملية التدريسية متخصصكف ذلؾ تحت رعاية ك ازرات تسمى ك ازرة
المعارؼ ،التي سميت فيما بعد ك ازرة التربية كالتعليـ بتكجيو مف الدكلة ،كىذه ىي التربية النظامية،
كمف أىـ أىدافيا التنمية الشاملة المت املة لل رد في جميع مناحي الحياة ،كبيذا أستطيع أف أقكؿ :
إف التربية غير النظامية بجميع فركعيا تساىـ مساىمة فاعلة في حياة النشء ،قبؿ التحاقو
بالمؤسسات الرسمية التي تديرىا الدكلة ،أشبو ما ي كف ذلؾ في كاقعنا الممارس في رياض األط اؿ،
بما يسمى بستاف كتمييدم  ،كيتكاصؿ الت اعؿ بيف التربية غير النظامية كالنظامية ،كي كف أثره
كاضحان في التعاكف بيف األسرة كالمدرسة .
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"كيتضح دكر المدرسة الياـ حينما ت كف المدرسة على دراية املة بخصارص التربية غير
المقصكدة الساردة في المجتمع كفي ن س الكقت تت يـ أبعاد دكرىا التربكم الذم يتلخص في إعداد
األط اؿ لي كنكا مكاطنيف قادريف على أف يعيشكا حياتيـ الحاضرة بطريقة إيجابية كمنتجة ىذا مف
ناحية كمف ناحية أخرل تت يـ ىيرات المجتمع كمؤسساتو المختل ة حقيقة أىدافيا كما تتضمنو مف
قيـ ديمقراطية كتربكية اتجاه أعضاريا على أف ي كف في النياية ىناؾ نكع مف العبلقات
كاالتصاالت بيف المدرسة كالمجتمع بييراتو كمؤسساتو المختل ة لتنسيؽ الجيكد كتف يد الت اعؿ
اإليجابي الذم ي سب األفراد النمك كالخبرة في االتجاه الصحيح " ( أعضاء ىيرة تدريس األزىر ،
) 88 : 1989
كتطكرت المعرفة مع تطكر اإلنساف الذم لـ يفلك جيدان في تطكير سارر مناحي الحياة حتى تـ
استحداث الكسارؿ المختل ة التي ساىمت مساىمة بيرة ككاسعة إلى عصرنا الحديث كمف تلؾ
الكسارؿ  " :اإلعبلـ المرري كالمسمكع كاإلعبلـ الم تكب الصحؼ كالمجبلت كالنشرات كال تب ،
كلكسارؿ اإلعبلـ المختل ة في عصرنا ىذا  ،تفثير تربكم ىاـ لـ يسبؽ أف قامت بو مختلؼ
المؤسسات األخرل في السابؽ ،إف دكر الخيالة ( السينما ) كاإلذاعتيف المسمكعة كالمررية ،انت
كالزالت تتبادؿ أدكا انر ىامة في تكجيو األفراد كالجماعات ،كترشيدىـ كتربيتيـ كمما عزز ىذا الدكر
انتشار األجيزة المررية ( التل زيكف ) كأجيزة عرضيا ( ال يديك ) كساعات البث الطكيلة كالقنكات
المتعددة كأجيزة بثيا عبر األقمار الصناعية كأجيزة التقاطيا في مشارؽ األرض كمغاربيا ،كباتت
ىذه األجيزة اإلعبلمية الجماىيرية تنازع المؤسسات المجتمعية األخرل " ( سعيد  ،ب.ت ) 74 :
كترل الباحثة أنو نتيجة لتطكر كسارؿ المعرفة المختل ة أن ة الذ ر ،فلقد ت كنت لدل اإلنساف
حصيلة معرفية كاسعة لنكاحي الحياة المختل ة ،مما ساعده على ت كيف أف ار كاتجاىات كمعتقدات
لعبت دك انر رريسان في ت كيف الجماعات المختل ة ،كلقد انت التربية غير النظامية سببان مباش انر كأكليان
لتعلـ النشء أبجديات المعرفة ،كفي ا تساب ثير مف القيـ كالعادات كالتقاليد المنتشرة في المجتمع،
كذلؾ ما تقصر عف إيصالو للنشء التربية النظامية ،ألسباب سياسية أك اجتماعية أك ثقافية أك
اقتصادية ،كمف تلؾ القيـ األمانة كالعدؿ كالشكرل كالرحمة كالعزة كالجياد كالسبلـ ...الخ ،كىذه القيـ
بدكف شؾ تؤدم بالمجتمع إلى ت اعلو ،كزيادة تماس و ،إذ باألمانة يشعر اإلنساف اتجاه ؿ أمر
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ميـ ين ع بو ن سو كالمجتمع ،ك ذا الشكرل التي يتـ مف خبلليا ت اعؿ اآلراء ،كاالعتداد برأم
الجماعة كبالرأم النافع على كجو الخصكص ،كى ذا األمر بالنسبة ل افة القيـ  ،فاإلنساف مسركؿ
عف تنمية تلؾ القيـ في أسرتو كالمسجد ككسط أقرانو ككسارؿ إعبلمو المختل ة ،ليؤدم دكره الملقى
على عاتقو مف تنمية كتغير ليرقى بن سو ك أىلو ،لقكؿ اهلل تعالى  " :إً َّف اللَّوى ىال يي ىغي يّْر ىما بًقى ٍكوـ ىحتَّى
يي ىغي يّْركا ىما بًف ٍىن ي ًس ًي ٍـ" ( الرعد ) 11 :
مشكمة الدراسة :
إف التربية غير النظامية ما زالت تلعب دك انر بي انر في تش يؿ شخصيات األط اؿ خبلؿ سنكات
عمرىـ األكلى ،كقبؿ ذىابيـ إلى المدرسة ،كال ينتيي دكرىا في ىذا المجاؿ بمجرد التحاقيـ
بالمدارس أك المعاىد أك الجامعات ،كانما يستمر مؤث انر في مكازاة العمؿ التربكم ،كنحاكؿ مف خبللو
تش يؿ النشء بما ينسجـ كيتمشى مع أىداؼ المجتمع في ىذا المجاؿ ،كالتربية غير النظامية
أخذت أش االن مختل ة تتغير تبعان لتطكر الحياة في المجتمع ،لذا يجب علينا معرفة ما إذا انت
التربية غير النظامية تؤثر تفثي انر مباش انر أك غير مباشر ،باإليجاب أك بالسلب ،في حياة الناس
كت امؿ شخصياتيـ ،ك تنمية القيـ المختل ة كمنيا القيـ الدينية كاألخبلقية  ...الخ  ،كمف ىنا قامت
الباحثة بتحديد مش لة الدراسة في التساؤؿ التالي :
ما دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية -قطاع غزة ؟
كيت رع عف ىذا التساؤؿ الرريس مجمكعة مف التساؤالت اآلتية :
-1

ما كاقع دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية بالمجتمع ال لسطيني لدل طلبة

ليات التربية بالجامعات ال لسطينية -قطاع غزة ؟
 -2ما دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية  -قطاع
غزة ؟
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 -3ما دكر المساجد في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية  -قطاع
غزة ؟
 -4ما دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية -
قطاع غزة ؟
 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصارية عند مستكل الداللة ( ) 0.05لدكر التربية غير النظامية
في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية ترجع إلى متغير ؿ مف
( الجنس _ المستكل الدراسي _ الجامعة ) ؟
فروض الدارسة :
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصارية عند مستكل الداللة (  ) 0.05لدكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية ترجع إلى
متغير الجنس .
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصارية عند مستكل الداللة (  ) 0.05لدكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية ترجع إلى
متغير المستكل الدراسي .
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصارية عند مستكل الداللة (  ) 0.05لدكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية ترجع إلى
متغير التخصص .
أىداف الدراسة :
 -1التعرؼ على كاقع دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية بالمجتمع ال لسطيني لدل
طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية  -قطاع غزة .
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-2التعرؼ على دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية
 قطاع غزة . -3التعرؼ على دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية
 قطاع غزة . -4التعرؼ دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات
ال لسطينية  -قطاع غزة .
 -5التعرؼ على ال ركؽ الجكىرية ذات الداللة اإلحصارية عند مستكل الداللة (  ) 0.05لدكر
التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية ترجع
إلى متغير ؿ مف ( الجنس _ المستكل الدراسي _ التخصص ) .
أىمية الدراسة :
تساعد ىذه الدراسة :
 .1في زيادة االىتماـ بمؤسسات التربية غير النظامية كالعمؿ على تطكيرىا كاالرتقاء بيا مف أجؿ
الح اظ على تربية الشخص تربية متكازنة قارمة على أساس الديف اإلسبلمي ،متابعتيا ـ ف حيث
أداريا كالعمؿ على ربط النشاطات المختل ة مع بعضيا البعض .
 .2تبصر األسر ال لسطينية بضركرة متابعة األبناء كاش ار يـ بجميع نكاحي الحياة ،كالتر يز على
تنمية القيـ الدينية لدييـ.
 .3المسجد مف أىـ المؤسسات التي يرتادىا الجميع ألداء الصلكات كالقاء الخطب كالندكات كتعليـ
األشباؿ أح اـ القرآف كسنة نبيو محمد . 
 .4اإلعبلـ يساعد في تغيير امؿ بحياة األفراد كذلؾ لغزك تلؾ الكسارؿ جميع األما ف التي يعيش
كيتنقلكا بيا .
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حدود الدراسة :
 .1حدكد بشرية  :تـ تطبيؽ أداة الدراسة على طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية
( األزىر ،األقصى ،القدس الم تكحة ) ،مستكل أكؿ ،رابع .
 .2حدكد م انية  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة بالجامعات التالية ( األزىر ،األقصى ،القدس
الم تكحة) المكجكدة بقطاع غزة .
 .3حدكد زمانية  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في ال صؿ الدراسي األكؿ مف العاـ .2011_2010
مصطمحات الدراسة :
تشتمل الدراسة عمى المصطمحات التالية :
 _1التربية
التربية لغة  :األصؿ األكؿ  :مف َّ
يت القكـ  :يسستييـ أم نت فكقيـ .
كرىب ي
رب  ،ربب  ،ى
ً
بي ىيربُّو رٌبان  ،كرب ىَّبو  ،تىربيبان َّ ً
َّ
كترىببَّو ،
كرب كلىدهى ك ّْ
كتربةى بمعنى رباه  ،أم تىح ىظييا  ،كتيراعييا  ،ى
ى
الص َّ ي ى
كربَّاه تىربيةى أم احسف القياـ عليو .
كارتىبوَّ  ،ى
األصؿ الثاني  ( :ربى _ يربي ) بمعنى نشف كترعرع ( الشمرم ) 29: 2003 ،
باء  :زاد كنما  ،ك ٍأرىب ٍبتو  :ىنميتَّو  ،كقد ربكت في
األصؿ الثالث  :مف ربا  ،ىربا
بك كر ن
ي
الشيء ىير ي
ِّ
ً
كربًياِّ  ،بلىما نشفت فييـ  ،كأنشد ابف
كربيً ٍ
ت ًر ن
باء ي
كرٍبكان ؛ كاألخيرة عف اللحياني ى
ح ىج ٍره يريبكا ى
يت .
فمف ي ي
ؾ ساربلن عني فإني بم ة ىم ٍنزلي  ،كبيا ىربً ي
األعرابي ٍ :
ت فبلنان  ،أ ىيرىبيّْو تىٍربيةن .
ت في ىبني فبلف أ ٍىريبك
نشفت فييـ  ،ىكىرب ٍَّي ي
ي
كقاؿ األصمعي  :ىرىب ٍك ي
كقاؿ الجكىرم  :ىربيّْتٍو تىٍربية  ،كتىَّر ٍببتو أم ىغ ىذ ٍكتيو  ،قاؿ  ،ىذا ل ؿ ما ينمي الكلد كالزرع كنحكه .
( ابف منظكر  1300 ،ق ) 306 _400 :
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التربية اصطالحا :
" تعريف أفالطون  :إف التربية ىي أف تض ي على الجسـ كالن س ؿ جماؿ ك ماؿ مم ف ليا.
تعريف ىربرت سنبسر  :التربية إعداد اإلنساف ليحيا حياة املة .
تعريف جون ديوي  :التربية ىي الحياة  ،كىي عملية ت يؼ بيف ال رد كبيرتو " ( .ال سكاني
كآخركف ) 14 : 2003 ،
تعريف عبد اهلل دراز  :ىي تعيد الشيء كرعايتو بالزيادة كالتنمية كالتقكية كاألخذ بو في طريؽ
النضج كال ماؿ الذم تؤىلو لو طبيعتو  ،كالتربية اإلنسانية ال املة ىي تجسد لئلنساف مل اتو جميعان
( حماد كمعمر ) 7 : 2002 ،
كالباحثة بدكرىا تتبنى تعريؼ عبد اهلل دراز ىذا ألنيا تراه مناسبا لمكضكع الدراسة .
 _2التربية غير النظامية :
عرفيا الخطيب (  : ) 40 : 2002بفنيا التربية التي يتكفر فييا القصد كاليدؼ كل نيا غير
مخططة في األىداؼ كالغايات مسبقا  ،كتشمؿ التربية غير المقصكدة جميع العكامؿ التي يتعرض
ليا ال رد في البيرة التي يعيش فييا  ،كتؤثر على سلك و بطريقة ع كية  ،كتتـ مف خبلؿ األسرة ،
كاإلذاعة المسمكعة كالمررية كالمقركءة كدكر العبادة كالخيالة كاألقراف  ...الخ .
عرفيا اآلغا وعبد المنعم (  : ) 27 : 1991ذلؾ النكع مف التربية التي تتـ عف طريؽ األسرة
كدكر العبادة كمجتمع الرفاؽ كدكر السينما كالمسرح ككسارؿ اإلعبلـ المختل ة كالت اعؿ مع البيرة
االجتماعية كالمادية كىي تربية ليس ليا أىداؼ كاضحة محددة بصكرة ك مسبقة " .
عرفيا مرعي (  : ) 26 : 1985بفنيا ؿ ما ي تسبو ال رد بش ؿ منظـ مف مكاقؼ كقيـ كخبرات ،
يفخذىا مف تجاربو الخاصة كمف ت اعلو مع بيرتو  ،كتعايشو مع أسرتو كمحيطو  ،كمف ممارساتو
لمينتو كمف كسارؿ اإلعبلـ المختل ة كم ار ز التدريب كالنكادم كالجمعيات كالمساجد كغيرىا مف
مؤسسات تعمؿ في البيرة " .
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عرفيا جردات وآخرون (  : ) 12 : 1983يقصد بيا تلؾ التربية التي تتـ مف خبلؿ األسر كدكر
العبادة كالنكادم كم ار ز التركيح كمجتمع الرفاؽ كالحياة االجتماعية  ،كىي تربية ال تتـ في ضكء
أىداؼ كاضحة كمحددة بصكرة مسبقة .
وتعرفيا الباحثة إجرائياً  :تلؾ التربية التي يتلقاىا ال رد مف خبلؿ حياتو كتنع س بصكرة إيجابية أك
سلبية على حياتو مف خبلؿ نشفتو في األسرة  ،كانطبلقو للمسجد  ،كتعلمو مف أقرانو كأصحابو ،
كمشاىدتو لكسارؿ اإلعبلـ المختل ة  ،كذىابو لؤلندية  ،كالم تبات العامة  ،كغيرىا مف المؤسسات
المكجكدة في بيرتو .
 _3تنمية
تعريف التنمية  :التحريؾ العلمي المخطط لمجمكعة مف العمليات االجتماعية كاالقتصادية خبلؿ
أيدلكجية معينة لتحقيؽ التغيير المستيدؼ مف أجؿ االنتقاؿ مف حالة غير مرغكب فييا إلى حالة
مرغكب الكصكؿ إلييا  ،كترتبط التنمية مف حيث أىدافيا كتصكراتيا كعملياتيا باإلطار ال رم
للمجتمع  ( .العيسكم ) 47 : 2001 ،
عرفيا إبراىيم (  : ) 24 : 1999التنمية انبثاؽ كنمك ؿ اإلم انيات كالطاقات ال امنة في ياف
معيف بش ؿ امؿ كمتكازف سكاء اف ىذا ال ياف فردان أك جماعة أك مجتمعان .
تعريف إليسكو  :جملة مخططة كمنظمة مف الجيكد كالنشاطات التي تستيدؼ إحداث تغيرات
جذرية في البنى االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالصحية كالتربكية كالس انية كالسياسية بحيث
تؤدم إلى النيكض كاالرتقاء في نكعية حياة المجتمع كتحقيؽ السعادة كالتقدـ كالرفاه ألبنارو في
الكقت الحضر كفي المستقبؿ  ( .القدس الم تكحة ) 197 : 1992 ،
عرفيا طنيب وآخرون (  : ) 124 : 1991بفنيا الجيكد المنظمة التي تبذؿ كفؽ تخطيط مرسكـ
للتنسيؽ بيف اإلم انات البشرية كالمادية المتاحة في كسط اجتماعي معيف بقصد تحقيؽ مستكيات
أعلى للدخؿ القكمي كالدخكؿ ال ردية ،كمستكيات أعلى للمعيشة كالحياة االجتماعية في نكاحييا
المختل ة التعليـ كالصحة كاألسرة كالشباب كمف ثـ الكصكؿ إلى تحقيؽ أعلى مستكل مم ف مف
الرفاىية االجتماعية .
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وتعرفيا الباحثة إجرائيا  :ىي عملية بمقتضاىا تكجو األفراد كالجماعات لتحسيف كتجكيد حياتيـ
نحك األفضؿ مف جميع النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالدينية كالثقافية بقصد االرتقاء
في نكعية الحياة في الحاضر كالمستقبؿ .
 _4القيم Values
عرفيا الخطيب (  ) 91 : 2008على أنيا  :عبارة عف معايير للح ـ على سلكؾ ال رد في المجتمع
كالتي تعمؿ على تكجيو سلك و كتحدد استجابتو في مكاقؼ الحياة المختل ة .
عرفيا زيتون (  : ) 65 : 2001ىي نشاطات أك مكاقؼ أك مكضكعات تنمك كتستقر في المجتمع
كتمارس مف قبؿ األفراد فيو  ،كتصبح معايير لقياس سلك يـ كتصرفاتيـ ما في قيـ  :الصدؽ ،
كال رـ  ،كالشجاعة  ،كالحؽ  ،كال ضيلة  ،كالخير  ،كالصبر  ،كالكطنية  ،كالجماؿ  .كتقكـ القيـ
بدكر الدافع أك المحرؾ للسلكؾ  ،كبالتالي تدعك أفراد المجتمع إلى اختيار ىذا ال عؿ كترؾ ذلؾ إلى
ت ضيؿ ىذا السلكؾ على غيره .
كالباحثة بدكرىا تتبنى تعريؼ زيتكف لما تراه مناسبان لمكضكع دراستيا .
 _5القيم الدينية :
عرفيا كفافي وأخرون  :ىي معتقدات كاألح اـ التي مصدرىا القرآف كالسنة ك يتمثليا كيلتزـ بيا
اإلنساف المسلـ كبالتالي تتحدد في ضكريا _ عبلقتو بربو كاتجاىو نحك حياتو في اآلخرة ما يتحدد
مكق و بيف بيرتو المادية كتغيير آخر اتجاىو نحك الحياة الدنيا فيي معايير يتقبليا كيلتزـ بيا
المجتمع المسلـ كأعضاؤه مف األفراد المسلميف كمف ىنا فيي تش ؿ كجدانيـ كتكجو سلك يـ على
مدل حياتيـ لتحقيؽ أىداؼ ليا جاذبية يؤمنكف بيا ( مكسى ) 199: 1993 ،
عرفيا دياب (  : ) 75 : 1966يقصد بيا اىتماـ ال رد ميلو إلى معرفة ما كراء العالـ الظاىرم
فيك يرغب في معرفة أصؿ اإلنساف كمصيره كيرل أف ىناؾ قكة تسيطر على العالـ الذم يعيش فيو
 ،كىك يحاكؿ أف يربط ن سو بيذه القكة بصكرة ما  ،كال يعني ذلؾ أف الذيف يمتازكف بيذه القيـ ىـ
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النساؾ الزاىديف  ،فبعض الناس يجدكف إشباع ىذه القيمة في طلب الرزؽ كالسعي كراء الحياة
الدنيا باعتبار أنيا عمؿ ديني .
وتعرفيا الباحثة إجرائياً  :عبارة عف عقارد كأح اـ كتشريعات حياة  ،تكجو سلكؾ األفراد نحك
األفضؿ كالسمك في حياتيـ كاالرتقاء بيـ مف حياة السباع إلى حياة ركحانية طاىرة .
 _6طمبة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية
وتعرفيا الباحثة إجرائياً  :كىـ األفراد الذيف تـ التحاقيـ بالتخصصات المختل ة في ىذه ال لية ،
كأما الجامعات ال لسطينية التي ينتسب إلييا مجتمع الدراسة فتشمؿ عددا مف ال ليات في
تخصصات مختل ة  ،كتقع الجامعات المذ كرة في قطاع غزة .
 _7قطاع غزة :
قطاع غزة  :المعركؼ بحدكده السياسية في الناحية الجنكبية الغربية مف فلسطيف يحده مف الشرؽ
كالشماؿ خط اليدنة لسنة  1950كمف جيتو الغربية البحر المتكسط كمف الجية الجنكبية جميكرية
مصر العربية  (.أبك جامع . ) 17 : 1997 ،
تعريف وزارة التخطيط والتعاون الدولي (  : ) 14 : 1997بفنو جزء مف السيؿ الساحلي كتبلغ
مساحتو  365ـ كمع قياـ السلطة ال لسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى خمس محافظات كىي
 :محافظة الشماؿ  ،محافظة غزة  ،محافظة الكسطى  ،محافظة خاف يكنس  ،محافظة رفح

12

الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة بالمغة العربية
 الدراسات السابقة بالمغة اإلنجميزية

13

الدراسات السابقة
قامت الباحثة بإطبلع على عدد مف الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث كذات الصلة بمكضكع
البحث  :الدراسات المرتبطة بدكر األسرة في تنمية القيـ ك ذلؾ المرتبطة بدكر المسجد كدكر
الكسارط اإلعبلمية  ،كالدراسات التي تتعلؽ بالقيـ الدينية

ما انت ىناؾ دراسات تتعلؽ بمجاؿ

التربية غير النظامية ك اف تناكؿ تلؾ الدراسات على الكجو التالي :
أوال  :الدراسات بالمغة العربية .
أوال  :الدراسة التي تتعمق بمجال التربية غير النظامية :
 _1دراسة البشيتي (: )2004
يبي البلزمة لمديرم مؤسسات المجتمع المدني األىلية العامة
عنكاف الدراسة ( االحتياجات التدر ة
في مجاؿ التربية غير النظامية بمحافظات غزة ) .
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على الميارات اإلدارية التي يحتاجيا مديرك مؤسسات المجتمع المدني
األىلية العاملة في مجاؿ التربية غير النظامية كأكلكياتيا بمحافظات غزة .
كاستخدمت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي ،كأعدت الباحثة استبانة احتكت على سبع مجاالت
(التخطيط ،التنظيـ ،التنسيؽ ،الرقابة ،االتصاؿ ،الميارات اإلنسانية كالشخصية األساسية) ،كشملت
عينة الدراسة أفراد المجتمع األىلي كأخذت العينة جميعيـ بسبب قلة العدد كقكاميا  135مدير
كمديرة .
كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصارية المناسبة في تحليؿ نتارج الدراسة ،كقد تكصلت الدراسة
إلى نتارج مف أىميا :
 .1جميع الميارات التدريبية الكاردة في االستبانة االحتياجات التدريبية ليذه الدراسة اعتبرت
احتياجات تدريبية ىامة لمديرم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجاؿ التربية غير
النظامية .
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 .2تكجد فركؽ جكىرية عند مستكل الداللة أقؿ مف (  )0.05لدل أفراد عينة الدراسة تعزل
للمؤىؿ الميني في مجاؿ الميارات اإلنسانية الشخصية األساسية كذلؾ لصالح المديريف
ذكم برامج تفىيؿ طكيلة األمد .

ثانيا  :الدراسات السابقة التي تتعمق بمجال دور األسرة :
 _1دراسة " العتيبي" ( : ) 2004
عنكاف الدراسة ( دكر األسرة في تنشرة األبفاء على قيـ التنمية كالتحديث دراسة اجتماعية لعينة
مف اآلباء كاألميات في مدينة الرياض ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على دكر األسرة في تنشرة األنباء على قيـ التنمية كالتحديث ،
كتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الحديثة في مجاؿ القيـ األسرية كالتنمية كتتجلى أىميتيا في أنيا
تسلط الضكء على الدكر التنمكم لؤلسرة السعكدية مف خبلؿ تنشرة األنباء على القيـ التي تحتاج
إلييا التنمية االجتماعية  ،كتعتبر عملية الربط بيف مكضكع األسرة كقيـ التنمية كالتحديث أحد
اإلسيامات البارزة ليذه الدراسة .
تـ تحديد العينة مف مدارس مدينة الرياض باختيار عينة عشكارية عنقكدية متعددة  ،حيث
كزعت  1530استبانة على الطالبات ك تـ إعطاء ؿ طالبة استبانة كاحدة ألسرتيا كبعد جمع
االستبيانات تـ ت ريغ البيانات كتحليليا إحصاريان  ،كقد تكصلت الدراسة إلى نتارج مف أىميا ما
يلي:
 .1كجكد تفثير معنكم طردم عند مستكل الداللة  0.05لمتغير عمر اآلباء كاألميات على
تنشرة األبناء على قيمة االنجاز  ،األنظمة كالتعليمات  ،كاحتراـ العمؿ اليدكم  ،بمعنى أف
تقدـ عمر اآلباء كاألميات يزداد االىتماـ بتنشرة األبناء على تلؾ القيـ .
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 .2كجكد تفثير معنكم طردم داؿ إحصاريان عند مستكل الداللة  0.05لمتغير المستكل
التعليمي لآلباء كاألميات على تنشرة قيمة اإلنتاجية أما بالنسبة لبقية قيـ التنمية كالتحديث
فبل تكجد عبلقة ذات داللة إحصارية بينيا كبيف متغير المستكل التعليمي .
 .3كجكد تفثير معنكم داؿ إحصاريان عند مستكل الداللة  0.05لمتغير المستكل االقتصادم
لؤلسرة على تنشرة األبناء على قيمة اإلنتاجية .
 .4كجكد تفثير معنكم طردم لمتغير حجـ األسرة عند مستكل الداللة  0.05على تنشرة
األبناء على قيـ اإلبداع كاإلنتاجية كقيمة الطمكح التعليمي كالميني ف كقيمة الكقت .
 _2دراسة " عمي " (: )2003
عنوان الدراسة ( الدكر التربكم لؤلسرة في ضكء المعايير اإلسبلمية كمدل تمثلو في األسرة
ال لسطينية مف كجية نظر أبناريا ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على الدكر التربكم لؤلسرة في ضكء المعايير اإلسبلمية كمدل تمثلو
في األسرة ال لسطينية مف كجية نظر أبناريا  ،كال شؼ عف االختبلؼ في درجة ال ركؽ بيف
متغيرات الدراسة المستقلة ( الجنس  ،الس ف  ،المستكل التعليمي لؤلبناء  ،المستكل التعليمي
كاالقتصادم كحجـ األسرة  ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
قامت الباحثة بتصميـ استبانة لقياس الدكر التربكم في األسرة ال لسطينية  ،كاشتملت على  83فقرة
مكزعة على مجاالت الدراسة األربعة العقاردم  ،األخبلقي  ،االجتماعي  ،الن سي الكجداني  ،ت كف
المجتمع الدراسة مف جميع الطلبة المسجليف في الصؼ العاشر بمنطقة غزة التعليمية للعاـ الدراسي
( ) 2003_2002كطبقت االستبانة على عينة تشمؿ  985طالبا كطالبة مف المجتمع األصلي ،
حيث استخدمت الباحثة األساليب اإلحصارية المناسبة للدراسة  ،كتكصلت الدراسة إلى مجمكعة
نتارج مف أىميا :
 .1ش ت الدراسة عف تمثؿ الدكر التربكم في األسرة ال لسطينية في ضكء المعايير اإلسبلمية
بنسبة  %78,5للدرجة ال لية تكزعت على مجاالت الدراسة األربعة .
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 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصارية لصالح األبناء الذ كر بيف متكسطات تقديرات األبناء
 .3لتمثؿ المعايير اإلسبلمية في الدكر التربكم لؤلسرة ال لسطينية .
ثالثا  :الدراسات التي تتعمق بمجال دور المسجد
 _1دراسة "أبو القرايا" (: )1994
عنوان الدراسة ( الدكر السياسي للمسجد )
ىدفت الدراسة إلى ما يلي  :المساىمة في تطكير علـ السياسة اإلسبلمي كتطكير الدراسات
العملية المتعلقة بالكظي ة التكحيدية خاصة على مستكل دكر المسجد في تكحيد األمة  ،بناء إطار
تنظيرم لدراسة األفعاؿ المضادة للدكر السياسي للمسجد على كجو العمكـ ككظي تو االتصالية
السياسية على كجو الخصكص  ،كضع تصكر تنظيرم يراعي مقتضيات الكاقع المعاصر كالنظرة
المستقبلية األفضؿ  ،باإلضافة إلى ضبط أىـ مش لة للمساجد  ،اعتمد الباحث على أسلكب
المبلحظة بالنظر إلى ال تابات كتجميع البحكث كالرسارؿ العلمية ك ذلؾ أسلكب المقاببلت مع
بعض المختصيف  ،كاستخدـ المناىجية اإلسبلمية المقارنة في معظـ مراحؿ البحث
تكصلت الدراسة إلى مجمكعة نتارج مف أىميا :
 .1ثبت مف خبلؿ المقارنة بيف الخبرة كالكاقع أنو لما زادت شرعية النظاـ الحا ـ عف طريؽ
قياسيا على أسس دينية لما أدل إلى زيادة قكة أداء المسجد ل علو السياسي .
 .2ثبت أف اعتبار المساجد كممارسة نشاطاتيا اف عامبل جكىريا لظيكر القيادات الصالحة
كاألجياؿ التي استطاعت بناء الحضارة  ،كغدارة دفة الدكلة اإلسبلمية لحقكؽ أكلى في
النظاـ الدكلي .
 .3ثبت أف استخداـ السلطة لمسالؾ التعامؿ الصالحة مع اىؿ المساجد بما فييا منح الحريات
كالحقكؽ السياسية  ،أدم على تحقيؽ كحدة األمة كتعاضدىا كتعميؽ التعامؿ بيف السلطة
كالرعية .
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 .4كمف النتارج اليامة التي استنتجيا الباحث ضركرة االىتماـ بفثر المسجد في التنشرة
السياسية لما لو مف فعؿ سياسي بارز على مستكل زيادة قكة ال عؿ السياسي للمسجد على
كجو العمكـ .
 _2دراسة "نصار" (: )2000
عنوان الدراسة ( دكر م ار ز تح يظ القرآف ال ريـ في تربية النشء كالمش بلت التي تكاجييا لية
التربية ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على المشا ؿ كالمعيقات في دار التح يظ في دار القرآف كالسنة
كك ازرة األكقاؼ .
استخدـ الباحث المنيج الكص ي التحليلي كقاـ بإعداد االستبياف ك أجرل المقابلة لدل العديد مف
المح ظيف كالمح ظات في قطاع غزة كمف المسركليف في ك ازرة األكقاؼ للتعرؼ على أىـ المشا ؿ
كالعمؿ على حليا مف خبلؿ المقترحات  ،استخدـ الباحث المنيج الكص ي التحليلي في دراستو ،
كت كف مجتمع الدراسة جميع المح ظيف كالمح ظات في قطاع غزة العينة ما يقارب  200مح ظ
ك 100مح ظة مف األكقاؼ ك 100مف دار القرآف كالسنة  .تكصلت الدراسة إلى مجمكعة نتارج
مف أىميا :
 .1أف ىناؾ العديد مف المش بلت التي يعاني منيا م ار ز التح يظ عدـ اىتماـ األىالي كقلة
المتابعة كقلة الحكافز كأثر ذلؾ سلبي على العملية التعليمية للمسجد .
 .2ىناؾ العديد مف األنشطة التي م ار ز التح يظ

األنشطة الثقافية كالعلمية كالرياضية

كاألخبلقية التي تساىـ بدكر بير في نجاح العملية التعليمية .
 .3ضركرة االىتماـ بم ار ز التح يظ خاصة كبدكر المسجد عامة كعقد الندكات كاالىتماـ
بالجانب اإلعبلني كتقكية الكازع الديني .
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رابعا  :الدراسات التي تتعمق بمجال دور وسائط اإلعالم :
 _1دراسة طومان ( : ) 2010
عنوان الدراسة ( كسارؿ اإلعبلـ ال لسطيني كأثرىا في االنقساـ السياسي  2009 _2006ـ ) .
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على الدكر الحقيقي للرسالة اإلعبلمية ال لسطينية التي نشرتيا
كسارؿ اإلعبلـ خبلؿ فترة االنقساـ  ،كاألثر الذم تر تو على الطلبة الجامعييف  ،كنظرة الطلبة
الجامعييف إلى أداء اإلعبلـ ال لسطيني خبلؿ ىذه ال ترة .
استخدمت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي  ،كاستخدمت أداة االستبياف لمعرفة رأم طلبة
الجامعات  ،كقياس مدل ثقتيـ بدكر اإلعبلـ ال لسطيني خبلؿ كبعد فترة االنقساـ .
تكصلت الدراسة إلى عدة نتارج مف أىميا :
 .1تميز كسارؿ اإلعبلـ ال لسطينية بالطابع الحزبي منذ كالدتيا  ،كالتخلي عف مكضكعيتيا بعد
االنتخابات التشريعية ال لسطينية عاـ  2006ـ .
 .2تحكؿ كسارؿ اإلعبلـ ال لسطينية إلى دعاري  ،ميد لحالة االنقساـ المجتمعي .
 .3ارتجالية اإلعبلـ ال لسطيني كالبعد عف التخطيط اإلعبلمي الكاعي التي ضاع ت مف شقة
الخبلؼ كانقساـ المجتمع .
 .4الدعـ المالي المشركط للمؤسسات اإلعبلمية أدل إلى انحرافيا عف رسالتيا المكضكعية
 .5األداء السلبي لئلعبلـ خبلؿ فترة االنقساـ السياسي أدل إلى فقداف المصداقية كالحيادية
لدل أفراد المجتمع كعند الطلبة .
 .6التف يد على أف الثقافة اإلعبلمية التي تبنتيا الكسارؿ اإلعبلمية ال لسطينية خبلؿ فترة
االنقساـ انت ثقافة سياسية حزبية ال ثقافة سياسية كطنية .
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 _2دراسة أبو ىربيد ( : ) 2010
عنوان الدراسة ( دكر كسارؿ اإلعبلـ المحلية المسمكعة كالمررية في التنشرة السياسية للشباب
ال لسطيني في قطاع غزة ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على دكر كسارؿ اإلعبلـ المحلية ( المسمكعة كالمررية ) في قطاع
غزة في التنشرة السياسية للشباب ال لسطيني خبلؿ ال ترة الزمنية الكاقعة بيف عامي _ 2003
. 2006
استخدمت الباحثة المنيج الكص ي في ىذه الدراسة باإلضافة إلى الدراسة الميدانية التي
استخدمت فييا أداة االستبانة  ،حيث بلغ عدد أفراد العينة (  ) 300شاب كشابة تـ اختيارىا بش ؿ
عشكاري مف ؿ المستكيات الثقافية كاالجتماعية المختل ة .
تكصلت الدراسة لعدة نتارج مف أىميا :
 .1شيدت ال ترة الكاقعة بيف عامي  2006 _ 2003ـ نشفة العديد مف كسارؿ اإلعبلـ المحلية
في قطاع غزة  ،كالتي عبرت عف معاناة المكاطنيف ال لسطينييف ك شؼ جرارـ االحتبلؿ ،
ل نيا في المقابؿ حرصت على خدمة األحزاب التابعة ليا بش ؿ مباشر دكف األخذ
بالحسباف الحيادية كالمكضكعية في صياغة الخبر كتحليلو اللتاف تعتبراف مف أساسيات
العمؿ اإلعبلمي .
 .2اقتصرت متابعة ثير مف الشباب ال لسطيني في قطاع غزة على كسارؿ اإلعبلـ التابعة
ألحزابيـ فقط  ،كامتنع ال ثيركف عف متابعة كسارؿ اإلعبلـ التابعة لؤلحزاب األخرل مما
جعليـ أسرل ما تقدمو ىذه الكسارؿ مف معلكمات كأف ار .
 .3ساىمت كسارؿ اإلعبلـ المحلية في قطاع غزة خبلؿ فترة الدراسة في زيادة حدة التعصب
الحزبي  ،كلـ تقـ بدكرىا في مكاجية أسباب ال رقة كالنزاع الداخلي  ،بؿ اف نبعضيا أداة
لبث اإلشاعة كالتضليؿ .
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 _3دراسة أبو فودة (: )2006
عنوان الدراسة ( دكر اإلعبلـ التربكم في تدعيـ االنتماء الكطني لدل الطلبة الجامعييف في
محافظات غزة ) .
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على كاقع اإلعبلـ التربكم في تدعيـ االنتماء الكطني في الجامعات
ال لسطينية بمحافظات غزة .
استخدـ الباحث المنيج الكص ي التحليلي كشملت العينة (  )907طالبا كطالبة  ،كاستخدـ
الباحث األساليب اإلحصارية المناسبة منيا معامؿ ارتباط بيرسكف كاختبارات

 t-testكمعامؿ

ارتباط سيبرماف كمعامؿ آلؼ ركنباخ كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب
المركية.
كتكصلت الدراسة إلى عدة نتارج مف أىميا :
 .1أف األنشطة اإلعبلمية التي تمارسيا األطر الطبلبية في الجامعات ال لسطينية بمحافظات غزة
تراعي ميكؿ الطلبة كاىتماماتيـ .
 .2أف األطر الطبلبية في الجامعات ال لسطينية بمحافظات غزة  ،تيتـ ببث القيـ الكطنية بش ؿ
متكازف .
 _4دراسة " نصار" 2006
عنوان الدراسة ( مدل فاعلية الكسارط اإلعبلمية ال لسطينية في تدعيـ القيـ األخبلقية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالسياسية لدل طلبة الثانكية العامة بمحافظات غزة ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على مدل فاعلية الكسارط اإلعبلمية ال لسطينية في تدعيـ القيـ
األخبلقية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لدل طلبة الثانكية العامة بمحافظات غزة كاعتمد
الباحث على المنيج الكص ي التحليلي  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلجمع المزيد مف البيانات
كالمعلكمات كالحقارؽ المتعلقة ب اعلية الكسارط اإلعبلمية ال لسطينية ( اإلذاعة كالتل زيكف ،
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كال ضارية ال لسطينية  ،محطات اإلذاعة كالتل زيكف الخاصة )  ،طبؽ االستبياف على عينة عشكارية
م كنة مف ( )1122طالبا كطالبة للعاـ (. )2006_2005
تكصلت الدراسة إلى مجمكعة مف النتارج مف أىميا :
 .1أظيرت الدراسة فاعلية الدكر التي تقكـ بو الكسارط اإلعبلمية ال لسطينية في تدعيـ القيـ
األخبلقية بدرجة بيرة لدل طلبة الثانكية العامة  ،متمثلة بقيـ الصدؽ كاإلحساف كالتكاضع
كالكفاء كاألمانة التي تسيـ بش ؿ فاعلي في بناء شخصية الطلبة بناءا يت ؽ كسمات
المجتمع المسلـ ال اضؿ .
 .2أشارت الدراسة إلى الدكر ال اعؿ الذم تلعبو الكسارط اإلعبلمية ال لسطينية في تدعيـ القيـ
االجتماعية بدرجة بيرة لدل طلبة الثانكية العامة  ،متمثلة بقيـ التعاطؼ كبر الكالديف
كمساعدة اآلخريف كتحمؿ المسركلية كاحتراـ اآلخريف كالصداقة كالتعاكف  ،كالتي تسيـ
بناء يت ؽ كخصارص المجتمع المتماسؾ كالمتعاكف .
بش ؿ فاعؿ في بناء ذكات الطلبة ن
 .3تدعيـ القيـ االقتصادية بدرجة بيرة لدل طلبة الثانكية العامة  ،متمثلة بقيـ العمؿ كترشيد
االستيبلؾ كطلب الرزؽ الحبلؿ كاستثمار الكقت كاحتراـ مل ية الماؿ  ،التي تسيـ بش ؿ
فاعؿ في بناء شخصية معتمدة على ن سيا بما يت ؽ كالحاجة الماسة لبناء مجتمع ذك
استقبلؿ اقتصادم .
 .4تدعيـ القيـ السياسية متمثلة بقيـ االنتماء كالمساكاة كالكحدة كالحرية  ....كالتضامف .
 _5دراسة صافي (: )2003
عنوان الدراسة ( دكر اإلذاعة المررية في خدمات األىداؼ التربكية في محافظات غزة ) .
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على آراء رجاؿ التربية كرجاؿ اإلعبلـ فيما تقدمو اإلذاعة المررية
الرسمية في فلسطيف في خدمة األىداؼ التربكية .
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استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكص ي  ،كتفل ت عينية الدراسة مف  800معلـ كمعلمة تـ
اختيارىـ عشكاريا مف المدارس الح كمية كالتابعة لك الة الغكث في المرحلة األساسية الدنيا كالعليا ،
ما ت كنت عينة الدراسة أيضا مف  50شخصا مف القارميف على إعداد البرامج في تل زيكف
فلسطيف كقناة فلسطيف ال ضارية باإلضافة إلى أساتذة اإلعبلـ التربكم في جامعات غزة
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانو م كنة مف  72فقرة مكزعة على خمسة مجاالت
كىي  :االجتماعي  ،االقتصادم  ،الثقافي  ،التربكم  ،السياسي .
ما استخدـ في تحليؿ النتارج حساب الت اررات  ،كالنسب المركية كاختبار T
أظيرت نتارج الدراسة أنو يكجد قصكر في البرامج المقدمة في تل زيكف فلسطيف حسب رأم
اإلعبلمييف كالتربكييف  ،كال تكجد فركؽ كاضحة في استجاباتيـ حكؿ ما يقدمو التل زيكف ال لسطيني
مف برامج تخدمو العملية التربكية .
كأكصت ىذه الدراسة أنو يجب إجراء العديد مف البحكث كالدراسات حكؿ دكر اإلعبلـ في
تدعيـ العملية التربكم .
 _6دراسة " الخطيب وحمد" (: )2000
عنوان الدراسة ( دكر الكسارط اإلعبلمية في تدعيـ قيـ التربية السياسية لدل طلبة جامعة األزىر
بغزة ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على تفثير كسارط اإلعبلـ في تدعيـ قيـ التربية السياسية ،
كالتعرؼ على مش بلت اإلعبلـ الشبابي باستطبلع رأم الطلبة أن سيـ في جامعة األزىر بغزة ،
كالتعرؼ على طبيعة اتجاىات شباب الجامعة نحك قيـ التربية السياسية  ،استخدـ الباحثاف في
دراستيما المنيج الكص ي التحليلي  ،ما ك انت عينة الدراسة (  )450طالب كطالبة مف جامعة
األزىر بغزة  ،حيث تـ إعداد اإلستبانة الستطبلع رأم الطلبة حكؿ الكضعية الحالية لكسارط
اإلعبلـ ال لسطينية ،ككظار يا كدكرىا في تدعيـ قيـ التربية السياسية لدل طلبة جامعة األزىر بغزة،
تكصلت الدراسة إلى مجمكعة نتارج مف أىميا :
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أ _ تبيف أف اإلذاعة المررية ال لسطينية تعمؿ على تدعيـ قيـ التربية السياسية في ن كس طلبة
جامعة األزىر على النحك التالي :
 .1اف دكرىا في تدعيـ كتنمية قيـ االنتماء الكطني جيد  ،حيث أيدت ىذا الدكر نسبة % 86
مف مجمكع الطبلب كالطالبات عينة الدراسة  ،إذ ال تكجد فركؽ بيف الجنسيف
 .2أيدت نسبة بيرة مف أفراد العينة أف اإلذاعة المررية ال لسطينية تقكـ بدكر جيد في تدعيـ قيـ
الديمقراطية لدل طلبة الجامعة  ،ك انت النتيجة لصالح الطلبة الذ كر .
_ ترل نسبة  % 81أف اإلذاعة المررية ال لسطينية تنمي كتدعـ قيمة الحرية  ،ك انت نسبة
االستجابة الطبلب أ ثر مف الطالبات  ،كيكعد ذلؾ إلى تقاليد المجتمع التي تمنح الحرية لؤلكالد
أ ثر مف النبات
_ ترل نسبة  % 78تسيـ في تدعيـ االنضباط كاحتراـ القانكف  ،ك انت االستجابات إيجابية
لصالح الطالبات أ ثر مف الطبلب
 .3أيدت نسبة بيرة مف أفراد العينة أف اإلذاعة تقكـ بدكر جيد في إرساء أسس العدالة كالحؽ لدل
طلبة الجامعة ك انت استجابة الطلبات اإليجابية أقؿ ب ثير مف استجابة الطبلب  ،كذلؾ لعدـ
المساكاة بيف البنات كاألكالد في الحقكؽ في معظـ األسر ال لسطينية أك حرمانيا مف حقكقيا
الشرعية عند الزكاج كبعده .
_ ترل نسبة  %83أف اإلذاعة تنمي كتدعـ قيمة تقدير الذات ك انت استجابة الطبلب اإليجابية
أ ثر مف الطالبات مما ترتب عليو ضركرة تر يز اإلذاعة المررية على البرامج التي تشبع حاجات
المرأة كتشعرىا ب رامتيا كبذاتيا كتتيح ليا ممارسة الديمقراطية كالحرية في إطار المجتمع كفلس تو .
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خامسا  :الدراسات السابقة التي تتعمق بمجال القيم
 _1دراسة المزين ( : ) 2009
عنوان الدراسة ( دكر الجامعات ال لسطينية في تعزيز قيـ التسامح لدل طلبتيا مف كجية نظرىـ)
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على دكر الجامعات ال لسطينية في تعزيز في قيـ التسامح لدل
طلبتيا مف كجية نظرىـ .
كاستخدـ الباحث المنيج الكص ي التحليلي كقاـ بتصميـ أداة الدراسة كىي استبانة اشتملت على
( )84فقرة  ،مكزعة على ستة محاكر تغطي أبعاد الدراسة  ،مجتمع الدراسة  :طلبة جامعة األزىر
 ،اإلسبلمية  ،األقصى كتـ تطبيؽ على عينة عشكارية قكاميا كتـ تحليلو كبيانات الدراسة باستخداـ
األساليب اإلحصارية التالية  :المتكسطات الحسابية  ،االنحرافات المعيارية  ،النسب المركية ،
اختبار  ، T.testكتحليؿ التبايف األحادم كمعامؿ ارتباط بيرسكف  ،كمعامؿ ارتباط سبيرماف ،
بركاف  ،كمعامؿ أل ا ركنباخ كالت رار  ،تكصلت الدراسة إلى نتارج مف أىميا :
 .1أف قيـ التسامح االجتماعي ىي أ ثر قيـ التسامح شيكعان  ،كأ ثر القيـ التي تعمؿ
الجامعات ال لسطينية على تعزيزىا لدل الطلبة  ،تلييا قيـ التسامح الديني  ،تلييا قيـ
التسامح ال رم كالثقافي .
 .2أف دكر الجامعات ال لسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قيـ التسامح لدل الطلبة يتراكح
مابيف ضعيؼ كمتكسط .
 .3كجكد فركؽ دالة إحصاريان في دكر الجامعات ال لسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قيـ
التسامح لدل طلبتيا تعزم لمتغير الجامعة كلصالح جامعة األزىر ثـ اإلسبلمية ثـ
األقصى .
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 _2دراسة شراب (: )2007
عنوان الدراسة ( القيـ المتضمنة في برامج أفبلـ ال ارتكف " الرسكـ المتحر ة " في تل زيكف
فلسطيف).
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ على القيـ المتضمنة في برامج أفبلـ ال ارتكف في أبعاد المقياس
كعبلقتيا بمتغيرات الدراسة  :مشاىدة الرسكـ المتحر ة  ،الجنس  ،المستكل االقتصادم كاالجتماعي
 ،الس ف  ،الصؼ الدراسي .
كاستخدمت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي  ،كت كنت عينة الدراسة مف (  ) 400ط ؿ كط لة
مف س اف قطاع غزة  ،كاستخدمت الباحثة أداتيف للدراسة األكلى مقياس " القيـ المتضمنة في أفبلـ
ال ارتكف في تل زيكف فلسطيف  ،كالثانية استمارة تقدير المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسر
ال لسطينية .
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصارية التالية  :معامؿ ارتباط بيرسكف  ،أل ا ركنباخ  ،كتحليؿ
التبايف االحادم  ،كاختبار شي و  ،كاختبار " ت "  ،كتكصلت الدراسة إلى النتارج التالية مف أىميا:
احتلت قيمة اإليماف باهلل المرتبة األكلى بيف القيـ الخمسة عشر بكزف نسبي  ، % 92.33كقيمة
اإلخبلص المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  ، % 92.27تلييا قيمة الظلـ في المرتبة الثالثة بكزف
نسبي . % 91.45
 _3دراسة العوضي ( : ) 2005
عنوان الدراسة ( أنماط القيـ الساردة لدل طلبة لية التربية بجامعة األزىر كعبلقاتيا باألنماط
القيادية لدييـ ) .
ىدفت الدراسة الحالية إلى ال شؼ عف أنماط القيـ الساردة لدل طلبة لية التربية بجامعة
األزىر كعبلقتيا باألنماط القيادية لدييـ  .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،قاـ الباحث بإعداد استبانتيف
 :استبانة لقياس األنماط القيادية  ،استبانة لقياس القيـ إعداد البكرت كفرنكف كلندزم كترجمة عطية
ىنا  ،كقاـ الباحث الحالي بتعديؿ بعض ال قرات لتناسب مع كاقع المجتمع ال لسطيني كتطلعاتو .
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كلتحليؿ بيانات الدراسة قاـ الباحث  ،باستخداـ المعالجات اإلحصارية التالية  :المتكسطات
 ، T testكتحليؿ التبايف

الحسابية  ،االنحرافات المعيارية  ،كاألكزاف النسبية  ،اختبار ( ت)

(  ، ) One – Way – ANOVAمعامؿ ارتباط بيرسكف  ،معامؿ ارتباط سبيرماف  ،كمعامؿ أل ا
ركنباخ .
تكصلت الدراسة إلى نتارج مف أىميا :
حصلت القيمة الدينية على أعلى كزف نسبي قدره ( ) % 63.4

 ،تلييا القيمة السياسية بكزف

نسبي قدره (  ، ) % 59.3ثـ حصلت على المرتبة الثالثة القيمة النظرية بكزف نسبي ( ) % 59
 ، ....كبذلؾ يتضح مف خبلؿ مقارنة األكزاف النسبية أف ترتيب القيـ تنازليا لدل طلبة لية التربية
بجامعة األزىر بغزة ىي  :القيمة الدينية  ،تلييا القيمة السياسية . ....
كمف بيف ما أكصى الباحث بالتالي :
 .1االىتماـ بمكضكع القيـ في مجاليا العاـ  ،كفي المجاؿ التربكم على مستكل سلك يات طلبة
الجامعة بحيث تنطلؽ مف الكاقع الذم نعيشو .
 .2االىتماـ بتدريس مكضكع القيـ في ليات التربية  ،لما لو مف أىمية بالغة في تكجيو المعلـ
نحك االىتماـ بيا  ،كتنميتيا كرعايتيا في ن كس الناشرة  ،خاصة كأف مجاؿ القيـ يؤثر
على بناء الشخصية .
 .3ضركرة غرس القيـ كالمثؿ العليا في ن كس كسيلة لتف يد الشخصية ال لسطينية .
 _4دراسة "منصور" (: ) 2003
عنكاف الدراسة ( القيـ ما تع سيا برامج األط اؿ في القناة الرابعة بالتل زيكف المصرم ) .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على القيـ المكجية ألط اؿ إقليـ القناة مف خبلؿ برامج األط اؿ
بالقناة الرابعة كالتعرؼ على آراء القارميف باالتصاؿ بالقناة الرابعة بما يجب أف ت كف عليو برامج
األط اؿ  ،لقد استخدمت الباحثة منيج المسح  ،حيث قامت بدراسة مسحية لبرامج األط اؿ بالقناة
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الرابعة في فترة الدراسة ما قامت بعمؿ استبانة للقارميف ببرامج األط اؿ في ىذه القناة كعددىـ
( )28فرد للتعرؼ على آ راريـ حكؿ ما يجب أف ت كف عليو برامج األط اؿ  ،كتكصلت دراسة إلى
نتارج مف أىميا :
 .1جاءت القيـ االجتماعية في المر ز األكؿ  ،تلييا القيـ الدينية  ،كثالثيا القيـ النظرية ،
كرابعيا القيـ االقتصادية  ،خامسيا القيـ السياسية كسادسيا القيـ البيرية كالشخصية ،
كسابعيا القيـ الجمالية .
 .2أما مف حيث المساحة الزمنية ،جاءت المساحة الزمنية المخصصة للقيـ االجتماعية في
المر ز األكؿ تلييا القيـ الدينية  ،فالقيـ االقتصادية  ،فالقيـ النظرية  ،فالقيـ السياسية
 _5دراسة " المزيني " (: )2001
عنوان الدراسة ( القيـ الدينية كعبلقتيا باالتزاف االن عالي لدل طلبة الجامعة اإلسبلمية بغزة ) .
ىدفت الدراسة إلى ال شؼ عف درجة تمسؾ طلبة الجامعة اإلسبلمية بغزة بالقيـ الدينية ،
كالتعرؼ على مدل تحلي طلبة الجامعة اإلسبلمية بغزة باالتزاف االن عالي كمستكل ذلؾ  ،كال شؼ
عف العبلقة بيف درجة التمسؾ بالقيـ الدينية كبيف االتزاف االن عالي كمستكل ذلؾ عند طلبة الجامعة
اإلسبلمية بغزة  ،كاستخدـ الباحث مقياس القيـ الدينية كمقياس االتزاف االن عالي  ،كاشتملت العينة
 200طالب كطالبة كبنسبة  % 2,5مف حجـ المجتمع األصلي كاستخدـ الباحث المنيج الكص ي
التحليلي كأساليب إحصارية مختل ة .
تكصلت الدراسة إلى نتارج مف أىميا :
 .1يتحلى طبلب كطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة درجة عالية مف القيـ الدينية .
 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصارية في درجة التمسؾ بالقيـ الدينية بيف طبلب كطالبات
الجامعة اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات .
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ثانياً  :الدراسات السابقة األجنبية
أوالً  :الدراسات التي تتعمق بمجال دور اإلعالم :
 .1دراسة بوتر : )1986( potter
عنوان الدراسة ( الكاقع المدرؾ كفركض الغرس الثقافي ) Perceived redlity and the
cultivation hypothesis
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ علي مدل إم انية تغيير الكاقع المدرؾ مف خبلؿ التل زيكف
كتفثيره على حدكث الغرس الثقافي .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصؼ التحليلي  ،كاختار عينتيف مف المبحكثيف  ،األكلى م كنة مف
( )92م ردة مف المتطكعيف طبلب اإلعبلـ في إحدل الجامعات األمري ية  ،كبلغ متكسط العمر
في ىذه العينة (  )21.5سنة تقريبا  ،كالعينة الثانية م كنة مف (  )237م ردة مف المراىقيف مف
طلبة المدارس  ،كالذيف بلغ متكسط أعمارىـ (  )13.7تقريبان حيث قاـ الباحث بتصميـ استمارتيف
ليذه الدراسة تضمنت االستمارة األكلي عددان مف األسرلة لقياس التعرض لتل زيكف كىك مجمكع
الساعات التي شاىدىا المبحكث كىى (  )8أنكاع مختل ة مف البرامج في األسبكع باإلضافة إلي
األسرلة الديمغرافية كأخي انر أسرلة خاصة بالكاقع التل زيكني كقد استخدـ بكتر مقياس لي رت كبعد
أسبكعيف قاـ الباحث بتكزيع االستمارة الثانية علي المبحكثيف استمارة المبحكثيف التقديرات التي
استخدمت لجمع بيانات عف إد ار يـ للعالـ كمدم كجكد عنؼ بو كقد تضمنت الخكؼ مف الكقكع
ضحية للجريمة  ،كقد تكصلت الدراسة إلى مجمكعة مف النتارج مف أىميا :
 .1أف المتغيرات الديمغرافية ال تؤثر بش ؿ كاضح علي حدكث الغرس الثقافي
 .2كجكد عبلقة ضعي ة بيف مية التعرض للتل زيكف كبيف تقديرات الطلبة للعنؼ في العالـ ،
كاخت ت ىذه العبلقة تمامان عندما تـ التح ـ في المتغيرات الديمغرافية  ،مما يشير علي
أف عملية الغرس الثقافي يم ف أف تحدث كل ف حدكثيا عملية معقدة .
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ثانياً  :الدراسات التي تتعمق بمجال القيم :
 .1دراسة بيري : )2002( berry
عنكاف الدراسة ( التسامح بيف القيـ ) .
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ علي مكقع قيمة التسامح بيف القيـ ك شؼ ال ركؽ ال ردية بيف
األشخاص في درجة االلتزاـ بالقيـ األخبلقية كفؽ تصنيؼ ىذه الدراسة للقيـ  ،حيث صن يا
باعتبارىا ميزات ؛ إلي صن يف كاسعيف  :مزايا أساسيا الدؼء  ( :عاط ة  ،ش قة  ،رـ ) كغيرىا
مف القيـ التي تساىـ في التعاكف كالركابط العاط ية الدافرة كمزايا أساسيا الكعي ( ضبط الن س ،
الصبر  ،العدالة ) كغيرىا مف القيـ التي تمنع السلكؾ األناني كغير االجتماعي .
كاعتمدت الدراسة المنيج الكصؼ التحليلي ،

ما اعتمدت علي بيانات ثبلث دراسات اىتمت

باالختبلفات كال ركؽ ال ردية بيف الم حكصيف في ت صيؿ ممارسة أم المزايا األخبلقية  ،ك انت
األكلى  :ت صيبلت جمع بيف الصن يف مف المزايا  ،أساسيا الدؼء كأساسيا الكعي  ،في حيف
انت الثانية  :ت صيبلت قكية للمزايا التي أساسيا الدؼء ( عاط ة  ،اللطؼ  ،ال رـ  ،الش قة ،
كغيرىا ) أما الثالثة ف انت ت صيبلت لمزاكلة التسامح  ،بمركر الكقت كعبر حاالت تسامح ترتيبية .
كتكصلت الدراسة إلي عدة نتارج اف أىميا :
 .1تقدـ حاالت التسامح القارمة علي االيجابية كالتي أساسيا الدؼء علي تلؾ الحاالت التي تقكـ
على أسس تحريمية ؛ ضبط الن س كاالعتداؿ السلبي كالعدؿ بمعزؿ عف المشاعر.
 .2أف قيمة التسامح القارمة علي أسس العاط ة كال رـ كالش قة كالدؼء ليا أثار أبلغ كأعمؽ
إيجابية في العبلقات اإلنسانية مف التسامح القارـ على الصبر كضبط الن س كالعدؿ .
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 .2دراسة )2000( Alaqtsh
عنكاف الدراسة ( سلكؾ طلبة الجامعة اإلسبلمية لئلعبلـ ) .
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على سلكؾ المشاىدة التل زيكنية كاالستماع للراديك كقراءة
الصحؼ عند طلبة قسـ الصحافة كاإلعبلـ في الجامعة اإلسبلمية بغرة ،كاستخدـ الباحث صحي ة
االستقصاء ضمف منيج المسح لجمع المعلكمات  ،ك اف مف أىـ نتارج الدراسة ما يلي :
 .1أف  % 80مف المبحكثيف يشاىدكف التل زيكف يكميان .
 .2أ دت نتارج الدراسة أف طلبة قسـ الصحافة كاإلعبلـ يشاىدكف التل زيكف بش ؿ منظـ
كب ثرة.
 .3بينت نتارج الدراسة أف المبحكثيف ييتمكف باألخبار أ ثر مف غيرىا في البرامج .
 .4رأت الدراسة ضركرة اتخاذ اإلذاعة كالتل زيكف ال لسطينييف استراتيجيات أفضؿ في المستقبؿ
 ،خاصة في مجاؿ األخبار  ،إذ أشارت الدراسة إلى أف سياسات اختيار األخبار  ،كثبات
مقياسيا  ،كمصداقيتيا كتقييميا  ،كأىميا  ،كصحتيا قضايا غير معركفة في كسارؿ
اإلعبلـ ال لسطينية خاصة اإلذاعة كالتل زيكف .
 .3دراسة :)1989( Graig
الدراسة بعنكاف ( معرفة دكر المدرسة في التفثير على القيـ ) .
كىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ على نسؽ القيـ لدل الطبلب ذكم العبلمات العالية ك ذلؾ
التعرؼ على مستكل ارتقاء القيـ لدل طبلب الص يف السابع كالثامف داخؿ الحياة المدرسية .
كاستخدـ الباحث مقياس نكعية الحياة المدرسية  ،كاختار عينة مف الطبلب الذيف مستكل شعكرىـ
باالنتماء للمدرسة عاؿ كبلغت العينة (  )352مف الص يف السابع كالثامف ك( )11معلما للمادة
االجتماعيات ك( )3مدراء كطلب منيـ ت ميؿ المقياس كأجرل مقاببلت مع المدرسيف كالمديريف
كمشاىدتيـ مع الطبلب  ،ك اف مف أىـ نتارج الدراسة ما يلي :
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 .1أف الطبلب ذكم العبلمات العالية انكا يشار كف في المدرسة بش ؿ ا بر كمنسجـ
 .2كأظيرت الدراسة أثر المرحلة الدراسية على ت ضيبلت الطبلب حيث دعمت ال ركؽ بيف
الطبلب كتسلسؿ القيـ كترتبييا عند الطبلب .
التعميق عمى الدراسات السابقة :
 .1اعتمدت جميع الدراسات السابقة على المنيج الكص ي التحليلي لتحقيؽ أىدافيا عدا دراسة
أبك القرايا (  )1994استخدـ المنيج اإلسبلمي المقارف ،ك ذا دراسة منصكر ( )2003
استخدمت منيج المسح في دراستيا.
 .2ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تناكؿ دكر األسرة ما في دراسة العتيبي ( ، )2005ك
دراسة على (. )2003
 .3ىدفت بعض الدراسات السابقة إلي تناكؿ دكر المسجد ما في دراسة نصار ( ، )2000
كدراسة أبك القرايا ( . ) 1994
 .4ىدفت بعض الدراسات السابقة إلي تناكؿ دكر كسارط اإلعبلـ ما في دراسة أبك ىربيد
( ،)2010كدراسة طكماف ( ،)2010دراسة أبك فكدة ( ،)2006دراسة نصار ( ) 2006
 ،دراسة صافي (  ،) 2003الخطيب كحمد(. )2000
 .5ىدفت بعض الدراسات السابقة إلي تناكؿ دكر القيـ ما في دراسة المزيف ( ، ) 2009
دراسة األسطؿ (  ،) 2007دراسة شراب (  ،) 2007دراسة العكضي (  ،) 2005دراسة
منصكر ( ،)2003دراسة المزيني (.)2001
 .6اعتمدت معظـ الدراسات على االستبانة فداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،باستثناء دراسة
المزيني (. )2001
 .7ىدفت بعض الدراسات السابقة األجنبية إلى تناكؿ كسارط اإلعبلـ ما في دراسة بكتر
(. )1986
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 .8ىدفت بعض الدراسات السابقة األجنبية إلى تناكؿ القيـ ما في دراسة األقطش (،)2000
كدراسة بيرم ( ،)2002كدراسة . )1989( Graig
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فيما يمي :
 .1اعتماد المنيج الكص ي التحليلي
.2استخداـ االستبانة فداة للدراسة
.3ات قت مع ثير مف الدراسات السابقة في اإلطار العاـ كنيا تبحث في دكر التربية غير
اؿنظامية .
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدة نقاط :
 .1أف عينة ىذه الدراسة على طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية
 .2دراسة الباحثيف للتربية غير النظامية ؿ مؤسسة على حدا
 .3بينت ىذه الدراسة ي ية العمؿ على ت عيؿ مؤسسات التربية غير النظامية في المجتمع
ال لسطيني .
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يمي :
 .1إعداد كتصميـ االستبانة.
 .2األساليب اإلحصارية ك ذا تحليؿ النتارج كت سيرىا.
 .3تدعيـ الدراسة باآلراء في اإلطار النظرم.
 .4التكصؿ إلى أفضؿ الطرؽ التي تساىـ في تنمية القيـ الدينية.
 .5المساىمة في التعرؼ على أىـ التكصيات كالنتارج .
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الفصل الثالث
اإلطار النظري  /المبحث األول
التربية غير النظامية
*المقدمة :
أنزؿ اهلل الرساالت السماكية لتربية كتيذيب ىذا اإلنساف ،ليعيش بسبلـ على ىذه األرض
كضرب ليـ المثؿ العليا في رسلو كأنبيارو علييـ السبلـ جميعا ،فقد امتدح اهلل تعالى رسكلو محمد
عليو السبلـ في تابو العزيز فقاؿ تعالى  " :كًاَّن ىؾ لى ىعلى يخلي و
ؽ ىع ًظ ويـ " ( .القلـ ) 4 :
ى
"كالتربية عملية اجتماعية يضطلع بيا المجتمع مف أجؿ بناء شخصية أفراده على نحك يم نيـ
مف مكاصلة حياة الجماعة كتطكيرىا مف ناحية ،كتنمية شخصياتيـ المن ردة مف ناحية أخرل كذلؾ
للقياـ فييا بفدكار اجتماعية مت املة الكظارؼ كالمسركليات مف ناحية أخرل " ( .ع ي ي 1973 ،
) 41 :
أوال  :مفيوم التربية :
" كيطلؽ على مجمكعة األف ار كالمبادئ كالنظريات التي تكجو الممارسة _

االشتغاؿ

بالتدريس مثبل  ،أم أف المصطلح يطلؽ للداللة على علـ التربية كفي ن س الكقت فإف المصطلح
ذاتو يطلؽ على الممارسات كالتطبيقات كمجمكعة اإلجراءات التي تشمؿ علييا الممارسة التربكية _
أم عملية التربية النظامية كغير النظامية .
 _1أف التربية إعداد للعقؿ اإلنساني باعتبارىا كمصدره المعرفة ككسيلتيا كىنا يصبح ىدؼ التربية
تحصيؿ المعرفة كترقيتيا بالتفمؿ كالت ير المستمر .
 _2أف التربية عملية ح ظ التراث الثقافي كنقلو مف جيؿ إلى جيؿ .
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 _3قد ارتبط بال لس ة اإلنسانية اتجاه آخر تفثر بفبحاث علـ الن س االجتماعي  ،عملية ت يؼ بيف
ال رد كالمجتمع الذم يعيش فيو  ،كال يفتي ىذا الت يؼ إال إذا قبؿ ال رد عادات كتقاليد مجتمعو
كسلؾ كفقا ليا .
 _4في مكاجية ىذه االتجاىات ظير اتجاه رابع يعتبر التربية عملية إعداد للمستقبؿ أك إعداد لحياة
ال بار كمسركلياتيـ كحقكقيـ " ػ ( أعضاء ىيرة تدريس األزىر . ) 13 : 1989 ،
ثانيا  :أىمية التربية :
تعتبر التربية عملية إنسانية برل في حياة المجتمعات البشرية ،التي يم ف مف خبلليا تحقيؽ
اآلماؿ كالطمكحات المجتمعية المختل ة ،كيكضح أىمية كعظمة كخطكرة التربية كف أف اإلنساف ىك
محكرىا ،كأف اهلل سبحانو كتعالى اختاره في األرض ليعمرىا كيس نيا كىك شرؼ رفيع لو ،فمف
المحتـ كالكاجب عليو أف ي كف ما أراده ربو على ىذه األرض .
" كتلعب التربية دك انر رريسيان ىامان في حياة الشعكب جميعان المتقدمة منيا كالنامية على سكاء فقد
برزت أىمية التربية كقيمتيا في تطكير الشعكب كتنميتيا االجتماعية كاالقتصادية كفي زيادة قدرتيا
الذاتية على مكاجية التحديات الحضارية التي تكاجييا ،كتبدك أىمية التربية في الجكانب التالية :
 - 1أنيا أصبحت إستراتيجية كطنية قكمية برل ل ؿ شعكب العالـ كأصبحت مف حيث األكلكية
ال تقؿ عف أكلكية الدفاع كاألمف القكمي إف لـ تزد عليو .
 - 2أنيا عامؿ ىاـ في التنمية االقتصادية للشعكب  ،فالعنصر البشرم أىـ ما تمتل و أم دكلة
حتى بالنسبة للدكؿ ال قيرة في مكاردىا الطبيعية ك ثركاتيا االقتصادية الياباف مثبل التي تعتبر
نمكذجا حيا لدكر التربية في تنمية العنصر البشرم القادر على تحقيؽ التقدـ كالرخاء لببلده ".
( الخطيب ) 16 : 1992 ،
 " - 3أنيا عامؿ ىاـ في التنمية االجتماعية ؛ فالمجتمع لف ينمك إال بإرساء قكاعد التربية
كالتعليـ ي يعرؼ كيمارس بش ؿ سليـ ضمف المجتمع الكاحد .
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 - 4أنيا ضركرة الرساء الديمقراطية الصحيحة ،فيناؾ مثبل يقكؿ لما تعلـ اإلنساف ذادت
حريتو  ،كىذا يعني ارتباط الحرية بالتعليـ .
 - 5أنيا ضركرة للتماسؾ االجتماعي كالكحدة القكمية كالكطنية ،فالتربية عامؿ ىاـ في تكحيد
االتجاىات الدينية كال رية كالثقافية لدم أفراد المجتمع .
 - 6أنيا عامؿ ىاـ في إحداث الحراؾ االجتماعي كيقصد بالحراؾ االجتماعي في جانبو
اإليجابي ترقى األفراد كتقدميـ في السلـ االجتماعي
 - 7أنيا ضركرة لبناء الدكلة العصرية كيعتبر ال بلـ السابؽ عف الجكانب المختل ة ألىمية
التربية مندرجا تحت ىذا العنكاف ف فالدكلة العصرية محصلة ل ؿ ىذه الجكانب " ( .مرسي ،
) 15 : 1977
ثالثا  :وظائف التربية :
التربية تعمؿ على المحافظة على جنس اإلنساف كتكجيو غرارزه كتنظيـ مكاق و كتنمية ميكلو بما
يتناسب مع ثقافة مجتمعو كعاداتيـ كفيما يلي كظارؼ التربية :
" .1نقؿ األنماط السلك ية لل رد في المجتمع .
 .2نقؿ التراث الثقافي مف األجياؿ السابقة لؤلجياؿ البلحقة .
 .3التعديؿ في م كنات التراث الثقافي .
 .4إ ساب ال رد خبرات اجتماعية نابعة مف قيـ كمعتقدات كنظـ كعادات كتقاليد كسلكؾ
الجماعة التي يعيش بينيا .
 .5تنكير ال رد بالمعلكمات الحديثة .
 .6دعـ العبلقات االجتماعية كاالتصاالت كقكاعد العبلقات االجتماعية بيف األفراد .
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 .7المساعدة على إمداد المجتمع بحاجاتو مف ال كادر ال نية كالمينية كالتي تساىـ في مستكل
اقتصاد الببلد .
 .8ت كيف المكاطف الصالح المت يؼ مع عاداتو كتقاليده كنظمو"  (.الطيطي ) 23 : 2002 ،
رابعاً  :أنواع التربية :
لتربية أربعة أنواع ىي :
 .1التربية النظامية :
" التربية النظامية تنظـ المعلكمات كالمعرفة كالخبرات التي يتعرض ليا األفراد بقصد تعليميـ أك
تدريبيـ أك بلىما ،كلذلؾ تقكـ الدكلة بإنشاء المؤسسات التعليمية المدارس كالمعاىد كالجامعات
كتعد ليا المناىج الدراسية ،كتعد المعلميف البلزميف للقياـ بعملية التربية ،كالتربية النظامية تؤثر في
ت كيف شخصية ال رد كتكجيو سلك و ،ألنيا مبنية على أساليب علمية مخططة تتناسب مع مراحؿ
نمك ال رد كتسلؾ طريقة مناسبة لت كيف ال رد اإلنساني جسميان كعقليان كن سيان كاجتماعيان " ( .الخطيب
) 38 : 2002 ،
كيقصد بيا جميع األساليب المعتمدة كالمنظمة كفؽ تخطيط معيف ك محددة األىداؼ مسبقان ،
كمف أش اليا التعليـ النظامي ،كتحدد أغراض التعليـ كمتطلباتو كفؽ إستراتيجية علمية تكجو إلى
إحدل الخطط كأن ع أساليب التطبيؽ  ( .العطكاني  ،االنترنت)1
 .2التربية غير النظامية :
"التربية غير النظامية يقصد بيا التربية في األسرة كفي المسجد كالنادم كالشارع كالسينما
كالمتاحؼ كالمعارض كما يشاىده في كسارؿ اإلعبلـ اإلذاعة كالمسمكعة كالمررية كالصحؼ
كالمجبلت كمشاىدة اآلخريف أثناء تفدية أعماليـ كأثناء نمك ال رد العاقؿ الذم يحس كيدرؾ كي ر
كيتذ ر كيحا ـ كيحب كي ره كيكازف بيف الحكادث كالكقارع كيترؾ ؿ ذلؾ انطباعات معينة في
ن سو تتحكؿ بمركر الزمف كبالت رار إلى أف ار كعادات كآراء كمكاقؼ يتبناىا ال رد في حياتو
كسلك و " ( .الخطيب ) 40 : 2002 ،
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"كقد يتكفر في ىذا النكع مف التربية غير النظامية قدر معيف مف الضبط كالتكجيو لعملية
ا تساب الخبرات كالميارات كاالتجاىات ما في بعض األسر التي تحرص على تعليـ أبناريا
بن سيا  ،أك دكر العبادة التي تطرح برامج تعليمية منظمة ،أك بعض المؤسسات كالشر ات
كالجمعيات التي تقدـ للمنتسبيف إلييا برامج دراسية أك دكرات تدريبية " ( .ع يلة ) 35 : 1988 ،
 .3التربية الذاتية :
يقصد بيا ذلؾ الجيد الذم يبذلو الشاب مف خبلؿ أعمالو ال ردية ،أك مف خبلؿ ت اعلو مع
برامج عامة كجماعية لتربية ن سو  ( .الدكيش  ،االنترنت ) 2
 .3التربية بالعدوى االجتماعية :
" التربية بالعدكل االجتماعية تتـ بطريقة آلية  ،فنحف تعلمنا أف نعيش في بيكت كأف نستر
أجسامنا ،كتعلمنا الجلكس في الظؿ عندما تشتد ح اررة الشمس ،كتعلمنا أ ؿ أصناؼ معينة مف
الطعاـ كاألحجاـ عف أصناؼ أخرل تعلمنا أف نف ؿ لحـ األبقار كالخراؼ كالدجاج ...الخ .
كىذه التربية فرضتيا ظركؼ اجتماعية كاقتصادية ،كلـ ينظميا أحد إال أنو ليس ليا مناىج
قارمة بذاتيا يدرسيا المدرسكف ،كال مدارس تستقبؿ التلميذ لتعليمو ،كلذلؾ يتعلمو ال رد عف طريؽ
احت ا و بغيره مف أفراد المجتمع الذم يصيبو بيذه العدكل التربكية" (.الخطيب ) 42 : 2002 ،
ييمن في بحثنا ىذا التربية غير النظامية :
ا
والذي
التربية غير النظامية :
مفيوم التربية غير النظامية :
"التربية غير النظامية فيي التي تتـ مف خبلؿ البيت أك النادم أك م اف العمؿ أك مف
األصدقاء كىي تربية تتكقؼ فييا عملية الضبط كالتكجيو على مقدار اىتماـ القارميف علييا  ...كلقد
تزايدت خطكرة دكر ىذه التربية على تربية األفراد في ىذا العصر بش ؿ خاص ،لما يشيده ىذا
العصر مف تزايد عظيـ في كسارؿ االتصاؿ كشيكعيا ،فلقد أصبح األفراد يتعرضكف لتفثيرات
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مؤسسات التربية غير النظامية بصكرة أ بر مف تفثيرات التربية النظامية ،كمف ىذا يتضح خطكرة
دكرىا في عملية التربية ،كمما يحتـ ضركرة جعؿ برامج مؤسسات التربية غير النظامية مكازية
كمت املة مع برامج مؤسسات التربية النظامية كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ العامة للتربية ككظار يا ".
( جرادات ) 12_ 133 : 1983 ،
أىداف ووظائف التربية غير النظامية :
تبعا لؤلكضاع السياسية كالتاريخية كاالقتصادية
تختلؼ أىداؼ التربية غير النظامية ككظار يا؛ ن

كتبعا للتطلعات المستقبلية التي ينشدىا األفراد،
كالثقافية كالتعليمية كالتقنية القارمة في ؿ مجتمع ،ن

كيتطلع المجتمع إلى تحقيقيا في الميف كالكظارؼ كالحرؼ المختل ة  .كىذا يعني أنو ليست ىناؾ
أىداؼ ككظارؼ مت ؽ علييا بالنسبة للتربية غير النظامية ،كبالرغـ مف ىذا ،ىناؾ عدة كظارؼ
أساسية ىي:
 .1إتاحة ال رص لؤلفراد لمعرفة مكاطف القكة كمكاضع الضعؼ في أداريـ ألدكرىـ ،في األسرة،
كفي مكقع أعماليـ ،كفي المجتمع.
تزكد التربية غير النظامية األفراد بالمعارؼ كالميارات ،كنمط العبلقات مع الذات ،كمع
ٌ .2
اآلخريف ،كمع األدكات كاألجيزة التي تجعليـ قادريف على أداء األدكار المنكطة بيـ بصكرة تعكد
علييـ ،كعلى الجماعة التي يعملكف معيا ،كعلى المجتمع ب كارد أفضؿ مف ال كارد التي انكا
يحققكنيا قبؿ ،كأف يقكمكا بالمياـ المنكطة بيـ بدكافع ذاتية ،تستند إلى ال يـ كمحاكلة تحسيف
الذات ،للكصكؿ إلى ما ىك أفضؿ.
 .3صيانة الذات في سياؽ اجتماعي؛ بمعنى أف يعرؼ ؿ فرد كاجباتو فيسعى إلى أداريا ،كأف
يعرؼ حقكقو ،كحقكؽ اآلخريف ،فيحرص على استي اريا بالكسارؿ الديمقراطية المشركعة ،التي
تعاكنو على صيانة ذاتو ال ردية كاالجتماعية.
 .4التربية غير النظامية تبدأ مف األسرة لتشمؿ مؤسسات المجتمع المحلي بش ؿ لي ،كاتاحة
ال رص للمشار ة ال اعلة كالحقيقية ل ؿ أفراد المجتمع ،كمما لدييـ الرغبة في االستزادة مف التعليـ
في مياديف الحياة المختل ة .
41

 .5التربية غير النظامية ىي عملية ت املية لتربية النظامية بحيث تسير بش ؿ متكازم .

أىمية التربية غير النظامية :
كلتربية النظامية أىمية برل للمجتمعات ،تكصؿ ليتمي أر لند ( )1988إلى أف :
 .1التربية غير النظامية في أكساط القكل العاملة تدعـ البناء اإلنتاجي للمجتمع كيرسخو.
 .2أف العبلقة الجيدة التي كجدت بيف ك بلء التعليـ كالعماؿ ،يجب أف تظؿ قارمة في عملية
التربية غير النظامية مظير أساسي للعملية التعليمية ،مما يض ي علييا مصداقية.
(مبارز) 61 :1991 ،
كترل الباحثة أف  :التربية غير النظامية ميمة جدان في حياة الناس كبش ؿ يكمي ،كأف مف ال
يلتحؽ بالتعليـ النظامي يزكد بالمعارؼ كالثقافات المختل ة مف خبلؿ احت ا و بمجتمعو ككسطو
الذم يعيش فيو.

خصائص التربية غير النظامية :
التربية غير الرسمية أك التربية غير النظامية أك البلمنيجية كىي ع س التربية الرسمية أك
التعليـ النظامي أك المدرسي ،كىي عبارة عف تعلـ يتحصؿ بشيء مف الضبط كالتكجيق ،كيتميز ىذا
النكع مف التعلـ بكجكد قصد التعلـ نابع مف المتعلـ .
يتميز ىذا النكع مف التعليـ بما يلي :
 - 1يتصؼ بطابع غير رسمي أم انتقاري .

 - 2يتـ التخطيط لو بمركنة بيرة فيك تخطيط يقتصر على منطقة محدكدة أك جماعة محدكدة
مف الس اف يخطط ليا مسبقا كل ترة محدكدة مف الزمف .

 - 3يتسـ بالتنكع مف حيث األىداؼ كالبرامج كالتدريب .

 - 4أ ثر ان تاحان على الحياة مف التعليـ الرسمي أك النظامي أك المدرسي كىذا االن تاح يمنحو
مركنة كتكافقا مع التغيرات في سكؽ العمؿ .
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 - 5يخدـ ال رات االجتماعية األقؿ حظا مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية فيك يقدـ برامج
تعليمية مرتبطة بحكافز مالية تجذب الناس إليو .

 - 6ييتـ بالحاضر كلذلؾ يتمحكر حكؿ اىتمامات كظركؼ كحاجات األفراد .
 - 7تتجسد فيو فترة التعليـ كالتدريب غير المقيد بم اف أك سف أك مينة .

 - 8يكفر للعامليف فرصا لئلبداع كتطكير األساليب كتعديؿ القيـ (.ىندم )26:1990،

الصعوبات والمشكالت التي تواجييا التربية غير النظامية :
 .1الصعوبات التي تواجييا التربية غير النظامية :
ش ت دراسة مسحية التي قاـ بيا المر ز القكمي للبحكث التربكية بالقاىرة باالشتراؾ مع البنؾ
الدكلي  ،على أف أىـ المش بلت كالصعكبات التي تكاجييا التربية غير النظامية ىي :
 - 1يختلؼ م يكـ التربية غير النظامية باختبلؼ الجيات التي تقدـ برامجيا فبل يكجد م يكـ
مكحد أك سياسة محددة للتربية غير النظامية .

 - 2ىناؾ قصكر في البنى كالتنظيمات كاألساليب اإلدارية في مجاؿ التربية غير النظامية
كقطاعاتيا المختل ة ك ذلؾ برامجيا .

 - 3إف التمكيؿ المخصص لبرامج التربية غير النظامية  ،ال تح مو مكارد ثابتة مما يسبب
تذبذبان في الدعـ بيف سنة كأخرل  ،أك قد ال ي ي بالحاجات التدريبية المطلكبة .

 - 4إف أعدادان بيرة مف القكل البشرية العاملة في مجاؿ التربية غير النظامية ليست معدة
إعدادان خاصان للعمؿ فييا  ،ما أنيا لـ تتلؽ تدريبان تؤىليا لذلؾ .

اع متماثلة مف البرامج تقدـ دكف اتصاؿ بينيا  ،ما أف ىناؾ أنكاعان متتابعة
 - 5إف ىناؾ أنك ن
مف البرامج تقدـ دكف ربط أك تنسيؽ بينيا .

 - 6البرامج المقدمة في ميداف التربية غير النظامية تتميز بنمطية شديدة تعكد إلى عدـ التعرؼ
على احتياجات ال رة المستيدفة .

 - 7كيضيؼ سركر  1987أف العبلقات بيف التربية غير النظامية  ،كالتربية النظامية عبلقات

ىامشية مف حيث التخطيط الميداني أك التن يذ أك الش ؿ التنظيمي  (.البشيتي : 2004 ،

) 69
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كترل الباحثة أ نو يجب الرفع بص ة ملمكسة مف عدد المست يديف بالبرامج المقدمة في ميداف
التربية غير النظامية مما يعكد باألثر اإليجابي كالمستديـ على تلؾ البرامج كالتييؤ للمستقبؿ ك
ت ييؼ تلؾ البرامج مع احتياجات كتطلعات المست يديف عبر تحسيف جكدة البرامج ،كدعـ قدرات
ال اعليف في مجاالت التربية غير النظامية .
 .2المشكالت التي تواجييا التربية غير النظامية في فمسطين :
 .1غياب فلس ة كرؤية كاضحة لبرامج التربية غير النظامية ،لدل القارميف على ىذه البرامج.
 .2قلة المؤسسات كالم ار ز التي تيتـ بيذا المجاؿ .

 .3نقص البرامج التدريبية التي تعد كادر التربكييف المتخصصيف في مجاؿ التربية غير
النظامية .

 .4اعتماد ثير مف مؤسسات التربية غير النظامية  ،على أساليب تقليدية في التعامؿ مع
جماىيرىا  ،كال تتيح ليـ المشار ة ال علية  ،كفرص التعلـ الذاتي كالتعلـ عبر األنشطة

المختل ة.

 .5قلة كعي األىالي بفىمية ىذا النكع مف البرامج التربكية في تطكير كتنمية قدرات أبناريـ ،
مما يجعليـ ينظركف إلييا جانب ترفييي فقط  ( .البشيتي ) 69 : 2004 ،

مؤسسات التربية غير النظامية :
تتعدد مؤسسات التربية غير النظامية كتختلؼ كظار يا تبعا الختبلفيا كفيما يلي مؤسسات

التربية غير النظامية :
 .1األسرة

 .2الم ار ز الدينية

 .3األحزاب كالمنظمات السياسية
 .4كسارؿ اإلعبلـ
 .5الرأم العاـ

 .6جماعة الرفاؽ

 .7ال نكف الشعبية كالكطنية

والباحثة بدورىا ستتعرض لبحث القيم الدينية في إطار الوسائط غير النظامية ومنيا األسرة
والمسجد ووسائل اإلعالم ؛ وسيكون البحث عمى الوجو التالي :
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المبحث الثاني
القيم الدينية
 مقدمة
 تعريف القيم لغة واصطالحا
 التطور التاريخي لمقيم المنبثقة عن الحضارات والديانات المختمفة
 بيان القيم والفمسفات التربوية
 تصنيف القيم
 أىمية القيم
 وظائف القيم
 خصائص القيم
 مصادر القيم
 كيفية تكوين القيم
 استراتيجيات اكتساب القيم
 أدوار المربي في تنمية القيم وتدعيميا لدى الناشئة
 منيج اإلسالم في تكوين وتنمية القيم من خالل القرآن والسنة
 عالقة القيم بالتربية
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المبحث الثاني
القيم الدينية
مقدمة
القيـ ىي األساس في بناء اإلنساف ،فاإلنساف ىك أساس ؿ شيء فمف الكاجب علينا أف نعطيو
اىتمامان كعنايةن كرعايةن ،منذ نشفتو األكلى في أسرتو بتربيتو التربية الصالحة كبتلقينو كتعليمو القيـ
كالمثؿ كاألخبلؽ ال ريمة ،كحب العمؿ كالت اني فيو ،كايثار الغير على الن س كحبيـ ،كتغليب
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  ...الخ ،كالتي ستش ؿ مجمكعة مف القيـ كالمثؿ
األخبلقية التي ستنع س إيجابان أك سلبان على سلك ياتو كتصرفاتو في المجتمع انطبلقا مف بيتو
كانتياء بالمجتمع كالكطف الذم يعيش فيو .
"إف القيـ اإلسبلمية التي يتمثليا _ أك ينبغي أف يتمثليا _ اإلنساف المسلـ مصدرىا القرآف ال ريـ
كالسنة النبكية الشري ة فيي إذف ليست نتاج اجتماعي كانما األمر على النقيض مف ذلؾ ،إذ أف
شخصية المسلـ ىك نتاج ليا ،كىي التي صبغتو بصبغتيا ال ريدة  ...تلؾ الصبغة التي مف صنع
اهلل سبحانو كتعالى ،كىذه القيـ تش ؿ نظرة كح ـ اإلنساف بالنسبة للحياة الدنيا كالحياة اآلخرة _
أيضا _ ما يصدر عنيا المسلـ في عبلقتو بفخيو المسلـ كاتجاىو نحكه ،كقبؿ ذلؾ في عبلقتو بربو
 ...باهلل سبحانو كتعالى "  ( .افي ) 199 : 1996 ،
"كاذا انت القيـ قديمة في حياة اإلنساف ،فإف قدميا راجع إلى الرساالت الربانية ،كالى التصكر
اإليماني الحؽ ،الذم يحدد القيـ ،أما المجتمعات المادية فالقيـ ليست على ىذه الصكرة مف القدـ،
كىي متبدلة مع تبدؿ المصالح ،ما تتبدؿ الثياب كاألحذية ،فالقيـ الكضعية متغيرة كالقيـ الدينية
ثابتة  ( " .النحكم ) 102 : 2000 ،
كالقيمة  :ىي المعيار الذم يقاس بو ال ر كالسلكؾ ،كالقيـ ر ف أساسي في ؿ ف ر ،فال ر
الييكدم لو قيمو ،كال ر الغربي لو قيمو ،كال ر العربي اإلسبلمي لو قيمو ،كقيـ ال ر العربي
اإلسبلمي مستمدة مف اإلسبلـ فالصدؽ كاألمانة كالمركءة كالعدؿ كالشجاعة كالرحمة كالحياء ،كغير
ذلؾ مما جاء بو اإلسبلـ قيـ ال تتغير مع تغير األزماف كاألشخاص ،كىذه القيـ ال تخضع للكاقع
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المريض ،كال تح ميا المصالح اليابطة فالعدؿ قيمة ثابتة كليس نسبية تتفثر بالمصلحة أك المن عة
ًَّ
كنكا
ىمينكا ي ي
أك اليكل ،حتى مع الكالديف كاألبناء كاألقربيف كأىؿ الديف يقكؿ تعالى  :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف آ ى
ً ً
ً
اء لًلَّ ًو ىكلى ٍك ىعلىى أ ٍىن ي ًس ي ٍـ  ( " ...النساء  ) 135 :كليس في العالـ لو قديمو
قى َّكام ى
يف بًاٍلق ٍسط يشيى ىد ى
كحديثو ف ر آخر ينطلؽ مف ثبات القيـ كاستقرارىا ،كلذلؾ فقد استحقت أمة اإلسبلـ أف ت كف األمة

يمةن ىك ىسطنا " ( البقرة ) 143 :
الكسط الشييدة على سارر األمـ ،قاؿ تعالى  " :ىك ى ىذلً ىؾ ىج ىعٍل ىنا ي ٍـ أ َّ

( الزرد ) 12 : 2008 ،
أوال  :تعريف القيم
أوال  :تعريف القيم لغة :

قكىـ  ،كالقيمة  /قيمة الشيء  :قدره  ،كقيمة المتاع  :ثمنو ( ج) قيـ
القيم تعرف لغة  :مف ال عؿ َّ
كيقاؿ ما ل بلف قيمة  :مالو ثبات كدكاـ على األمر  ( .المعجـ الكسيط  ،د .ت ) 768 :
كقد قاؿ الشافعي رحمو اهلل  :مف ساـ بن سو فكؽ ما يساكم رده اهلل إلى قيمتو ( النككم  ،د .ت :
مقدمة المجمكع )
ثانيا  :تعريف القيم اصطالحا :
 - 1القيم  :يم ف أف تعرؼ القيـ بطريقة مبدرية أنيا " الص ات الشخصية التي ي ضليا أك
يرغب فييا الناس في ثقافة معينة  ،فالشجاعة  ،كاالحتماؿ كاإليثار كالميارة ال نية كضبط
الن س يم ف اعتبارىا ؿ على حدة أك مجمكعيا بالص ات المرغكبة في ؿ ثقافة  ،كل ف
القيـ مف ناحية أخرل ليست ص ات مجردة فحسب  ،بؿ إنيا في الكاقع أنماط سلك ية تعبر
عف ىذه القيـ  ( .الرشداف ) 157 : 1999 ،
 - 2وتعرف القيم  :أنيا الص ات المعترؼ بيا التي يجب أف يحصؿ علييا األشخاص في
المجتمع كالتعبيرات أك التصكرات الرمزية التي عف طريقيا تنقلب ىذه الص ات المرغكبة
على تعبير مرري ك محسكس ( الخاطر ) 26 : 1992 ،
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 - 3وتعرف القيم  :أنيا عبارة عف تنظيمات ألح اـ عقلية ان عالية معممة نحك األشخاص
كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاط ( زىراف ) 132 : 1977 ،
 - 4ويعرف السيد " القيم "  :بفنيا معايير ذات صبغة ان عالية قكية  ،كعامة  ،تتصؿ مف
قريب بالمستكيات الخلقية التي تقدميا الجماعة  ،كيمتصيا ال رد مف بيرتو االجتماعية
الخارجية  ،كيقيـ منيا مكازيف يبرر بيا أفعالو  ،كيتخذىا ىاديا كمرشدا  ،كتنتشر ىذه القيـ
في حياة األفراد  ،فتحدد ل ؿ منيـ حل ارو كأصحابو كأعدارو ( السيد  ،د.ت ) 294 :
ثانيا  :التطور التاريخي لمقيم المنبثقة عن الحضارات والديانات المختمفة .
مقدمة :
القيـ ىي أىداؼ لئلنساف ك نيايات لسلك و ك محطة كصكؿ أمانيو ك رغباتو في عبلقتو مع
بيرتو ك مجتمعو ليعيش آمنان سعيدان ،فإف لـ تظير تلؾ القيـ لظؿ اإلنساف بقية حيكانات األرض ،ك
مع تطكر اإلنسانية على األرض تطكر سلـ اإلنساف القيمي ،ك اف ظيكر القيـ األكلى ىك بداية
لمرحلة رفض التقيقر إلى الكراء ،ألنيا ت تح أمامو آماؿ االنتقاؿ لمراحؿ جديدة أ ثر تقدمان ك رقيان
بقيـ جديدة ،قارف مثبلن بيف اإلنساف الذم يتعامؿ مع الحيكانات الداجنة ألف حرفتو الرعي مثبلن ،ك
بيف اإلنساف الذم يتعامؿ مع األجيزة الرقمية لتلمس ال ارؽ القيمي اليارؿ؛ كعليو فإف القيمة ىي
ناتج تقييـ اإلنساف للت اعؿ بينو ك بيف مشاعره ك أحاسيسو ك بيف العالـ مف حكلو ،ك ما ينتج مف
أفعاؿ نتيجتو  ،فيصدر الطرؼ العاقؿ في المعادلة ح مان قيميان ،ك ي كف الشعكر أك ال عؿ أك الشيء
خي انر أك ش انر بما يترتب عليو مف لذة كمصلحة يمرضية ( االنترنت ) 3
القيم المنبثقة عن الحضارات :
أوال  :الحضارة الفرعونية  :فالسلكؾ المستقيـ طبقا لتعاليـ "بتاح حكتب " ،قد أقر النظاـ األخبلقي
الذم كضعتو اآللية "ماعت  " Maatفي بداية الخلؽ ،ك ماعت ىي ربة الحقيقة كالعدالة كالكفاؽ،
كيقكؿ في ىذا النص  " :ماعت خيرة كقيمتيا باقية لـ تزعزع قط مف يكـ خالقيا  ...كىناؾ
نصكص مماثلة تمتدح فضارؿ أخرل التكاضع ،كضبط الن س ،كالصبر ،كالح مة ،كعندىـ " اإللو
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العظيـ " تعني اإليماف بيكـ الحساب بعد المكت فقد ارتبطت الم اىيـ األخبلقية عند المصرييف
ارتباطا كثيقا بيذا االعتقاد  ( .إماـ ) 78 : 1996 ،
ثانيا  :حضارة وادي الرافدين  :ف ي حضارة كادم الرافديف ( 3500ؽ  .ـ ) اف لآللية كالطبيعة
كاإلنساف أدكا انر ميمة في إيجاد القيـ كالم اىيـ األخبلقية لتثبيت عناصر بناء حضارة انت مف
أعظـ حضارات اإلنساف على األرض ،كيقكؿ ريمر إف السكمرييف انكا يعزكف ؿ ال ضارؿ في
الص ات الركحية السامية ،كال ضارؿ الخلقية التي طكرىا تدريجيان كبمشقة بيرة خبلؿ قركف عديدة
مف تجاربيـ االجتماعية الحضارية إلى اآللية  ....كفي ىذا الصدد يقكؿ ع ي ي  " :إف الديف
مصدر ؿ القيـ الركحية كالخلقية ،كىك األساس في تكجيو سلكؾ الناس  ،كفي التمييز بيف الخير
كالشر كبيف الصكاب كالخطف  ( .فيد ) 23 : 2007 ،
ثالثا  :الحضارة اإلغريقية  :تميزت بسيادة حضارتيف في تلؾ ال ترة ( اإلسبرطية كاألثينية ) " ،
ىدفت التربية االسبرطية إلى إعداد ال رد المكاطف على المثاؿ االجتماعي األخبلقي العس رم ،كقد
اشتيرت التربية االسبرطية بتذكيب شخصية ال رد كحريتو ك يانو الذاتي حتى أنيا ا تسبت سمعة
سيرة بسبب ص ات التسلط كالقسكة التي رافقتيا ،باإلضافة إلى تر يزىا على مثاؿ المكاطف الصالح
بم يكـ الطاعة العمياء لقكانيف المجتمع  .أما التربية األثينية ىدفت إلى تحرير ال رد المكاطف كعقلو
كاطبلؽ ف ره كطاقاتو اإلبداعية الجمالية ،كل نيا قيدتو بقيد اإلخبلص للدكلة الديمقراطية كقكانينيا
ما يراىا مجتمع أثينا القديـ  ...إال أنيا انت كمضة حضارية خاط ة سرعاف ما انط فت عندما
سيطر الركماف على شبو جزيرة ما دكنيا  ( .ع يلة ) 12 : 1988 ،
رابعا  :الحضارة الكنعانية  :ال نملؾ ما يساعدنا مف معلكمات على معرفة إذا انت ىناؾ شرارع
نعانية مدكنة ،كال نملؾ ف رة كاضحة عف تطبيؽ الشرارع كالقكانيف كل ننا في الكقت ن سو نستطيع
استش اؼ النسيج األخبلقي  ...كاألخبلؽ بمكجبيا تقسـ إلى قسميف :
 .1أخبلؽ فردية  - :العارلة كالزكاج كاألط اؿ  – .حرؽ اآلثاـ  – .التسامح كالتكاضع كاألمانة
كالصدؽ  ،اف المجتمع ال نعاني يزرع المثؿ النبيلة في أفراده ك اف التسامح أحد ىذه
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المثؿ  ...ك اف التكاضع سبيؿ ال نعاني إلى الحياة المزدىرة ك لك ال األمانة كالصدؽ لما
تم ف ال نعاني أف يتحكؿ إلى ا بر تجار العالـ القديـ .
 .2األخبلؽ االجتماعية  - :اإليماف كالخكؼ مف اآللية كنبذ الشياطيف  – .الحرب كالسبلـ .
– م انة المرأة ال نعانية  ( .الماجدم ) 277 : 2001 ،
القيم المنبثقة عن الديانات السماوية واألرضية :
الديانات غير السماوية :
أضلكا طريؽ الحؽ كساركا يعبدكف الحجر كالشجر مف دكف اهلل عز كجؿ قاؿ تعالى في قصة
مل ة سبف على لساف اليدىد

ت ًم ٍف ي ّْؿ ىش ٍي وء ىكلىيىا
ام ىأرىةن تى ٍملً ي يي ٍـ ىكأيكتًىي ٍ
لسيدنا سليماف  " :إًّْني ىك ىج ٍد ي
ت ٍ
س ًمف يد ً َّ ً
َّف لىيـ َّ
كف لً َّ
ىع ىمالىيي ٍـ
الش ٍي ى
اف أ ٍ
لش ٍم ً ٍ
ط ي
ىكقى ٍك ىميىا ىي ٍس يج يد ى
كف اللو ىكىزي ى ي ي

ً
يـ (  )23ىك ىج ٍدتييىا
ىع ٍر ه
ش ىعظ ه
السبً ً
كف (( " )24النمؿ )24_23:
ص َّد يى ٍـ ىع ًف َّ
يؿ فىيي ٍـ ىال ىي ٍيتى يد ى
فى ى

أوالً  :الديانة الكنفوشوسية  :كلد كن كشيكس عاـ  551قبؿ الميبلد ككىب حياتو ليا للعلـ
كالبحث عف الحقيقة كنشر ال ضارؿ األخبلقية ،كتقسـ لمة كن كشيكس إلى قسميف كنج كىي اسـ
العارلة كأما فكشيكس فمعناىا األستاذ المبجؿ .
ظيرت ال كن كشكسية في الصيف  ،كاستمرت تخترؽ طريقيا  ...على أنو إذا اف البعض ال
يعتبرىا أ ثر مف منيج خلقي أك أسلكب مف أساليب الحياة  ،إال أنو ما مف شؾ في أنيا استطاعت
أف تقكـ تمامان بالدكر الذم يم ف أف يقكـ بو أم ديف سماكم  ...كىي أ مؿ مرشد للحياة اإلنسانية
 ...كبعد كفاة كن كشيكس جاء منشيس كحيثما حؿ منشيس اف يقابؿ باحتراـ عظيـ  ...ك اف
األمراء يسفلكنو  :ما ىك الح ـ العادؿ الح يـ الذم تبشر بو ؟ يجيب  ...ذلؾ أف الحا ـ يح ـ
شعبو طبقان لل ضارؿ الثابتة الخمسة كىي فعؿ الخير  ،االستقامة  ،اللباقة  ،الح مة  ،كاإلخبلص .
( مظير ) 215 : 1995 ،
كترل الباحثة أف :ىذا يدؿ ذلؾ على أف ال كن كشكسية اف بيا مف المبادئ كالقيـ التي تنظـ
أمكر حياتيـ كيسيركا على نيجيا ،كتكصليـ إلى طريؽ الخير كاالستقامة ،إال أنيا بعد فترة مف
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الزمف تبددت تلؾ القيـ كالمبادئ بسبب أنيا قيـ كمبادئ أرضية تتغير بتغير الم اف كالزماف كحسب
ما يتناسب مع أىكاريـ كرغباتيـ .
ثانيا  :الديانة الزرادشتية  :ظيرت الديانة الزرادشتية في ببلد إيراف بالقرف السادس قبؿ الميبلد،
دعا زرادشت إلى مبادئ كقيـ سامية  ...فقد انتصر في النياية على عبدت األصناـ كال ياف ،ككجد
أتباعان عدديف مستعديف بقبكؿ تعاليمو  ...كعندما سفؿ أحد ال ينة زرادشت ،يؼ يجب على المرء
أف ي عؿ ليتبع سبيؿ اإللو الكاحد ؟ أجاب  :السبيؿ إلى اإللو الكاحد ىك األف ار الطيبة ،كال لمات
الطيبة  ،كاألعماؿ الطيبة  ...فالصدؽ صالح  ،كال ذب باطؿ  ( .مظير ) 301 : 1995 ،
كىي عقيدة تكفيقية ألنيا ال ترفض أم عقارد أخرل بؿ تقبؿ ؿ األدياف التي تدعك إلى األخبلؽ
كبيذه الطريقة تستطيع أف تستحكذ على األدياف القديمة األخرل ،كتتضميا في عقيدتيا ببل
صراعات .
ثالثا  :الديانة البوذية  :ىذا المذىب ينتمي إلى بكذا الذم تكفى عاـ  480قبؿ الميبلد ،كالذم
اعتقد أف جميع اآلالـ تنبعث مف الشيكات الجسمية لذلؾ فقد ارتفل أف الزىد كالتخلي عف مبلذ
الحياة ىك الطريؽ للسعادة كأكضح أف اللذات المادية تحجب اإلنساف عف المعرفة الحقة .
حيث تعكد الديانة البكذية إلى القرف السادس قبؿ الميبلد ،إف الكصؼ األساسي كالقديـ للطريؽ
البكذم ىك أنو ذم ثبلث شعب ىي  :األخبلؽ كالتفمؿ كالح مة ،كىي ليست ثبلث مراحؿ متعاقبة
يمر المرء بالكاحدة منيا تلك األخرل ،كانما ىي شعب أك دركب يسير علييا جميعا في كقت كاحد ،
بيد أف لؤلخبلؽ أكلكية خاصة فبدكف الجياد الجاد في مراعاة المبادئ األخبلقية لف ت كف ثمة
ممارسة فعالة كمؤثرة للتفمؿ  ...كيكجد قكاعد أخبلقية خمس بالنسبة للرىباف كللعامة الناس على
حد سكاء في صيغة تستخدـ بانتظاـ في العبادات اليكمية  ...كىناؾ درجة أ ثر تقدمان في النظاـ
األخبلقي يتبعيا البعض مف عامة الناس كتعتمد على مراعاة ثبلثة مبادئ إضافية  ...يؤخذ بيا
الغالب أياـ العطبلت كاألياـ المقدسة تعبير عف عمؽ اإليماف (.إماـ ) 264 : 1996 ،
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كترل الباحثة  :برغـ ما في ىذه الديانات غير السماكية مف مبادئ كقيـ مت قة مع مبادئ بعض
الديانات السماكية إال أنيا انت غير صالحة التخاذىا ديف الديانات السماكية التي أنزليا اهلل
شرعة كمنياجان قكيمان لعبادة معتنقي ىذه الديانات إليان غير اهلل ألنيا مف كضع البشر .
الديانات السماوية :
مقدمة :
منذ خلؽ اهلل تعالى اإلنساف كاستخل و على ىذه األرض بعث األنبياء كالرسؿ ليصححكا ألقكاميـ
ما اختل كا فيو كينذركا أقكاميـ إلخراجيـ مف الظلمات إلى النكر بإذف ربيـ ليسل كا طريؽ النجاة
كطريؽ الحؽ لتحريرىـ مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .
"إف المتفمؿ جميع األدياف السماكية التي جاء بيا األنبياء كالرسؿ يرل أنيا جاءت بفساسيات
ملخصة فيما يلي :
 .1عقارد تربط اإلنساف بخالقو كتعرفو بو فبل يتخذ إليان غيره  ،في رده بما يليؽ بتلؾ األلكىية
مف ؿ الكجكه .
 .2تشريعات  :تنظـ الحياة البشرية كتضبطيا مف عبادات كمعامبلت كغيرىا .
 .3أخبلقيات  :ت كف ثمرة لتلؾ العبلقات كالعبادات حيث قاؿ  مشي انر إلى سر دقيؽ في
بعثتو  " :إف اهلل بعثني لتماـ م ارـ األخبلؽ  ،كتماـ محاسف األفعاؿ " .
 .4سلك يات  :تشير إلى مدل التطبيؽ العملي كااللتزاـ بما سبؽ ذ ره حيث سرلت عارشة
رضي اهلل عنيا عف خلؽ رسكؿ اهلل  قالت  " :اف خلقو القرآف " ( أبك جامع 1997 ،
. ) 47 :
أوالً  :الديانة الييودية  :أكحى اهلل إلى سيدنا مكسى كجعلو نبيان كرسكالن لبني إسراريؿ ليخرجيـ مف
ضبلليـ إلى نكر الحؽ كعبادة رب السماء كليضبط أمكر حياتيـ كيضع ليـ تشريعات تناسب
َّ ً
اف
مرحلتيـ التي عاشكىا ،كأشار القرآف ال ريـ للييكد تارة ببني إسراريؿ قاؿ تعالى  " :ي ُّؿ الط ىعاـ ى ى
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ًحبلِّ لّْبنًي إًسرارً ى َّ
ً
ًً ً
ً
كىا إًف
يؿ إًال ىما ىح َّرىـ إً ٍس ىراري يؿ ىعلىى ىن ٍسو مف قىٍب ًؿ أىف تيىن َّز ىؿ التَّ ٍكىراةي يق ٍؿ فىفٍتيكٍا بًالتَّ ٍكىراة فى ٍاتلي ى
ى
ٍى
ىى ىؿ اٍل ً تى ً ً
ي نتيـ ً ً
كف
يف" ( أؿ عمراف ) 93 :كتارة بفىؿ ال تاب قاؿ تعالى  " :يق ٍؿ ىيا أ ٍ
اب ل ىـ تى ٍ يير ى
صادق ى
ٍ ى
بً ي ً
كف " ( آؿ عمراف ) 98 :كأخرل بالييكد قاؿ تعالى  " :ىكقىالى ًت
ات اللَّ ًو ىكاللَّوي ىش ًي ه
ى
يد ىعلىى ىما تى ٍع ىملي ى

ً
و
ص ىارل ىعلىى ىشي وء ىكقىالى ًت َّ
كد لى ٍي ىس ًت َّ
اب ى ىذلً ىؾ
ص ىارل لى ٍي ىس ًت اٍل ىييي ي
اٍل ىييي ي
كف اٍل تى ى
كد ىعلىى ىش ٍيء ىك يى ٍـ ىي ٍتلي ى
الن ى
الن ى
ٍ
اؿ الًَّذيف ىال يعلىمكف ًم ٍث ىؿ قىكلً ًيـ فىاللَّو ي ٍح ي ـ ب ٍي ىنيـ يكـ اٍل ًقيام ًة ًفيما ى يانكا ًف ً
يو ىي ٍختىلً يك ىف(:البقرة.)113 :
قى ى
ى ىٍ ي ى
ٍ ٍ ي ى ي ى يٍ ى ٍ ى ى ى ى
"ينسب إلى مكسى عليو السبلـ أنو أكؿ مف رسـ للييكد السلطة التشريعية  ،كيذ ر Hosmer
أف مكسى كضع أسس التشريع في التكراة ففصبحت المرجع القانكني  ،ما أصبحت حجر األساس
لبناء الدكلة الييكدية  ،كيذ ر  Weechأف مكسى اف قاردان لبني إسراريؿ  ،ك اف بجانب ذلؾ
مرشدان كمشرعان ليـ  ...إال أف تلؾ التشريعات بعد فترة مف الزمف تـ تحري يا مف قبؿ ال ينة
كالرىباف  " ،كأف األس ار الخمسة المسماة بالتكراة كالمكجكدة اآلف ليست مما أكحي إلى مكسى ،
كليست مف تابتو أك إمبلرو  ( .شلبي ) 291 : 1992 ،

"كلما في الييكدية مف انحراؼ كت ؾ كاضطراب أح اـ أس ارىا إال أف ىناؾ ماال يم ف إغ الو
مف تشريعات أخبلقية في أس ار العيد القديـ ك ذا في التلمكد ،مف تلؾ األخبلقيات :
 .1الجانب اإلنساني  :اإلخاء بيف البشر جميعان ،ال تحتقر أم امرئ كال تنتقد أم شيء ،فل ؿ
إنساف كقتو كل ؿ شيء  .أحب غيرؾ ن سؾ .
 .2الكصايا العشر  ( .أبك جامع ) 161 : 1997 ،
ك"مف مطالعة أس ار مكسى الخمسة يتضح لنا أف الكصايا العشر ،كردت في صيغتيف،
إحداىما أ ثر اتصاالن بالديف كالعقيدة  ...كاألخرل أ ثر اتصاالن بالعادات كالتشريع  ...كمنيا ال
تقتؿ ،ال تزف  ،ال تسرؽ  ،ال تشيد على قريبؾ شيادة زكر ...إلخ ( شلبي ) 293 : 1992 ،
كمع ذلؾ فقد قاؿ  " :القس األمري ي د .ىكمر اكجؿ عندما زار إسراريؿ  ،كجدت في إسراريؿ
أقكامان نجحكا في إقامة مزارع كمدف  ،كفشلكا في إقامة كطف مكحد  ،كلـ ي ف ىذا ىك الشيء
الكحيد الذم ىزه في إسراريؿ  ،كانما ىزه اختبلؼ القيـ كالمبادئ األخبلقية  ،كيشير الد تكر ىربرم
لكم الييكدم إلى أف الييكدية ليست بحاجة إلى عقيدة إيماف "  ( .أبك جامع ) 164 : 1997 ،
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ثانياً  :الديانة المسيحية  " :جاءت بعد أف غرؽ الييكد في ملذات الدنيا لتحرير اإلنساف مف
طغياف الحياة المادية  ،كتطيير الركح اإلنسانية بالزىد كالتقشؼ  ،كتقكية الصلة بيف اإلنساف
كخالقو  ،فجاءت المسيحية في بداية عيدىا نقية على لساف المسيح  ،كل ف ما لبثت أف حرفت
 ...كقد تفسست مبادئ التربية المسيحية في بداية أمرىا مف شخصية المعلـ العظيـ المسيح ،
النابعة مف نبكتو  ،كصدؽ معتقداتو في الجكانب الركحية  ،كفضارؿ أخبلقو  ،كسمك أف اره عف
ال رد كاإلنسانية جمعاء  ،كتطابؽ أفعالو في عدلو كرحمتو  ...حيث اعتبر الزىد كالتقشؼ المثؿ
األعلى للتيذيب األخبلقي " ( .محمد ) 69 : 2001 ،
"كىناؾ صكر طيبة مف األخبلقيات أكصى بيا السيد المسيح  ،كاذا انت المسيحية خلت تقريبان
مف التشريعات  ،فإنيا ح لت باألخبلقيات كل ف لؤلسؼ نسي أ ثر المسيحييف القدماء كالمحدثيف
ىذه األخبلقيات تمامان  ،تعاؿ بنا نعرض بعضيا بإعجاب كنفسؼ إلىماليا :
سمعتـ أنو قيؿ للقدماء ال تحنث ،بؿ أكؼ للرب بقسمؾ ،كأما أنا ففقكؿ ل ـ  :ال تحل كا البتة ،
كلي ف بلم ـ نعـ أك ال .
ال ت كنكا المراريف ،الذيف يحبكف أف يصلكا حتى يقاؿ أنيـ يصلكف الحؽ أقكؿ ل ـ إف ىؤالء
استكفكا أجرىـ بحديث الناس عنيـ "  ( .شلبي ) 31 : 1993 ،
ك" اف أكؿ مف ت لـ في مكضكع الخير كالحسف كالشر بفف أطلؽ عليو لمة قيمة ىـ ال بلس ة
الكضعيكف في فينا بعد الحرب العالمية األكلى ،كمرادىـ مف ذلؾ اف زيادة في التجربة ،فبينما
ال بلس ة كالم ريف السابقيف انكا يت لمكف عف الخير كعف الحسف كعف الشر كعف القبح كعف
الصبلح ،كغير ذلؾ  ....كبمجرد أف ت لـ ال بلس ة الكضعيكف في النمسا عف القيمة كأدخلكا
المصطلح على ال ر األخبلقي انقسـ عالـ ال ر في الغرب إلى معس ريف للذيف انا يسيطراف
حتى ذلؾ الكقت على ال ر الغربي لو كىما :المثالية _ القيمة معطاة كليس اعتبارية ،كالكضعية
_ أف القيمة معطاة  ،ك ل نيا ليست معطاة للحس  ،ك إنما ىي معطاة بدكرىا لئلدراؾ الحسي ،
أسسيا ثبلثة مف الم ريف االنجليز ىـ لكؾ  ،locبير لي  ،Berkeleyكىيـ  ( .whyomدياب،
) 65 : 1966
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كترل الباحثة  :أف الحضارة الغربية فقد استلمت العلـ كانصرفت عف المسيحية الحقة بقيميا
الركحية العليا  ،كلذا أدر تيا الشيخكخة مب انر كأخذت تميؿ إلى االنحدار ألنيا أخطفت حيف فضلت
العلـ كمناىجو كقطعت صلتيا بالديف .
ثالثاً  :الديانة اإلسالمية  " :اعتبر الم ركف المسلمكف أف " اهلل المطلؽ " ىك قيمة اإلنساف العليا
 ،كأساس ل ؿ أنساؽ القيـ األخرل  ...فتلؾ الص ات ىي القيـ المثالية لئلنساف كالتكحيد ىك القاعدة
القيمية للم انة المتسامية لنسؽ القيمة اإلسبلمية  ....كال بلس ة كبعض م رم المسلميف مثؿ
المعتزلة كاخكاف الص ا كال ارابي كابف سينا كبف مس كيو كالماكردم كابف خلدكف كابف تيمية
كاألفغاني كمحمد عبده كمحمد إقباؿ ك ؿ حر ات اإلصبلح الديني _ ؿ ىؤالء شيدك ال ثير مف
أنساؽ القيـ األخبلقية التي تح ظ للمجتمع اإلسبلمي ىكيتو كتجلب السعادة القصكل في الدارييف "
( البكمي ) 156 _ 30 : 2004 ،
"كاإلنساف في اإلسبلـ _ يرت ع _ كييبط مف خبلؿ ما ي ر فيو ،كما يقكؿ بو ،كما يسل و في
حياتو ،مع الناس كاألشياء ،فحياتو الدنيا ب ؿ ما تتطلبو تلؾ الحياة ،مف أعباء كمسركليات ىي
معبر اإلنساف إلى آخرتو ،حيث الجنة كالنار " ( .مطاكع ) 52 : 1977 ،
كترل الباحثة  :أف القيـ ارتبطت بالحضارة اإلسبلمية ارتباطان كثيقان كأقامت دعارميا على أسس
ركحية استمدت عناصرىا مف القرآف ال ريـ كالسنة النبكية المطيرة  ،فقي الكقت الذم اعتمد فيو
الييكد جانب المادية كأىملكا جانب الركحية ك ذلؾ في الكقت الذم أىمؿ النصارل جانب المادية
كاىتمكا بالركحانية جاء اإلسبلـ ليكازف ألصحابو بيف جانب الركحية كالمادية ؛ كىذاف الجانباف ىما
َّ ً ًَّ
يف
الحضارة بعينيا فبل يم ف للحضارة أف ترفرؼ بفحدىما  .قاؿ تعالى   :يم ىح َّم هد ىر يسك يؿ اللو ىكالذ ى
ً
ىج انر ىع ًظيمان  ( ال تح )29 :
اى ٍـ يرَّ عان يسجَّدان  ...ىكأ ٍ
اء ىب ٍي ىنيي ٍـ تىىر ي
اء ىعلىى اٍل ي َّ ًار ير ىح ىم ي
ىم ىعوي أىش َّد ي
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بيان القيم والفمسفات التربوية المختمفة :
 .1فمسفة التربية المثالية :
" ثبات القيـ كأزليتيا  ،أف القيـ العليا ليا حؽ السيادة  ،ألنيا ثابتة أزلية كخالدة كال يم ف
الكصكؿ إلييا إال عف طريؽ العقؿ المتسامي المجرد عف ؿ ما يتعلؽ بشيكة اإلنساف كالقيـ مطلقة
ثابتة  ...ك التربية المثالية ىي عملية تدريب أخبلقي إلقامة تربية تنتمي إلى االستعدادات الطبيعية
في اإلنساف كاليدؼ األكؿ في التربية ىك إعداد الطالب عقليان كخلقيان بغية تحقيؽ جميع القيـ كالمثؿ
التي تريدىا المثالية الحؽ كالجماؿ كالخير "  (.المبلح  ،االنترنت ) 5
كترل الباحثة  :أف اهلل سبحانو كتعالى لـ يترؾ اإلنساف ،بؿ تكاله برعايتو كعنايتو بما أنزؿ مف
تب ،كأرسؿ مف رسؿ ،حيث يقكؿ تعالى آلدـ كزكجو لما اقترفا المعصية " اقترفا المخال ة" بإغكاء
الشيطاف ليما ،باأل ؿ مف الشجرة التي نييا عنيا ،ففمر اهلل سبحانو بيبكطيما مف الجنة كخاطبيما
ً
اىبً ى ً
ض ي ٍـ لً ىب ٍع و
ض ىع يد ّّك فىًإ َّما ىيفٍتًىيَّن ي ٍـ ًمّْني
قاربل ٍ ... ":
يعا ىب ٍع ي
طا م ٍنيىا ىجم ن
ً
ً
ي ً
ض ٍن ن ا
ض ُّؿ ىكىال ىي ٍشقىى (  )123ىك ىم ٍف أ ٍ
ض ىع ٍف ذ ٍ ًرم فىًإ َّف لىوي ىمعي ىشةن ى
ىع ىر ى
ى
تب ً
اؿ ىر ّْ
اؿ ى ىذلً ىؾ
ص نا
ير (  )125قى ى
( )124قى ى
ب لً ىـ ىح ىش ٍرتىنًي أ ٍ
ىع ىمى ىكقى ٍد ي ٍن ي ى

ام فى ىبل
يى ندل فى ىم ًف اتَّىب ىع يى ىد ى
ً
ىع ىمى
ام ًة أ ٍ
ىكىن ٍح يش يرهي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
أىتىتٍ ىؾ آ ىىياتيىنا فىىن ًسيتىيىا ىك ى ىذًل ىؾ

سنتو جؿ كعبل في ؿ مف خالؼ
اٍل ىي ٍكىـ تيٍن ىسى (  ( " )126طو  ، ) 126_123 :ثـ انت تلؾ ٌ

أمره مف ذرية آدـ .

 .2فمسفة التربية الواقعية :
"معيارية القيـ االجتماعية  ،ىناؾ بعض اآلراء حكؿ بعض القيـ في الكاقعية  ،كبخاصة حكؿ ما
يتصؿ باألدياف السماكية بيف التيار الديني  ،كالتيار المادم كىك خبلؼ معركؼ  ،كاذا اف التياراف
يت قاف على عدد مف القيـ  ،إال أنيما يختل اف حكؿ منطلقات الت ير بيذه القيـ "  ( .محمد ،
) 78 : 2003
كترل الباحثة  :أف اإلسبلـ العظيـ كاف اف قد شرع لئلنساف تشريعات عقاردية كفقيية كأحكاؿ
شخصية ال يجكز للم لؼ أف يتخطاىا إال أنو جعؿ مساحة إلعماؿ العقؿ كالنظر كلذا قاؿ تعالى :
ً
كف بًيىا أيكلىرً ىؾ ى ٍاأل ٍىن ىع ًاـ ىب ٍؿ
" لىيي ٍـ يقلي ه
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ ىآ ىذ ه
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ أ ٍ
اف ىال ىي ٍس ىم يع ى
ىعيي هف ىال يي ٍبص ير ى
كب ىال ىي ٍقىيي ى
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ً
ً
كف " ( األعراؼ  " )179 :بؿ إف مف الكاقعية التي اعتمدىا اإلسبلـ أف
يى ٍـ أ ى
ىض ُّؿ أيكلىر ىؾ يى يـ اٍل ىغافلي ى
ت كف تلؾ القيـ المرتبطة بو ال تتعارض كال طرة البشرية كذلؾ مثؿ قكلو صلى اهلل عليو كسلـ " :
أنزلكا الناس منازليـ " أخرجه/أبو داود فً سننه ( السجستانً  ) 191 : 1979 ،كقكلو " :
اش عكا تؤجركا " أخرجه/أحمدفًمسنده ( ابف حنبؿ  ،د  .ت ) 405 :
 .3فمسفة التربية البراجماتية :
البراجماتية نسبية القيـ  ،تؤمف بعدـ كجكد قيـ أخبلقية مطلقة  ،ففح امنا حكؿ القيـ قابلة للتغير
كبالتالي فالقيـ كاألخبلؽ عمكمان نسبية  (.العكضي ) 65 : 2005 ،
كعلى ذلؾ فإف األشياء تح ـ بقيمة الغايات التي تحققيا كبمقدار الن ع الذم تجلبو لل رد
كللمجتمع كاألعماؿ التي تقكـ بيا ال ت كف أىمية إال بقدر ما ينتج عنيا مف لذة كألـ  ،ك ؿ ف رة ال
تتحكؿ عند صاحبيا إلى سلكؾ علمي في دنيا الكاقع فيي باطلة  .كمثؿ ىذا يقاؿ في المعتقدات .
( العمايرة ) 193 : 2005 ،
كترل الباحثة  :مع كف النسبية تشمؿ قيـ ال لس ة البراجماتية ،كقيـ ال لس ة اإلسبلمية ،ألف تلؾ
النسبية ترتبط بمف يمارس تلؾ القيـ ،كمف ىنا قاؿ علي رضي اهلل عنو  " :أكالد ـ خلقكا لزماف
غير زمان ـ "  ،كل ف اإلسبلـ جعؿ القيـ المطلقة مف خبللو كاضحة المعالـ ،يتجسد في حب أتباع
ىذا الديف للتضحية بفن سيـ في سبيؿ الغير ،الشيادة في سبيؿ اهلل لحماية األكطاف كما فييا،
ً ً
ً
ً
َّ
ضى
ص ىدقيكا ىما ىع ى
اى يدكا اللوى ىعلى ٍيو فىم ٍنيي ٍـ ىم ٍف قى ى
كذلؾ ما أشار إليو قكلو تعالى  " :م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف ًر ىجا هؿ ى
يبل " ( األحزاب  ،)23 :كىذا ما أشار إليو الرسكؿ محمد صلى
ىن ٍح ىبوي ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىي ٍنتى ًظ ير ىك ىما ىب َّدليكا تىٍبًد ن

اهلل عليو كسلـ أيضان بقكلو  " :مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ مثؿ الجسد إذا اشت ى منو
عضك تداعى لو سارر الجسد بالحمى كالسير " أخرجو /مسلـ ( النيسابكرم ، ) 129 :1986 ،

ك ذلؾ قكلو صلى اهلل عليو كسلـ  ":ليس بالمؤمف الذم يبيت شبعاف كجاره جارع إلى
جنبو" أخرجو /الحا ـ في مستدر و ( النيسابكرم ) 12 : 1986 ،
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 .4فمسفة التربية اإلسالمية :
"اتسمت القيـ في اإلسبلـ بالشمكؿ كالت امؿ كالتساند فيما بينيما  ،كف الديف دعكة عالمية
مكجية للناس افة  ...لذلؾ انت القيـ عامة مكجية بطار ة مف التشريعات كالقكاعد المستمدة مف
القرآف كالسنة النبكية  ،كاجتياد العلماء كال قياء  ،لتنسجـ معان في منطلؽ كاحد  .كتقسـ القيـ
اإلسبلمية إلى نكعيف أحدىما القيـ ال كقية أك السماكية التي ترتبط بفصكؿ التشريع اإلسبلمي ،
مبينة طريؽ الحؽ  ،كالخير  ،كالشر  ،كالحبلؿ  ،كالحراـ كالصكاب كالخطف  ،كىذه القيـ مطلقة ثابتة
خالدة ال تتغير  ،ال اجتياد فييا أك اختيار كعلى اإلنساف تقبليا كالتسليـ بيا كالعمؿ بمقتضياتيا ،
كاألخرل قيـ اصطبلحية التي ترتبط بفمكر لـ يرد فييا نص أك تشريع صريح كىذه القيـ نسبية
كمتغيرة لتناسب أكجو تطكر المجتمعات " ( .محمد ) 109 : 2003 ،
"كتيدؼ التربية اإلسبلمية إلى خلؽ اإلنساف المؤمف بالمبادئ كالقيـ السامية كالعقيدة اإلسبلمية
كلما يدعك إليو الديف اإلسبلمي مف قيـ كأخبلؽ كعدالة اجتماعية كأح اـ شرعية متمثلة بنصكص
القرآف ال ريـ  ،ما تيدؼ إلى تص ية الركح مف ؿ رجس كالى تثقيؼ العقؿ كتقكية الجسـ  ،كقد
التقت م ارـ األخبلؽ التي يدعك إلييا الديف اإلسبلمي مع القيـ العربية األصيلة ف اف ىذا اللقاء
منا انر ييتدل بو"  ( .البدرم ) 186 : 2009 ،
كترل الباحثة أف  :ىناؾ أدلة ثيرة في القرآف العظيـ تدؿ على أزلية القيـ ك ثباتيا ك ذلؾ نسبية
ً ً
اص حياةه يا أيكلًي ٍاألىٍلب ً َّ
كف" ( البقرة )179 :
ى
ص ً ىى ى
اب لى ىعل ي ٍـ تىتَّقي ى
القيـ منيا قكلو تعالى  " :ىكلى ي ٍـ في اٍلق ى
كقكلو صلى اهلل عليو كسلـ  :إف اهلل حد حدكدا فبل تعتدكىا كفرض فرارض فبل تضيعكىا كس ت

عف أشياء  " ...كقكلو صلى اهلل عليو كسلـ في حادثة تفبير النخؿ لما رأل الصحابة ي علكف ف فنو
استغرب ذلؾ فقاؿ  :أك تفبركف النخؿ فظف الصحابة أنو ين ر علييـ ذلؾ التفبير فتر كه في العاـ
المقبؿ فشاص بلحيـ فجفكا إليو صلى اهلل عليو كسلـ يش كف ما حدث فقاؿ ليـ  " :أنتـ أعلـ بفمكر
دنيا ـ " أخرجو اليندم ( ) 465 : 1979
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 .5فمسفة التربية الطبيعية :
فقد رأل ركسك أف الطبيعة خبرة كأف ؿ شيء يظؿ سليما ماداـ في يد الطبيعة كاف كاجب
التربية األكؿ ينصب في تييرة ال رصة للطبيعة اإلنسانية ي تمارس كظي تيا دكف أف تمسيا يد
أجنبية خارجة عف إطارىا السليـ  ،ما أف أفضؿ المجتمعات ىي تلؾ الناجمة عف الطبيعة بذاتيا
 ( .ال سكاني كآخركف ) 69 : 2003 ،
كترل الباحثة أف  :ىذه ال لس ة تت ؽ مع فلس ة التربية اإلسبلمية حيث قاؿ صلى اهلل عليو كسلـ
 " :ؿ مكلكد يكلد على ال طرة ففبكاه ييكدانو أك ينصرانو " أخرجو الييثمي ( . ) 217 : 1982
كىذا أيضا يتكافؽ مع المقكلة القارلة  :اإلنساف ربيب البيرة  .بؿ جاء قكلو تعالى  " :ىيا أىيُّيىا َّ
اس
الن ي
إً ٍف ي ٍنتيـ ًفي رٍي وب ًم ىف اٍل ىب ٍع ًث فىًإَّنا ىخلى ٍق ىنا ي ـ ًم ٍف تير و
ض ىغ وة يم ىخلَّقى وة
اب ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
ط ى وة ثيَّـ ًم ٍف ىعلىقى وة ثيَّـ ًم ٍف يم ٍ
ى
ٍ
ى
ٍ
ىك ىغ ٍي ًر يم ىخلَّقى وة ( " ...الحج )5 :
 .6فمسفة التربية الوجودية :
"تؤمف بتف يد حرية االختيار في الكجكدية  ،فإف اختياراتنا ىي التي تصنع قيمنا ليذا ترفض
الكجكدية عمكما المعايير األخبلقية المطلقة  ،حتى كاف انت مكجكدة فسيظؿ اإلنساف ح انر في
اختيارىا  ،ك القيـ لدييـ لئلنساف ىي االختيار الذاتي اإلرادم اليادؼ لتحقيؽ الخير "  ( .محمد ،
) 124 : 2003
كترل الباحثة أف  :الكجكدية تتبلقى مع اإلسبلـ ،حيث بيَّف اهلل تعالى في تابو العزيز أف
اإلنساف لو حرية االختيار ،كاف اف ذلؾ االختيار في إطار مشيرة اهلل ،إال أف اإلنساف ال يرغـ
على ما يختاره مف الخير أك الشر ،لقكلو تعالى  ":كيق ًؿ اٍلح ُّ ً
اء
ى
اء ىفٍليي ٍؤ ًم ٍف ىك ىم ٍف ىش ى
ؽ م ٍف ىرّْب ي ٍـ فى ىم ٍف ىش ى
ى
ىفٍل ىي ٍ ي ٍر" ( ال يؼ  ،)29 :بؿ إف اهلل تعالى يقكؿ  " :ىك ىى ىد ٍي ىناهي َّ
الن ٍج ىد ٍي ًف " (البلد  ،)10:كيقكؿ أيضا :

كر " ( اإلنساف  ،)3:كمف ىنا فإف ما يختاره اإلنساف ىك الذم
يؿ إً َّما ىشا ً نار ىكًا َّما ى ي نا
" إًَّنا ىى ىد ٍي ىناهي َّ
السبً ى
يعلمو بن سو كفي داخلو كاف اف ال يعلمو غيره مف الناس ،إذ أف اهلل تعالى يقكؿ  ":ىب ًؿ ًٍ
اف
اإل ٍن ىس ي

علىى ىن ٍ ًس ًو ب ً
ص ىيرةه (القيامة  ،)14 :وٌقول صلى هللا علٌه وسلم ":عجب ربنا من قوم ٌقادون
ى
ى

59

إلى الجنة بالسالسل" أخرجه /العجلونً وعزاه إلى أحمد والبخاري وأبو داود
( العجلكني 1351 ،ق ) 55 :
 .7فمسفة تربية إرادة التغيير :
"التغيير عملية ليا أنصارىا الراغبيف في التجديد كالتطكير كليا أعداؤىا مف أصحاب المصالح
في عدـ التغيير  ،كقد تتخذ عملية التغيير ش ؿ الصراع بيف المؤيديف للتغيير كالمعارضيف لو
(

اح حكؿ القيـ ) ك السعي مف أجؿ الم انة ك القكة  ،فالكطف العربي ميبط جميع الديانات

السماكية  ...كاألمة العربية تؤمف باإلصبلح كالتطكير كالتقدـ كالتجديد فااللتزاـ باإلصبلح مف القيـ
الدينية لدل األمة العربية فمف يرل خطفن عليو أف يقكـ بإصبلحو بالكسارؿ المم نة ك المتاحة ك
القادر علييا  ...ك لذلؾ فلس ة إرادة التغيير تتمشي مع القيـ الدينية ك ال تتعارض معيا ".
( الخطيب ) 61 : 2003 ،
كترل الباحثة أف  :ذلؾ ىي الدعكة التي دعانا إلييا قرآننا ،إذ قاؿ ربنا جؿ شفنو في مح ـ
يمةه ي ٍدعكف إًلىى اٍل ىخ ٍي ًر كيفٍمركف بًاٍلمعر ً
ً
كؼ ىكىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ى ًر ىكأيكلىرً ىؾ يى يـ
التنزيؿ  ":ىكٍلتى ي ٍف م ٍن ي ٍـ أ َّ ى ي ى
ى ى يي ى ى ٍي
ً
كف" ( آؿ عمراف  ،)104 :ك ذلؾ قكلو سبحانو كتعالى في ىذه األمة إذ أنو ىك الذم يعلـ
اٍل يم ٍ ل يح ى
جبلتيا ،كأف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المن ر في تلؾ الجبلة ،فقاؿ جؿ شفنو مز يان ليا بما

ً
ت لً َّلن ً
كف بًاللَّ ًو
جبلت عليو  ":ي ٍنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّ
يم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
كف بًاٍل ىم ٍع يركؼ ىكتىٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ى ًر ىكتي ٍؤ ًمين ى
ٍم ير ى
اس تىف ي
 ( " ...آؿ عمراف  ،)110 :بؿ جاء قكلو صلى اهلل عليو كسلـ " مف رأل من ـ من ار فليغيره بيده،
فإف لـ يستطع فبلسانو ،فإف لـ يستطع فبقلبو ،كذلؾ أضعؼ اإليماف " أخرجو /النساري في سننو
(  ، ) 111 : 1930كأيضان يؼ رىب رسكؿ اهلل  أمتو مف عاقبة ترؾ األمر بالمعركؼ كالنيي
عف المن ر ،فقاؿ  ":كالذم ن سي بيده ،لتفمرف بالمعركؼ كلتنيكف عف المن ر ،أك ليكش ف اهلل
يبعث علي ـ عذابا منو ،ثـ تدعكنو فبل يستجيب ل ـ " أخرجو /المنذرم (  ) 217 : 1968كىذا
يشير إشارة كاضحة إلى أف اهلل تعالى كرسكلو صلى اهلل عليو كسلـ قد غرسا في أعماؽ ىذه األمة
إرادة التغيير التي ل ت القرآف العظيـ نظر أتباعو إلييا إذ قاؿ تعالى  ":إً َّف اللَّوى ال يي ىغي يّْر ىما بًقى ٍكوـ
ىحتَّى يي ىغي يّْركا ىما بًف ٍىن ي ًس ًي ٍـ " (الرعد . )11 :
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تصنيف القيم :
اختلؼ العلماء في تصنيؼ القيـ التربكية فمنيـ مف صن يا حسب المحتكل  ،كآخر على أساس
المقصد ،كمنيـ حسب عمكميتيا ،كأساس دكاميا .
 .1على أساس المحتوى القيـ الدينية كالخلقية كالجمالية كاالقتصادية  ،كقد صن يا سبرانجر
( )Sprangerفي تابو " أنماط الرجاؿ " إلى ستة أنكاع كىي :
أ -

القيمة النظرية  :كيعبر عنيا اىتماـ ال رد كميلو كا تشاؼ الحقيقة


ب-


القيمة االقتصادية  :كىي اىتماـ ال رد كميلو إلى ما ىك نافع


ت-


القيمة الجمالية  :اىتماـ ال رد كميلو إلى ما ىك جميؿ مف نكاحي الش ؿ كالتكافؽ كالتنسيؽ.


ث-


القيمة االجتماعية  :كيعبر عنيا باىتماـ ال رد كميلو إلى غيره مف الناس .


ج-


القيمة السياسية  :كتظير في اىتماـ ال رد بالنشاط السياسي كحؿ مش بلت الناس


ح-


القيمة الدينية  :كيعبر عنيا اىتماـ ال رد كميلو لمعرفة ما كراء العالـ الظاىرم  ،فيك يرغب

في معرفة أصؿ اإلنساف كمصيره  ،كيرل أف ىناؾ قكة تسيطر على العالـ  ( .الرشداف ،
) 209 : 1999

 .2على أساس المقصد  :مثؿ  :قيـ غارية  ،كسارلية .
 .3مف حيث عمكميتيا  :مثؿ  :القيـ العامة كالخاصة .
 .4مف حيث الكضكح  :القيـ الضمنية  ،كالقيـ الصريحة .
 .5على أساس دكاميا  :مثؿ  :القيـ الدارمة  ،ك القيـ العابرة  ( .خلؼ ) 36 : 2001 ،
"كصن يا اإلماـ البييقي في تابو مختصر شعب اإليماف في أربعة مجمكعات ىي العقارد
كالعبادات كمعامبلت رريسية كمعامبلت ثانكية.
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كىناؾ عدة تصني ات مف الباحثيف المحدثيف أذ ر منيا على سبيؿ المثاؿ ال الحصر تصنيؼ
الياشمي ،كذىب حماد إلى تصنيؼ القيـ إلى أربعة أبعاد
 بعد ديني  :كتعبر عنو القيـ التي تتعلؽ بقضايا اإليماف كتربية المعتقد . بعد اجتماعي  :كتعبر عنو القيـ التي تتعلؽ بالعبلقة بيف اإلنساف كالمجتمع . بعد كني كتعبر عنو القيـ التي تتعلؽ بالعبلقة بيف اإلنساف كال كف كالطبيعة كالبيرة مفحكلو .
 بعد جيادم  :كتعبر عنو قيـ الثبات كالرباط كالجياد كاالنتماء كالبراء كىذه األبعاد األربعةليست من صلة إنما تتداخؿ كتت امؿ فيما بينيا لت كف في النياية البعد الزماني كالم اني لحياة
اإلنساف ( .حماد)25 : 2010 ،
كترل الباحثة  :أف القيـ قسمت إلى مجمكعات ك ؿ مجمكعة مف القيـ تنطكم تحتيا مجمكعة
مف القيـ األخرل .
أىمية القيم :
 _1القيـ نتاج اجتماعي يتعلميا ال رد كيتشربيا تدريجيا ثـ يضي يا إلى إطاره المرجعي للسلكؾ مف
خبلؿ عملية التنشرة االجتماعية فإنيا تلعب دك انر ميمان في حياة ال رد ك الجماعة  ،كيبدك ذلؾ
بص ة خاصة في انتقاء األفراد الصالحيف لبعض الميف مثؿ رجاؿ الديف كرجاؿ السياسة ك
األخصارييف الن سييف ك األخصارييف االجتماعيف كفي تعليـ الناس القيـ الصالحة "  ( .زىراف ،
) 136 : 1977
 _2ال تقؼ داخؿ نطاؽ ال ر ال لس ي كحده بؿ تتعداه  ،فالقيـ مف الم اىيـ الجكىرية في جميع
مياديف الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  ،كىي تمس العبلقات اإلنسانية ب افة صكرىا ،
ذلؾ ألنيا " ضركرة اجتماعية "  ،كألنيا معايير كأىداؼ البد أف نجدىا في ؿ مجتمع منظـ سكاء
أ اف متفخ انر أـ متقدمان  ،فيي تتغلغؿ في األفراد في ش ؿ اتجاىات  ،كدكافع  ،كتطلعات  ،كتظير
في السلكؾ الظاىرم الشعكرم كال شعكرم  ،كعلى الرغـ مف أىمية القيـ كم انتيا الجكىرية في
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الحياة االجتماعية في افة مياديف النشاط البشرم  ،فقد ظلت فترة بيرة بعيدة عف اىتماـ رجاؿ
العلـ مف الباحثيف في مياديف الدراسات االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية بص ة عامة "  ( .دياب ،
) 17_16 : 1966
 _3بناء مجتمع تسكده مجمكعة مف القيـ كالمثؿ العليا كاألخبلؽ ال اضلة  ،التي حددىا اإلسبلـ
كالتي تحرص _ أكؿ ما تحرص _ على تنشرة إنساف ذم سلكؾ أخبلقي كفقان لمجمكعة القيـ التي
تضمنيا ىذا الديف  ...كقيـ اإلسبلـ تكلي كزنان للجانب المادم كغير المادم في الحضارة اإلنسانية
كقيمو التي ترتبط بيذه الجكانب قيـ إنسانية ككاقعية  ،في ظؿ المعايير كالمكازيف كالتصكرات  ،كىي
قيـ ينمك في ظليا اإلنساف كالمجتمع نمكان مت امبلن "  ( .طيطاكم ) 59-57 : 1996 ،
كترل الباحثة أف  :القيـ ليا أىمية برل في حياة ال رد ،فيي التي تش ؿ شخصيتو المتزنة
القكية المتماس ة ،خاصة إف انت قيمان صالحة ،إذ أنيا تسير كفؽ مبادئ كقيـ ثابتة ،ما أنيا
الشخص الذم ليس لديو تلؾ القيـ ،متذبذب ،مشتت الن س  ،تنتابو
تكحد ذاتو ،كتقكل إرادتو ،ؼ
ال ثير مف الصراعات الن سية الخطيرة عليو كعلى مجتمعو .
وظائف القيم :
تيعد القيـ مف أىـ م كنات الشخصية ،لذلؾ فيي تعمؿ على تش يؿ ال ياف الن سي لل رد ،ك ذلؾ
المجتمعي مف خبلؿ قياميا بما يلي :
على المستكل ال ردم :
" .1للقيـ دكر في مجاؿ التكجيو كاإلرشاد الن سي  ،كيبدك ذلؾ بص ة خاصة في انتقاء األفراد
الصالحيف لبعض المياـ مف الرجاؿ التربية .
 .2تلعب القيـ دك انر فعاالن في التكافؽ الن سي كاالجتماعي  ،كعمليات العبلج الن سي لؤلفراد.
 .3تعمؿ القيـ على إيجاد نكع مف التكازف كالثبات للحياة االجتماعية .
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 .4تدفع القيـ األفراد إلى العمؿ كتكجو نشاطيـ كتعمؿ على ح ظ نشاط األفراد مكحدان كمتناسقان
كصيانتو مف التناقض كاالضطراب .
 .5تستخدـ القيـ بمثابة معايير كمكازييف  ،كيقاس بيا العمؿ كيقيـ .
على المستكل المجتمعي  :بناء المجتمع المسلـ تتمثؿ في اآلتي اإلطار المرجعي الذم يح ـ
حياة المجتمع مف خبلؿ تكحيد أفراده كتماس يـ :
 .1شخصية المجتمع المتميزة عف غيره مف المجتمعات ،تزكد أعضاء المجتمع بمعنى الحياة
كاليدؼ الذم يجمعيـ في ىذه الحياة ،كىذا يتضح مف خبلؿ النسؽ القيمي المجتمعي.
 .2تعمؿ القيـ على ربط أجزاء الثقافة بعضيا بالبعض اآلخر .
 .3تزكد القيـ أعضاء المجتمع بمعنى الحياة  ( .طيطاكم ) 26 : 1996 ،
خصائص القيم :
 " .1القيـ تتسـ باالستمرار النسبي كتخضع للتغير  :إذا انت القيـ دارمة دكمان مطلقان ألصبح
التغيير على المستكييف االجتماعي كالشخصي مستحيبل كبالمثؿ ال يم ف أف ت كف القيـ
دارمة التغير كالتبدؿ ....
 .2القيـ ذات أىمية نسبية تتحدد داخؿ ما يعرؼ باسـ تدرج القيـ أك سلـ القيـ  :فعلى الرغـ
مف أننا ن تسب القيـ خبلؿ عملية التعليـ كالتنشرة االجتماعية منذ الط كلة المب رة إال اف
ىذه القيـ ثابتة اك مطلقة فيي تتسـ بالنسبية ....
 .3العمكمية  :أم أنيا تشمؿ قيمان عامة كقيما خاصة  ،القيـ العامة ىي التي تنتشر في
المجتمع لو ، ...كمف أمثلتيا  :القيـ الدينية  ،كالقيـ الخاصة كىي التي تتعلؽ بمكقؼ
معيف أك م اف معيف كمف أمثلتيا  :األخذ بالثفر .
 .4تتميز بفنيا مترابطة  :أم أنيا تتميز كتتفثر بغيرىا مف الظكاىر االجتماعية .
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 .5تتصؼ بفنيا منتشرة  :فيي منتشرة في أجزاء البناء االجتماعي  ،ألف نسقيا تتمثؿ فيو
األنساؽ األخرل ألنو يحكل بدكره أنساقان فرعية للقيـ االقتصادية كالدينية .
 .6تلقارية  :فيي ليست مف صنع أفراد  ،كل نيا مف صنع المجتمع كخلقو كعقلو الجمعي " .
( علي ) 24 : 2005 ،
مصادر القيم :
" كيم ننا تحديد مصادر القيـ كينابيعيا على النحك التالي :
 - 1طبيعة العصر كمطالبو .
إذ ليس مف شؾ في أف طبيعة العصر كمطالبو تعتبر إحدل المنابع الرريسية التي تشتؽ منيا القيـ
كتتمثؿ ىذه المطالب بكضكح فيما يفتي :
أ -

الصلة العضكية بيف العلـ كتطبيقاتو .


ب-


التطكر اليارؿ في المعرفة اإلسبلمية اعتمادان على القرآف ال ريـ كالسنة النبكية .


ت-


غلبة المنيج العلمي .


ث-


ثكرة اإلنتاج كاإلدارة .

ج-


اىتزاز القيـ كاالتجاىات .

 -2طبيعة المجتمع كأىدافو .
كاذا انت طبيعة العصر كمقكماتو ىي اإلطار العاـ الذم تستقى منو القيـ مصادرىا ؛ فإف طبيعة
المجتمع كاتجاىاتو ىي المنطلؽ األساسي لصياغة القيـ كتش يليا "  ( .أحمد . ) 14 : 1983 ،
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كيفية تكوين القيم :
يتـ ا تساب القيـ عف طريؽ التنشرة االجتماعية لل رد  ،إذ يشترؾ عدد مف العكامؿ الرريسة في
ت كينيا مثؿ  :األسرة  ،كالبيرة  ،كالتعليـ  ،ككسارؿ اإلعبلـ  ،كالجماعات المختل ة التي ينتمي ليا
ال رد في حياتو .
ولتكون القيمة عممياً ىناك عدة مستويات وتتمثل في التالي :
 .1مستوى االستقبال _ : Receiving Attending
"كيعني إبداء المتعلـ رغبتو في مكضكع أك حادثة أك قضية تطرح عليو كتقبلو كعدـ تقبلو كعدـ
تجنبو  .بمعنى أف دكر المتعلـ ىنا يتحدد باالنتباه كالمشار ة الكجدانية كالرغبة فييا " ( .عطية ،
) 88 : 2008
" كينقسـ ىذا المستكل إلى ثبلث مراحؿ ىي :
أ -

مرحلة الكعي  :Awareness Stageكىي تمثؿ المرحلة الدنيا مف ىذا المستكل في

المجاؿ الكجداني  ،كنشير إلى أنماط كعي المتعلـ بالظكاىر اك المثيرات التي تستجر
انتباىو  ،كتثير سل كه الشعكرم مبلحظة مناظر معينة  ،اك ركارح محددة أك سماع أشياء
خاصة بال ف كالنكاحي الجمالية .

ب-


مرحلة الرغبة في االستقباؿ  :كيشير ىذا المستكل إلى الرغبة في تكجيو االنتباه إلى مثيرات

معينة بحيث تتراكح ىذه الرغبة بيف التساىؿ كاالنتباه الشديد كالنشط .

ت-


مرحلة ضبط االنتباه  :كىذه المرحلة ترتبط بقدرة المتعلـ على التح ـ في عملية االنتباه

كتكجييو نحك المثيرات الم ضلة لديو كاألثيرة عنده كذلؾ رغما عف كجكد مثيرات أخرل
منافسة في الكقؼ التعليمي " ( .مطر ) 33 : 1999 ،

66

 .2مستوى االستجابة _ : Responding
"إذا اف مكقؼ المتعلـ في المستكل األكؿ االستقباؿ مكق ان سلبيان ألف ما قاـ بو ىك فقط االىتماـ
كاإلصغاء  ،كاالنتباه لقصة أك مسفلة عاط ية معينة فإف مستكل االستجابة يتعدل ذلؾ إلى
المشار ة في مكضكع تلؾ القضية كاتخاذ مكاقؼ حياليا بطريقة أك بفخرل " ( .شبر كآخركف ،
) 53 : 2005
كيندرج تحت ىذا المستكل ثبلث مستكيات :
أ -

اإلذعاف في االستجابة  :كيمثؿ أدنى مستكل حيث يقكـ الطالب باالستجابة كل نو لـ يتقبؿ
" 
ضركرة فعؿ ذلؾ السلكؾ رغبة في مسايرة قكاعد الصحة .

ب-


الرغبة في االستجابة  :كفي ىذا المستكل يظير المتعلـ التزامو بالسلكؾ لدرجة أنو ال ي عؿ

ذلؾ لمجرد خكؼ مف العقاب كل ف بمبادرة منو كطكعا كبمحض إرادتو  ،كبالتالي فيك
مستكل يظير فيو السلكؾ االختيارم كاإلدارم .

ت-


االرتياح لبلستجابة  :في ىذا المستكل ال ي ت ي الطالب بالرغبة كاإلدارة إنما يصاحب
االستجابة شعكر بالرضا كاالرتياح كاالستمتاع أثناء قيامو بعمؿ مف األعماؿ "  (.الجمؿ ،
) 33 : 1996

 " .3مستوى التقييم _  : Valuingكيقصد بو القيمة التي يعطييا الطالب لشيء معيف أك ظاىرة
أك سلكؾ محدد  ،كتتعلؽ نكاتج التعلـ في ىذا المستكل بذلؾ السلكؾ الثابت إلى درجة افية يم ف
معيا التعرؼ على القيمة بكضكح  .كيتضمف التقييـ ثبلثة مستكيات ثانكية ىي :
أ -

قبكؿ القيمة  :تقبؿ أىمية أىداؼ العلـ كأغراضو في النكاحي االجتماعية .


ب-


ت ضيؿ القيمة  :إعطاء أكلكيات ت ضيؿ القيمة  ،ما في المبادرة لتكضح أىداؼ العلـ كدكره
في حياة الناس كالمجتمع .
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ت-


االلتزاـ  :أك التعيد بالقيمة  ،الكالء لبعض أىداؼ العلـ في المجتمع مف حيث أنو المسركؿ

عف تكفير الغذاء ك راحة الناس "  ( .زيتكف ) 68 : 2001 ،

 .4مستوى التنظيم _  " : Organizationيشير التنظيـ القيمي إلى الجمع بيف أ ثر مف قيمة
كحؿ التناقضات بينيا  ،كتبنى نظاـ قيمي يتسـ باالتساؽ الداخلي كالثبات المرت ع كتتسـ األىداؼ
ىنا بالمقارنة كالتحليؿ " ( المحيسف ) 76 : 1999 ،
كيعني قدرة ال رد على تنظيـ مجمكعة مف االتجاىات كالقيـ  ،أم يعبر ال رد عف شعكره الداخلي
نحك الصدؽ ككضعو في ترتيب تنظيمي أم يميزه عف غيره مف الص ات الدينية .
 .5مستوى تمثل القيم وتجسيدىا  " :يعني أف يقٌدر ال رد األشياء كالظكاىر مف حكلو مثؿ إيماف
ال رد بفف الصدؽ سمة مف سمات ال رد المسلـ  ،فيك يمارسيا عف اقتناع كأنيا م ضلة لديو  ،كأف
يحترـ ؿ مف يحمؿ تلؾ الص ات  ،كأيضا مثؿ  :أف يطكر ال رد فلس ة معينة أك ثابتة في الحياة ،
أك أف يطكر شريعة أ كسلك ان لتنظيـ حياتو الشخصية كاالجتماعية " ( .إبراىيـ ) 177 : 2002 ،
استراتيجيات اكتساب القيم :
" تعريؼ (  ) Mintzberg 1973كالذم يجد بفف اإلستراتيجية  :تمثؿ الخطة أك االتجاه أك
منيج العمؿ المكضكع لتحقيؽ ىدؼ ما " ( .األحد ) 123 : 2001 ،
ىناك عدة استراتيجيات لمقيم أتعرض ليا بإيجاز فيما يمي :
 .1إستراتيجية توضيح القيم .
تيتـ ىذه اإلستراتيجية بتكجيو الطلبة لكعي كفيـ قيميـ الخاصة مف خبلليا االست شاؼ الذاتي
لمعتقداتيـ  ،كاتجاىاتيـ  ،كمشاعرىـ  ،كاىتماماتيـ  ،كيتحدد دكر المعلـ فييا بطرح األسرلة التي
تسيـ في جعؿ الطلبة كاعيف لقيميـ حيث يتلقى منيـ االستجابات على األسرلة المطركحة دكف نقد
أك معارضة  ،كيعتقد راتس  Ratesكزمبلؤه  ،كاضعكا ىذه اإلستراتيجية  ،أف معظـ مش بلت
الطلبة السلك ية كالقيمية إنما تنشئ بسبب عدـ كضكح القيـ للطلبة  ،كأنو عندما يعطى الطلبة
ال رصة لتكضيح قيميـ فإف ثي انر مف مظاىر السلكؾ السلبي تتبلشى  ...كاندماج الطلبة في عملية
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تقييـ القيـ ليست تلقارية  ،كمف ىنا يفتي دكر المعلـ في تشجيع الطلبة للمشار ة فييا  ،كذلؾ بفف
يتبع المعلـ أحد األسلكبيف اآلتييف :
أ -

االستجابة لتعليؽ محدد يقكلو أحد الطلبة .


ب-


المبادأة إلى استثارة العملية بن سو  ( .الجبلد ) 175 : 2007 ،


 .2إستراتيجية تحميل القيم .
"تعتبر تحليؿ القيـ مصطلحان تـ إعطاؤه لعدد مف األساليب كالطرؽ كذلؾ ل ي يساعد التبلميذ
على أف يطبقكا الت ير المنطقي على عملية التقييـ  ،كمف ثـ فإف التبلميذ يحاكلكف أف ي يمكا نتارج
كمكاقؼ قيـ معينة كي يمكا الصراعات التي قد تنشف أك تظير بيف قيمتيف كي يمكا األساليب التي
ت مف كراء اختبارات قيمية معينة  ،كيعتبر ىذا المدخؿ كسيلة معرفية عقلية ألنو ير ز على الت ير
العقلي  .كقد تـ تقديـ ىذه اإلستراتيجية عف طريؽ ؿ مف جمس بان س كجاؾ فرينؾ لكماؾ نكفتف
" ( .الجمؿ ) 68 : 1996 ،
 .3مدخل النمو األخالقي .
" كيستند ىذا المدخؿ إلى نظرية النمك األخبلقي ل كلبرج  ،كييدؼ المدخؿ إلى ح ز كدفع
الت ير األخبلقي التفثير مكجيان نحك غايات قيمية محددة  ...كتشير دراسة  Kohlbergإلى أف
األفراد يطكركف ت يرىـ إذا أتيحت ليـ فرص االشتراؾ في مناقشة العديد مف القضايا األخبلقية ".
( م ركـ . ) 139 : 2004 ،
ك"يعتقد مؤيدك التربية األخبلقية أف مكضكع القيـ ال يم ف أف ي كف مكضكعان حياديان في البيرة
الص ية  ،فالمعلمكف يكجيكف الطلبة نحك القيـ في جميع األكقات حتى عندما يستخدمكف عمليات
تكضيح القيـ أك محا مة القيـ  ،ألنيـ في حقيقة األمر يكجيكف الطلبة إلى القيـ التي تعرضيا
ىاتاف اإلستراتيجيتاف "  ( .الجبلد . ) 188 : 2007 ،
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أدوار المربي في تنمية القيم وتدعيميا لدى الناشئة :
للمربي في العملية التربكية أدكا انر ينبغي أف متقرب مف المتربي بركح المكدة كاإلخاء  ،كأف يتابعو

كيحرص على اإلطبلع على أمكره كاإلحاطة بيا  ،ك يستخدـ المربي عدة طرارؽ للتدريس تلؾ القيـ
كتنمييا كتدعيميا لدل الناشرة .

"فالطريقة  :نمط عاـ تعليمي أك تدريسي يتخذه عامة المعلميف في مكاقؼ تعليمية معينة كقد
يستبدلكنو بنمط آخر إذا تغير المكقؼ التعليمي إلى مكقؼ آخر .
تستخدـ ل ظة طريقة في اللغة للتعبير عف السبيؿ كالسبيؿ ما كضح مف الطريؽ  ،ما يقصد

بالطريقة  ،المنيج أم الطريؽ الكاضح كالمستقيـ الذم يم ف التكصؿ بصحيح النظر إلى غاية
معينة " ( .طكالبة كآخركف ) 165 : 2010 ،
كسقكـ باستعراض بعضيا  ،كقد تـ تضمينيا ضمف معيار ال اعلية
"تنكعت طرارؽ تدريس القيـ أ

التي يتحدد في ضكريا دكر ؿ مف المعلـ كالمتعلـ في المكقؼ التعليمي  ،كبناء على ىذا المعيار
تصنؼ طرارؽ تدريس القيـ إلى ثبلثة أنكاع ىي :

وفيما يمي توضيح كل طريقة بشيء من التفصيل :
أوال  :الطرائق العرضية  :التي تر ز على دكر المعلـ حيث يعرض المكضكعات القيمية على
المتعلميف بصكرة مباشرة كتناكلت طريقتي القدكة كالقصة.
 _1القدوة :
" القدكة في التربية ىي مف أنجع الكسارؿ المؤثرة في إعداد الكلد خلقيان  ،كت كينو ن سيان كاجتماعيان ،
ذلؾ ألف المربي ىك المثؿ األعلى في نظر الط ؿ  ،كاألسكة الصالحة في عيف الكلد يقلده سلك يان
كيحا يو خلقيان مف حيث يشعر أك ال يشعر  ،بؿ تنطبع في ن سو كاحساسو صكرتو القكلية كال علية
كالحسية كالمعنكية مف حيث يدرم أك ال يدرم !! (. ".علكاف ) 633: 1981 ،
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"فالمعلـ لي كف قدكة البد أف يتمثؿ المنيج الذم يعلمو كيربي بو حيث يربي على ىديو كحتى ال
ي كف ىناؾ تناقض بيف قكلو كعملو  ،كحتى يتخذه المتعلمكف قدكة ليـ كيتفسكا بو في ؿ حر اتو
كس ناتو "  ( .الجمؿ ) 77 : 1996 ،
"بعث اهلل محمد عليو السبلـ لي كف للمسلميف على مدار التاريخ القدكة الصالحة كللبشرية في ؿ
زماف كم اف السراج المنير كالقمر اليادم  ..قاؿ تعالى " لىقى ٍد ى اف لى ي ـ ًفي رس ً َّ ً
يس ىكةه ىح ىس ىنةه
كؿ اللو أ ٍ
ىي
ى ٍ
ً
ير " ( األحزاب  .)21 :أما القدكة التي أعطاىا النبي
اف ىي ٍريجك اللَّوى ىكاٍل ىي ٍكىـ ٍاآلى ًخ ىر ىكىذ ى ىر اللَّوى ى ثً نا
ل ىم ٍف ى ى

في مجاؿ العبادة كاألخبلؽ فقد بلغت في مراتبيا أعبلىا  ،ك لما تكالت الدىكر  ،كتعاقبت العصكر
 .كجد الناس عبادة النبي كأخبلقو الشاملة المثؿ ال امؿ  ،كاألسكة الصالحة  ،كالمنار اليادم ".
( علكاف ) 636: 1981 ،

كترل الباحثة أف  :القدكة على المستكل األسرم  ،أف يطابؽ رب األسرة أك المعلـ بيف قكلو
كفعلو كاال فسي كف مظي انر مف مظاىر الن اؽ التي تدعك اآلخريف إلى نبذه كعدـ إتباعو .
 _2القصة :
"القصة نكع مف األدب لو جماؿ كفيو متعة  ،يشغؼ بو الصغار كال بار إذا أجيد إنشاؤه كأجيدت
كاسطتو كأجيد تلقيو " ( .على ) 304 : 2000 ،
كالقصة " مف األساليب اليامة في عملية العرض  ...كتساعد في جذب انتباىيـ  ،كللقصة
م انتيا في مجاؿ التربية فيي تبيف مكاطف العظة كاالعتبار  ،كتقدـ نمكذجان يم ف أف يحذك المتعلـ
حذكه كيترجمو إلى كاقع سلك ي كمف أجؿ ذلؾ يم ف استعماليا في تحقيؽ أغراض ىامة في عملية
التدريس مثؿ :
أ  -التربية الخلقية الصحيحة بما تكفره مف نماذج سلك ية في مكاقؼ متعددة تسيؿ لدييـ تطبيؽ
الحقارؽ التي يمثليا النمكذج أك المثاؿ .
ب  -تكصيؿ المعلكمات إلى الطبلب بسيكلة كيسر كبطريقة شيقة كممتعة" ( .مطر )48: 199 ،
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"كاف قصص القرآف ال ريـ لعبرة في ذلؾ حيث يحدثنا ربنا عز كجؿ عف مكسى كعيسى علييما
السبلـ كعف قكـ لكط كقكـ ىكد  ،كنكح كقكمو كفرعكف كقكمو كقصة سيدنا يكسؼ عليو السبلـ
كأقكاـ قبلو كبعده ؿ ذلؾ يشد قارئ القرآف ب ؿ جكارحو كمشاعره  ،فيعيش المسلـ مع ؿ قصة
كين عؿ كجدانو "  ( .عليمات ) 252 : 2001 ،
كترل الباحثة أف  :القصة مف أنجع الكسارؿ التي تكصؿ للقارئ المعلكمة ب ؿ سيكلة كيسر ،
بحيث تبقى عالقة في كجدانو كقلبو .
ثانيا  :الطرائق التفاعمية

 :التي تر ز على ت اعؿ المتعلـ بصكرة كاضحة في المكقؼ

التعليمي كتح زه على المشار ة ال اعلة مع المعلـ كالمتعلميف كالمادة الدراسية  ،كتضمنت طريقتي
الحكار كالمناقشة كتمثيؿ األدكار .
 _1الحوار و المناقشة :
"مف أىـ أساليب التربية القرآنية النبكية بما فيو مف تشخيص للحقارؽ كتقريب للمعاني كللقرآف في
ذلؾ أسلكب رارع عجيب إذ يناقش كيحاكر يثير النظر إلى األدلة كيعرض ثمارىا كنتارجيا م شكفة
في تضاعيؼ ال بلـ كمعايير الكجو دكف أم نص ليذه النتارج بؿ يترؾ االستنتاج للسامع المتفمؿ
كتلؾ ىي فاردة األسلكب القارـ على السؤاؿ كالنقاش فالغرض منو سكؽ السامع إلى الطريؽ العلمي
حتى يثبت في قلب المربي ما أراده المعلـ أك المربي أف يثبت فيو" (.حماد كمعمر : 2002 ،
) 234
 _2تمثيل األدوار :
"كيعد أحد أش اؿ التصكير الدرامي التي تساعد على تنمية اإلدراؾ القيمي  ،كتعتبر محاكلة
مف جانب المعلـ الستخداـ االتجاىات كالميكؿ الطبيعية  ،لخلؽ عبلقات اجتماعية بيف أفراد
المجمكعة  ،كيعد أحد األنشطة التي تساىـ في ت كيف القيـ لدل الطبلب  ،كل ي يحقؽ ىذا
النشاط أىدافو يجب على المتعلـ مراعاة اآلتي :
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أ _ أف ي كف المكضكع في مستكل إدراؾ الطبلب كأيضا كثيؽ الصلة بمش بلتيـ كنابعان مف
ظركفيـ .
ب_ كيجب على المعلـ بعرض ال رة على الطبلب  ،كيطلب منيـ القياـ باألدكار كيناقشيـ
في اليدؼ مف كراء ىذا النشاط  ...كمف ثـ مناقشة الطبلب  ...كالخركج بالدركس
المست ادة مف المكقؼ "  ( .الجمؿ ) 59 : 1996 ،
ثالثا  :الطرائق االكتشافية  :كىي الطرارؽ التي تدفع المتعلـ إلى البحث  ،كاال تشاؼ  ،كالتعلـ
الذاتي  ،كتضمنت طريقتي حؿ المش بلت  ،كالتدريس االستقصاري .
 .1البحث :
ك"ىي طريقة حؿ المش لة ما أ د علييا جكف ديكم ،ىك عبارة عف محاكلة منظمة دقيقة يقكـ
بيا المتعلـ تحت إشراؼ المدرس للكصكؿ إلى نتارج عامة للقضية المبحكثة " (.مطر : 1999 ،
) 58
 .2االكتشاف :
"كىذه الطريقة تت ؽ مع طريقة حؿ المش بلت في إعطاء ال رصة للطالب ل ي يتكصؿ إلى
حلكؿ المش بلت التعليمية بن سو  .كالمبدأ الذم تقكـ عليو طريقة اال تشاؼ في التدريس ىك ترؾ
الطالب ليقكـ بالتكصؿ إلى خبرات جديدة أك معلكمات محددة أك ا تساب ميارات خاصة أك نحك
ذلؾ من ردان ا كبتكجيو المعلـ  ...كللتعلـ بطريقة اال تشاؼ أنماط متنكعة منيا  :التعلـ بطريقة
اال تشاؼ المكجو  ،طريقة اال تشاؼ اإلرشادم  ،طريقة اال تشاؼ الم تكح  ،طريقة ال تشاؼ الحر
" ( .حلس ) 87 : 2004 ،
 .3التعمم الذاتي :
"انطبلقا مف مركنة التعلـ الذاتي كدينامية المكا بة للتطكر  ،استطاع ىذا النمط مف التعلـ أف
يستكعب ثي انر مف الم اىيـ  ،كاألف ار الن سية  ،كال لس ية كالتربكية التي تمخضت عنيا الممارسات

73

كاألبحاث كالنظريات العلمية المنيجية  ،ما استطاع أف يكظؼ تلؾ المعطيات في بلكرة ىذا
المنيج مف التعلـ كتحديده " ( .غبايف ) 39 : 2001 ،
"يرى عزيز حنا أن التعمم الذاتي  :عملية إجرارية مقصكدة يحاكؿ فييا المتعلـ أف ي تسب بن سو
القدر المقنف مف المعارؼ كالم اىيـ كالمبادئ كاالتجاىات كالقياـ كالميارات مستخدمان أك مست يدان مف
التطبيقات الت نكلكجية ما تتمثؿ في ال تب المبرمجة ككسارؿ كآالت التعليـ كالتقنيات المختل ة ....
حسب م يكـ التعلـ المذ كر فإننا نعتقد أف اىتداء األنبياء كالرسؿ السابقيف إلى كجكد اهلل _ سبحانو
كتعالى _ كعظمتو كخلقو للمخلكقات ليا كتدبيره ليذا ال كف حسب نظاـ دقيؽ كحر ة محددة ثابتة
مستقرة ىك نكع مف التعلـ الذاتي  ...إف طريقة التعلـ الذاتي ليست جديدة كال حديثة  ،كانما جاءتيا
الحداثة مف تطكر أساليبيا كاستعماؿ الكسارؿ الحديثة في تن يذىا "  ( .أبك الييجاء : 2001 ،
) 211
 .4حل المشكالت :
"ىذه الطريقة تيدؼ إلى تشجيع الطلبة على البحث كالتنقيب كالتساؤؿ كالتجريب الذم يمثؿ قمة
النشاط العلمي الذم يقكـ بو العلماء  ،كعليو يصبح الغرض األساسي مف طريقة حؿ المش بلت ،
ىك مساعدة الطلبة على إيجاد األشياء بفن سيـ عف طريؽ القراءة العلمية  ،كتكجيو األسرلة كعرض
المكاقؼ كالكصكؿ إلى حليا "  ( .زيتكف ) 148 : 2001 ،
 .5التدريس االستقصائي :
"التدريس باالستقصاء فتحدد بفنو طريقة للتعلـ يتبع فيق المعلـ مجمكعة مف اإلجراءات
كالخطكات لتحقيؽ أىداؼ التربية االستقصارية أك االستقصاء  ،كعليو فإنو يعرؼ بفنو  :طريقة
للتعلـ تعتمد على النشاط الذاتي للمتعلـ  ،تر ز على البحث كالتقصي للمعرفة كالبحث عنيا
كفحصيا  ،ك تكظيؼ مجمكعة مف ميارات الت ير المبلحظة  ،كالقياس  ،كالتنبؤ  ،كاالستنتاج ،
كصياغة ال ركض  ...للكصكؿ إلى تعميـ أك ف رة أك مبدأ يم ف على أساسو اتخاذ قرار ما ...
كنظ ار لطبيعة التدريس باالستقصاء الذم يدفع بالمتعلـ إلى تقصي المعرفة كتحليليا كالكقكؼ على
مصادرىا كمعانييا  ،كمف ثـ معالجتيا عقليان مف خبلؿ مجمكعة عمليات عقلية كصكال إلى حؿ
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مش لة ما أك اتخاذ قرار بشفف مسفلة معينة  ،فإنو يعد مف طرارؽ تدريس القيـ ال اعلة "  ( .الجبلد
) 164 : 2007 ،
 . 6التعميم المصغر :
ظير التعليـ المصغر رد فعؿ للمش بلت التي شعر بيا التربكيكف في ميداف التدريس كالتدريب
 ،كقد ساعد ىذا النكع مف التعليـ في تبلفي ال ثير مف العيكب كنكاحي القصكر في األساليب
التقليدية المتبعة في تدريب المعلميف ف سكاء في االلتحاؽ بالخدمة أك في أثناريا  ،كقد أطلؽ على
التعليـ المصغر ىذا االسـ ألف المكقؼ التعليمي ي كف فيو مصغ انر مف حيث الكقت كعدد الطلبة ،
كمف حيث قدر العمؿ المطلكب  ،كىذا يعني أف التعليـ المصغر ىك أقرب ما ي كف إلى الصكرة
المصغرة المدرس العادم  ،مف حيث تكافر العناصر األساسية  ( .سبلمة كآخركف : 2009 ،
) 183
كىك "أسلكب يعمؿ على إ ساب كتنمية ميارات تدريس جديدة كصقؿ الميارات األخرل  ،كيقكـ
فيو طالب التدريب أك المعلـ بالتدريس لمجمكعة صغيرة مف التبلميذ ل ترة تتراكح مف خمس إلى
عشر دقارؽ يسجؿ فيو درسو مع ال يديك كمف ثـ يشاىده بن سو كيحلؿ ما جاء فيو على مشرؼ
تدريبو  ( .براكف ) 26 : 2005 ،
منيج اإلسالم في تكوين وتنمية القيم من خالل القرآن والسنة :
المنيج اإلسبلمي يتسـ بثبات القيـ  ،كأيضان بتغير دارـ كمستمر تبعان للم اف كالزماف كالظركؼ
التي يعيشيا اإلنساف بحيث ال تخالؼ تعاليـ الديف كتكافؽ فطرتو كميكلو .
"كالقيـ اإلسبلمية صاغيا خالؽ اإلنساف كال كف كالحياة  ،كفؽ مجمكعة مف الخصارص ...
كالقيـ اإلسبلمية الجكىرة صالحة ل ؿ زماف كم اف كعلى التربية اإلسبلمية أف تن ض عنيا غبار
األكىاـ كالخرافات كتقدميا ناصعة  ،كأال تدعك إلى ىذه القيـ بالمحا اة كالتقليد  ،كانما تحاكؿ أف
ت تح العقكؿ التي استح ـ إغبلقيا  ،كاستنامت إلى ت ير الغير كتقليده  ...كحينما جاء الديف
اإلسبلمي  ،أشاع بيف جنبات األرض قيمان جديدة  ،كأخذ يدعك إلى اعتناؽ ىذه القيـ  ،عف طريؽ

الح مة كالمكعظة الحسنة كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿ " ٍادعي إًلىى سبً ً
ّْؾ بًاٍل ًح ٍ ىم ًة ىكاٍل ىم ٍك ًعظى ًة
يؿ ىرب ى
ى
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ً
يف "
ىح ىس يف إً َّف ىرب ى
ض َّؿ ىع ٍف ىسبًيلً ًو ىك يى ىك أ ٍ
َّؾ يى ىك أ ٍ
اٍل ىح ىس ىن ًة ىك ىج ًادٍليي ٍـ بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
ىعلى يـ بً ىم ٍف ى
ىعلى يـ بًاٍل يم ٍيتىد ى
( النحؿ  ( ) 125 :طيطاكم . ) 58 : 1996 ،
حيث " أتى القرآف ال يصطدـ مع الطبيعة البشرية  ،بؿ ليضبطيا كي جر أحسف ما عندىا ،
كمف ثـ اف البد أف يقيـ السلكؾ على أساس قيمي ضابط كعف طريؽ التربية  ...حيث اىتـ القرآف
بالتالي:
 .1اىتماـ القرآف في مرحلتو الم ية ببناء اإليماف في ن كس المسلميف .
 .2اىتماـ القرآف بتصحيح عبلقة اإلنساف مع ن سو  ،ثـ مع مف حكلو مف الناس .
كأتـ رسكؿ اهلل بناء القيـ في ن كس المسلميف  ،ك انت طريقتو أبدع ما ت كف الطريقة  ،كأساليبو
أشير ما ت كف كأعظـ  ،في ضربو القدكة بن سو  ،كفي مجالسو  ،كباستخداـ افة الطرؽ ،
الستثارة إم انيات اإلنساف مف أجؿ تمثؿ بعض القيـ  ( .أبك العنيف ) 87 : 1988 ،
يذكر الجمل (  " : ) 102 : 1996كنظ انر لتعدد القيـ التي تـ التكصؿ إلييا حاكلنا إدماج ىذه
القيـ في ثبلثة عشر قيمة رريسية تحتكم على مجمكعة مف المظاىر ال رعية مع عدـ إغ اؿ أم مف
القيـ السابقة لت كف البداية إذا ما أردنا بناء منيج قارـ على القيـ كفيما يلي نذ ر تلؾ القيـ الثبلث
عشرة  :الشورى  ،الطاعة  ،الحرية  ،العدل  ،االنتماء  ،الجياد  ،الحمم  ،األمانة  ،الحب
واإلخاء  ،التواضع  ،الصدق  ،العمل  ،العمم " .
إيضاح بعض ما ذ ر مف القيـ مف خبلؿ القرآف كالسنة فيما يلي :
 - 1الشورى  :كلقد أمرنا القرآف ال ريـ مف األخذ بالشكرل في تنظيماتنا االجتماعية  ،كالسياسية
كاالقتصادية كاإلدارية كالتربكية  ،بؿ في ؿ مناحي الحياة دكف ت صيؿ ألساليب تطبيقيا ...
ؼ ىع ٍنيي ٍـ
اع ي
كقد أمر اهلل تعالى نبيو محمد عليو السبلـ أف يشاكر أصحابو  ،فقاؿ تعالى  " :فى ٍ
استى ٍغ ً ٍر لىيي ٍـ ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفي ٍاأل ٍىم ًر  ( " ..أؿ عمراف  ( ) 159 :عبيدات ) 141 : 2001 ،
ىك ٍ
 - 2العدل  " :ىك المبدأ الذم يعطي حصانة القانكف ل ؿ فرد  ...كفي المجتمع اإلسبلمي لـ يقبؿ
الرسكؿ  الش اعة في حد مف حدكد اهلل كأنذر مف يقبؿ الش اعة " الكساطة " بمحادة اهلل ألنو
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يضيع حقان لذكم الحؽ كيقكؿ  : إنما أىلؾ مف قبل ـ أنيـ انكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تر كه
 ،كاذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عليو الحد  ،ك أيـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدىا " ( ب ر  ،د.ت ) 154 :
 - 3الجياد  " :كاألمة اإلسبلمية في ىذه الميمة قد اختارىا " الخالؽ" سبحانو  ،كفي مقابؿ ىذا
االختيار كالتمييز قد حمليا في ن س الكقت رسالة التضحية ب ؿ ما يمل و اإلنساف مف تعز
عليو في ىذه الدنيا  ،تضحية بحياة اإلنساف حينما يبذليا في سبيؿ " ىذه الرسالة"  ،كفي سبيؿ
بقاء اإلنساف كاستمرار ىذه الص ات اإلنسانية  ...كتضحية بمالو ككلده في سبيليا  ،كفي ىذا
يقرر ىذا الديف الجياد فريضة على ؿ مسلـ " الجياد فريضة على ؿ مسلـ كمسلمة " ،
كالجياد يحمؿ ضمف ما يحمؿ أساسان نشر ىذه الدعكة على الناس أجمعيف "  ( .سلطاف ،
) 36 : 1981
 - 4األمانة  " :ىي أس الديف المتيف  ،كتت ؽ كالتعاكف ات اقا ال ين صؿ  ،كيختلؼ الناس في تم ف
ىذه القيمة الخلقية مف ن كسيـ  ...إنو ال يؤدييا خكفان مف الشرطة أك لغناه عنيا  ...كانما
يؤدييا الف التربية اإلسبلمية ال تن صؿ عف ذ ر اهلل  ،مما ي سب المرء اطمرنانان كثقة بالعكاقب
" ( البقرم ) 83 : 1981 ،
"ذ ر المكلى عز كجؿ في تابو ال ريـ األمانة آم ار بيا  ،كمؤ دان شفنيا كشفف أىليا ،
كت رر ل ظ األمانة كمشتقاتيا في القرآف العظيـ أ ثر مف أربعيف مرة منيا قكلو تعالى  " :إً َّف
اللَّو يفٍمري ـ أىف تيؤُّدكا ٍاألىم ىان ً
ىىلًيىا (النساء ) 58 :
ات إًلىى أ ٍ
ى ى يي ٍ ٍ ى
ى
ككرد ذ ر األمانة في السنة في أحاديث عديدة  ،مف ذلؾ قصتو  مع الييكدم الذم أراد
 أف يشترم منو ثكبيف إلى الميسرة  ،فانتيزىا الييكدم فرصة ليناؿ مف جنابو العظيـ  ،كقاؿ
قد علمت ما يريد  ،إنما يريد أف يذىب بمالي أك بدراىمي  ،فقاؿ رسكؿ اهلل  "ذب  ،قد علـ
أني مف أتقا ـ هلل َّ ،
كآد يى ٍـ لؤلمانة  ( .الحسيف ) 98 : 2005 ،
 - 5الحمم  :الحلـ مف ص ات األنبياء كالمرسليف األكليف كالصالحيف  ،يرفع المتحليف بو إلى مستكل
مف حسف الخلؽ ال ريـ كمف الترفع عف الدنايا  ،ىا ىك سيدنا يكسؼ عليو السبلـ يقابؿ إساءة
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إخكتو بالحلـ كالص ح حيف قالكا لو  " :قىاليكا إً ٍف ىي ٍس ًر ٍؽ فىقى ٍد

يب
 ...كقابؿ ىذه اإلساءة المت ررة بقكلو  " :قى ى
اؿ ىال تىثٍ ًر ى
 ( )92عبيدات ) 203 : 2001 ،

ىخ لىوي ًم ٍف قىٍب يؿ " ( يكسؼ ) 77:
ؽ أه
ىس ىر ى
ىعلى ٍي ي يـ اٍل ىي ٍكىـ ىي ٍغ ً ير اللَّوي لى ي ٍـ"(.يكسؼ :

كف إً ٍخ ىكةه " ( الحجرات  " ) 10 :كىذا اإلخاء يجعؿ
 - 6الحب واإلخاء  :قاؿ تعالى  " :إًَّن ىما اٍل يم ٍؤ ًمين ى
اإلنساف يعترؼ بحؽ اإلنساف في الحياة كالكجكد  ،ك ىك الذم يحكؿ اإلنساف مف أناني جامح
تتح ـ فيو أنانيتو إلى مشارؾ لغيره في الحياة " ( .أبك العينيف ) 127 : 1980 ،
 - 7الصدق  " :إف اهلل خلؽ السمكات كاألرض بالحؽ  ،كطلب إلى الناس أف يبنكا حياتيـ على
الحؽ  ،فبل يقكلكا إال حقان كال يعملكا إال حقان  ...كالصدؽ في األقكاؿ يتفدل بصاحبو إلى
الصدؽ في األعماؿ كالصبلح في األحكاؿ  ،فإف حرص اإلنساف على التزاـ الحؽ فيما ينسب
بو  ،يجعؿ ضياء الحؽ يسطع على قلبو كعلى ف ره  ...كالعمؿ الصادؽ ىك الذم ال ريبة فيو
ألنو كليد اليقيف  ،كال ىكل معو ألنو قريف اإلخبلص  ،كال عكج عليو ألنو نبع مف الحؽ قاؿ
ًً
ًَّ
يف " ( التكبة  ( ) 119 :الغزالي ،
ىمينكا اتَّقيكا اللَّوى ىك ي ي
كنكا ىم ىع الصَّادق ى
تعالى  " :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف آ ى
) 38 : 1970
ًَّ ً ًَّ
ص ىدقىىنا ىك ٍع ىدهي " ( الزمر:
إف أثر الصدؽ في ن كس المؤمنيف الحمد هلل " ىكقىاليكا اٍل ىح ٍم يد للو الذم ى
كف "
ص ّْدقي ى
 ) 74ك اف الحث على التصديؽ بالتذ ير بخلقيـ  ،يقكؿ تعالى  " :ىن ٍح يف ىخلى ٍق ىنا ي ٍـ ىفلى ٍكىال تي ى

(الكاقعة  ) 57 :أم تصدقكف ما سي كف مف عذاب لت ذيبيـ كعصيانيـ ما أمركا بو  ( .البقرم ،

) 70 : 1981
"قاؿ رسكؿ اهلل  : علي ـ بالصدؽ  ،فإف الصدؽ ييدم إلى البر  ،كالبر ييدم إلى الجنة ،
كما يزاؿ الرجؿ يصدؽ كيتحرل الصدؽ حتى ي تب عند اهلل صديقان  ،كايا ـ كال ذب فإف ال ذب
ييدم إلى ال جكر كاف ال جكر ييدم إلى النار  ،كما يزاؿ العبد ي ذب كيتحرل ال ذب حتى ي تب
عند اهلل ذابان  ( .الغزالي ) 49 : 1970 ،
"فالديف اإلسبلمي ديف الشمكؿ كالت امؿ ل ؿ أمكر الحياة الدنيا كاآلخرة كمف ثـ فإف المنظكمة
التي يحتكييا ىذا الديف بيف جنباتو ىي منظكمة كاسعة كعريضة كعميقة  ...كالديف كاف اف
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عنص انر مف عناصر ثقافة المجتمع كنظامان مف نظميا المختل ة  ،فإنو عنصر حا ـ فييا  .كىك
نظاـ سيد ؛ فيك الذم يعطييا صبغتيا كلكنيا  ،كىك الذم يش ؿ قيمتيا كينمط عاداتيا كتقاليدىا
كييدم سلك يا " صبغة اهلل  ،كمف أحسف مف اهلل صبغة "  .كاإلسبلـ يبني في المسلـ ضبطان
داخليان قكامو القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية التي تش ؿ ضميره ككجدانو منسجميف مع عقلو كفطرتو ".
( سلطاف ) 48 – 16 : 1981 ،
" ما أف القيـ يجب أف تكا ب التغيرات في المجتمع كتتمشى مع االتجاىات المعاصرة فيو على
أف يصاحبيا عملية تكضيح ف رم ليا  ،كعلى األخص في ال ترة التي تلبي حدكث التغيرات مباشرة
"  ( .الخطيب ) 90 : 2003 ،
كترل الباحثة أف  :المنيج اإلسبلمي ىك أنسب المناىج ،الذم يجب على الناس تطبيقو  ،لما
يحتكيو مف قيـ ثابتة أزليو ،ال يفتييا الباطؿ مف بيف يدييا كال مف خل يا ،بؿ ىي المنبثؽ عف ديف
اإلسبلـ العظيـ ،الذم ىك بحؽ ديف المكضكعية ،كالمكافقة لل طرة ،كالتكازف ،كالشمكؿ ،كالت امؿ،
الصالح إلسعاد البشرية قاطبة في سارر األعصار كاألمصار .
سادسا  :عالقة القيم بالتربية :
"ال يم ف للتربية أف تنعزؿ عف القيـ في كظار يا كأىدافيا  ،ألنيا في ذاتيا عملية قيمية  ،كالقيـ
تصكغ العمؿ التربكم كتكجيو  ،ذلؾ أف التربية عملية تستيدؼ إعداد اإلنساف المت يؼ إيجابيا مع
مجتمعو  ،فيي تعمؿ على تش يؿ الشخصية اإلنسانية تش يبل يقكـ على أساس ما يسكد المجتمع
مف تنظيمات سياسية كاجتماعية كاقتصادية  ،كينع س ذلؾ أف القيـ التي تسكد المجتمع سكاء فيما
يتضمف مف تحديد أىداؼ المتعلـ كالمعلـ  ،أك بما يزيد مف الدافعية بإقناع المتعلميف باألىداؼ
التي يتعلمكف مف أجؿ تحقيقيا  ،إضافة للتقكيـ العاـ للمتعلـ كالمعلـ  ،ألف القيـ ترمز إلى مدل
تقدير المعلـ لتبلميذه  ،كتقييـ نشاطاتيـ كتسييؿ تلؾ النشاطات "  ( .خلؼ ) 29 : 2001 ،
"كل ي تبقى القيـ ثابتة في جكىرىا مرنة في مكا بة طبيعة العصر في مظيرىا  ،فإف القرآف
يجعؿ مف اهلل المثؿ األعلى الذم تقاس قيـ اإلسبلـ عليو  ،إذ إف ص ات اهلل تعالى حيف تصبح
مثبل أعلى لئلنساف  ،كحيف تنبع قيـ الحياة مف ىذه الص ات  ،كترتبط بيا  ،لتغير م يكـ القيـ
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كاألخبلؽ  ،فبل تطكع لنزكات األىكاء كالشيكات  ،كال تتغير بتغير الظركؼ كطبيعة المجتمعات ،
كتصبح القيـ كاألخبلؽ بارتباطيا بص ات اهلل ثابتة المنبع كالم يكـ كالميزاف  ،متطكرة بالتدرج في
طريؽ ال ماؿ "  ( .شديد ) 79 : 1973 ،
"إذ تشير القيـ إلى مجمكعة الرمكز الثقافية التي تكجو السلكؾ االجتماعية لل رد في مختلؼ
المجاالت االجتماعية كىي تش ؿ العنصر المحكرم الذم تتش ؿ حكلو ثقافة المجتمع كالتي تستند
غالبا خاصة في المجتمعات العربية إلى األساس الديني  ،إذ يش ؿ العنصر الديني عنص انر محكريا
في بناريا " ( .الخاطر ) 26 : 1992 ،
كترل الباحثة أف  :التربية تؤثر بشقييا النظامي كغير النظامي ،على تش يؿ كصقؿ شخصية
األفراد ،كت كيف االتجاىات كالقيـ كالمعارؼ لدييـ ،ك ستتعرض الباحثة لبعض كسارط التربية غير
النظامية ،التي تؤثر على ت كيف كتنمية القيـ بش ؿ أك ب خر ،كنظ ارً لكثرة وسائط التربية غير
النظامية ،وصعوبة التعرض ليا ،لتعددىا وتنوعيا وصعوبة اإللمام بيا في بحث واحد ،فستقتصر
الباحثة في دراستيا عمى الوسائط التالية  :األسرة ،والمسجد ،ووسائل اإلعالم ،ودورىا في
تنمية وتدعيم القيم الدينية ،وقد جعمتيا في مباحث ثالثة عمى الوجو التالي .
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 تعريف األسرة لغة واصطالحا
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المبحث الثالث

دور األســــــــرة في تنمية القيم الدينية
مقدمة :
رـ اهلل اإلنساف ،كاستخل و في األرض ليعمرىا ،كعبل بو في تناسلو كبقارو  ،فجعلو على الكجو
األ مؿ ،بما شرعو لو مف الزكاج الذم يربط بيف الرجؿ كالمرأة برباط كثيؽ مقدس ،ليقيـ أسرة يس ف
كيطمرف إلييا .
"عندما أراد ح يـ الدكلة القديمة بتاح حتب ،الذم عاش منذ نحك  4500سنة أف ينصح ابنو،
اف مف بيف ما أكصاه بو أف قاؿ  " :إذا نت رجبل ح يمان ف كف لن سؾ أسرة " ( علي : 1996 ،
) 142
"األسرة تعتبر الخلية األكلى التي يتعلـ النشء فييا االتجاىات نحك اآلخريف كيتعلـ يؼ يقيـ
أعماليـ ك يؼ يح ـ علييا ،ما يتعلـ ال رد في األسرة ال ثير مف المعارؼ كالمعلكمات عف
المشا ؿ كالقضايا كالتحديات التي تكاجو المجتمع كعف المؤسسات كالمنظمات االجتماعية التي
عليو أف يتعامؿ معيا مكاطف " ( .الخطيب . ) 15 : 2004 ،
"كى ذا يتبيف أف الط ؿ يتعلـ مف أسرتو نكعا معينا مف المعيشة على أساس مكلده في م اف
معيف كفي زمف معيف كفي كطف معيف ،فاألسرة بطبيعتيا تنقؿ إلى الط ؿ ثقافة الطبقة االجتماعية
التي ينتمي إلييا ،كعف طريقيا يعرؼ األنماط العامة الساردة في ثقافتو فنكاع االتصاؿ مف إشارات
كم ردات كلغة كأساليب إشباع الحاجات كاالىتمامات كاالتجاىات االجتماعية المختل ة التعاكف
كالتنافس كالتسامح كالتعصب إلى غير ذلؾ مف قيـ المجتمع كمعاييره كمعنى ىذا أف الط ؿ ينظر
إلى التراث الثقافي المشار إليو مف كجية نظر أسرتو كتقكيميا لو ،ما يتفثر بنكع اآلماؿ كمستكل
الطمكح الذم تمثلو األسرة لمستقبليا كمستقبؿ أفرادىا ،كمف ىنا ت كف القيـ التي يتشربيا الط ؿ
متفثرة تماما بنظرة األسرة إلييا ،بؿ في الحقيقة ت اد ت كف تجسيدا ليا كتعبي ار عنيا "  ( .الجيار ،
) 35 : 1977
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"كعلى الرغـ مف أىمية الدكر الذم تلعبو األسرة إال أنو يصعب تحديده بش ؿ قاطع لتبايف
أكضاع األسر فيما بينيا مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية  ،حيث يختلؼ الكضع مف
أسرة ألخرل في المجتمع الكاحد بص ة عامة كقد ي كف الت اكت بيف األسر بير إذا كجدت
تنظيمات كجماعات ثقافية فرعية ثيرة  ،ما يظير ىذا التبايف ال بير في المجتمعات السريعة
الحراؾ االجتماعي مما يترتب عليو اختبلؼ حجـ الدكر الذم تقكـ بو األسرة مف أسرة إلى أخرل .
كمف مجتمع آلخر"( .الخطيب )15 : 2004 ،
"اىتـ القرآف ال ريـ باألسرة اىتمامان بالغان ،كذلؾ ألنيا أساس بناء المجتمع ،ألنيا تحقؽ الجك
االجتماعي الصالح ،لعملية التنشرة االجتماعية ،كقد حدد القرآف ال ريـ العبلقات األسرية ،على
أساس أنيا "عبلقة إنسانية " في المجتمع بيف الذ كر كاإلناث مف البشر الذيف يزالكف المعاش
كيتمرسكف بضركرة دنياىـ صباح مساء ،بحيث ت كف ىذه الجماعة الصغيرة صالحة الف تقدـ
للط ؿ كتعرفو العبلقات الكثيقة كالعبلقات الشخصية لو " ( .أبك العنيف ) 100 : 1988 ،
"فاألسرة تمد الصغار بالتعليـ المب ر كالقادرة على التفثير علييـ إذ تقدـ القيـ كقكاعد السلكؾ
كلغة المجتمع كأف اره بشفف الصكاب كالخطف كاألف ار مف خبلؿ ت اعلو مع أعضاء أسرتو أكال
كالمجتمع ثانية "( .غنيـ ) 297 : 2005 ،
ىجؿ األمكر ،التي يجب أف تتضافر جيكد
كترل الباحثة أف  :دكر األسرة في رعاية األكالد ،لمف أ ى

اآلباء كاألميات ،كأىؿ العلـ ،كالدعاة ،كالتربكييف ،كاإلعبلمييف ،للمحافظة على بناء األسرة الصالحة
في المجتمع لينيض بيا كيرت ع .

التعريف المغوي واالصطالحي لألسرة
 .1التعريف المغوي لألسرة :
"األسرة مشتقة في األصؿ مف األسر ،كاألسر في اللغة يعني القيد ،كيشير الرازم إلى أصؿ
لمة األسر بفنو القيد برباط ثـ اتسع معناه فصار يشمؿ أم قيد فيما بعد برباط أك بدكف رباط ،كقد
ي كف األسر إجباريا ما في حالة أسر العدك في المعر ة ،كقد ي كف اختياريا ما في حالة األسرة ،
فاإلنساف يختاره بن سو كيسعى إليو ،كل ف األسرة مف المنظكر اإلسبلمي ليست قيدا أك عبثا كانما
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ىي المسركليات كااللتزامات التي ينيض بيا ال رد نحك المجمكع مقابؿ ما يحصؿ عليو ال رد مف
م اسب كامتيازات فاإلنساف يقبؿ ىذه المسركلية عف رضا كطكاعية بحثا عف الراحة كالس ينة ك
الطمفنينة

مطلب إنساني ،كليذا لـ ترد لمة األسرة إطبلقا بيذا الل ظ في القرآف ال ريـ ،كانما تجد

تاب اهلل يستخدـ لمة األىؿ ،فاألىؿ في اللغة العربية مشتؽ مف ال عؿ " أىؿ" على كزف " رضى "
بمعنى أنس كاستراح كىدأ كاطمفف ،كليذا تسمى الزكجة أىبل فيقاؿ فبلنة أم تزكجيا "  ( .حلمي
كآخركف ) 131 : 1996 ،
 .2التعريف االصطالحي لألسرة :
"تعريؼ برجس كلكؾ لؤلسرة  " :بفنيا مجمكعة مف األشخاص يرتبطكف معان بركابط الزكاج أك
الدـ أك التبني كيعيشكف تحت سقؼ كاحد ،كيت اعلكف معان كفقان ألدكار اجتماعية محددة كيخلقكف
كيحافظكف على نمط ثقافي عاـ " ( الرشداف ) 209 : 1999 ،
"كتعرؼ سامية الخشاب األسرة  :بفنيا اتحاد حتمي تؤدم إليو االستعدادات كالقدرات ال امنة
في الطبيعة البشرية النازعة إلى االجتماع  ،كىي بفكضاعيا كمراسميا عبارة عف مؤسسة اجتماعية
تنبعث عف ظركؼ الحياة الطبيعية التلقارية للنظـ كاألكضاع االجتماعية ،ما أنيا ضركرة حتمية
للقاء الجنس البشرم كدكاـ الكجكد االجتماعي كيتحقؽ ذلؾ ب ضؿ اجتماع اثنيف ىما الرجؿ كالمرأة
كاالتحاد الدارـ المستقر بينيما بصكرة يقرىا المجتمع ىك األسرة .
كيرل اتؿ  :أف األسرة جماعة اجتماعية أساسية كدارمة كنظاـ اجتماعي رريسي كىي مصدر
األخبلؽ كالدعامة األكلى لضبط السلكؾ  ،ما أنيا أساس كجكد المجتمع اإلطار الذم يتلقى فيو
اإلنساف أكؿ دركس الحياة االجتماعية " ( حلمي كآخركف ) 135 : 1996 ،
كتعرؼ الباحثة األسرة إجراريا  :تت كف مف رجؿ كامرأة تربط بينيـ برابط كثيؽ يتـ مف خبلؿ ذلؾ
إنجاب األبناء كالبنات كرعايتيـ كتعليميـ لينخرطكا في اإلطار المجتمعي .
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التربية األسرية في مختمف أطوارىا التاريخية كما يمي :
عندما أنزؿ اهلل سيدنا آدـ كحكاء إلى األرض كبدأت الخليقة بدأ ت كيف األسر ك انكا يعيشكف
في جماعات مختل ة كمع تعاقب األزماف أصبح تطكر في تلؾ األسر كتلؾ البيرات كالمجتمعات .
 .1الطور القديم " :

اف اإلنساف يعيش حياة بسيطة  ،كير ز على اشباع حاجاتو مف طعاـ

كشراب ك ساء كمفكل  ،ك انت التربية آنذاؾ تيدؼ إلى أف يقلد الط ؿ عادات المجتمع  ،ك انت
تربية األط اؿ مف ميمة الكالديف كاألسرة لخلك المجتمع مف المدارس  ،ك انت تتصؼ بما يلي :
أ -

اف المجتمع ( الكالداف  ،األسرة  ،كشيخ القبيلة ) يتكلى العملية التربكية  ،ك انت العملية

التربكية متدرجة كمرحلية أم يتدرج الط ؿ على األشياء كالمياـ تدريجيا لما بر سنو ،
فيبدأ بمرحلة جمع األ ؿ  ،ثـ الرعي  ،فالتدرب على ال ركسية كالقتاؿ إلى أف يصؿ إلى
مرحلة الشيخكخة

ب-


انت العملية التربكية تقكـ على المحا اة كالتقليد  ،أم أف الط ؿ يقلد ال بير في مختلؼ
الشركف كالمياـ "  ( .ال سكاني كآخركف ) 34 : 2003 ،

ت-


" كمف الحقارؽ المعركفة أف األسرة في الحياة البدارية القبلية انت تقكـ بعملية التنشرة
االجتماعية ألط اليا عف طريؽ تعري يـ بالميارات كالعادات كالقيـ المفلكفة في حياة
الجماعة كنظ ار ألف الحياة البدارية انت بسيطة في عناصر كمحتكاىا فقد انت أساليب
التربية بسيطة كساذجة أيضا "  ( .الجيار ) 35 : 1977 ،

"فالتربية عند اإلنساف القديـ في عصكره األكلى انت تنحصر في بساطتيا كسيكلة م يكميا ،
كيرل المدقؽ في حياتيـ أنو اف ي يؼ ن سو لمقتضيات محيطو كبيرتو بصكرة ع كية  ،فبل مدارس
منظمة يدخليا  ،كال معلكمة منسقة تلقى عليو  ،أك نظاما تعليميا يسير عليو  ،ك ال أصكؿ تدريس
ك أساليب فنية يتبعيا  ،كانما اف يلبي داعي التقليد الساذج البلشعكرم في افة أعمالو كحر اتو ،
ك اف الط ؿ ينشف على ما يشاىده مف اختبارات عارلتو المادية  ،فيسير على ىذه األساليب التي
يرثيا عنيـ كيحافظ علييا " ( .فايد ) 17 : 1981 ،
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"كى ذا قضى اإلنساف القديـ حقبة طكيلة مف الزمف دكف ما حاجة إلى مف يتكلى تربية أبنارو
نيابة عنو أك معاكنة لو  ،بؿ إف إعداد الناشئ للحياة اف معناه احت ار األسرة لميارة مف الميارات
أك سر مف أسرار الحرفة "  ( .الجيار ) 36 : 1977 ،
"كلـ تتغير نظرة اليكناف إلى الط ؿ عف نظرة المجتمعات البدارية لو ،فلـ يتحسف مر زه
االجتماعي في األسرة إال بعد البلكغ كللذ كر فقط ،ما أف مر ز المرأة اليكنانية لـ ي ف مر از
عاليا ،كنتج عف ذلؾ أف أىملت التربية الرسمية لؤلـ ،كمما ساعد على ضعؼ التربية األسرية عند
اليكناف إلقاء تبعة التربية في الطبقات الثرية على عاتؽ المربيات كالحاضنات .
كبقي الحاؿ ذلؾ حتى جاء الركماف ،فبدأت التربية األسرية تتحسف كيرت ع شفنيا ،كساد جك
مف االحتراـ لؤلب كاألـ اللذيف تعاكنا في ميمة تربية األط اؿ ،تلؾ الميمة المقدسة التي اف
عمادىا البساطة كحب العمؿ كضبط الن س "  ( .الرشداف ) 277 : 1999 ،
"فاألسرة الركمانية مثبل في العصكر القديمة ما انت تختلؼ في ىذه الناحية اختبلفا بي ار عف
األسرة في الشعكب البدارية  .فاألسرة الركمانية في اقدـ عصكرىا انت تشرؼ كحدىا على تنشرة
أط اليا كتربيتيـ مف مختلؼ النكاحي كفؽ ما تشاء ليا نظميا الخاصة  ،بدكف تدخؿ مف جانب أية
سلطة أخرل مف سلطات المجتمع العاـ " ( .كافي )5 : 1977 ،
"كلقد تبكأت التربية األسرية م انة رفيعة عند الييكد ،كىذا راجع إلى اشتراؾ األب كاألـ في
المسركلية التربكية مف الناحية الخلقية كالمينية ،كمما جاء في التكراة على لساف أـ تنصح ابنيا "
استمع يا كلدم لتعاليـ أبيؾ ك ال تنسى تعاليـ أمؾ " ك اف الييكد يعتبركف أف الط ؿ المربى نعمة
مف اهلل على كالديو ،كأف عديـ التربية نقمة مف نقـ اهلل على كالديو كمصدر عار ليما " ( .الرشداف
) 277 : 1999 ،
 .2الطور اإلسالمي  " :كبعد ظيكر اإلسبلـ رأينا تحكال عظيما في التربية األسرية  ،فاألسرة
بجميع أعضاريا نكاة للمجتمع ال بير ،أقاميا القرآف ال ريـ على أساس مف الحؽ كالعدؿ كاإلحساف،
كىي تقكـ على البذؿ كالرعاية مف اآلباء ،كعلى الطاعة كالبر كاإلحساف مف جانب األبناء،
فاألمكمة كاألبكة عطاء ببل حدكد ،كت اف بغير ثمف  .كليس عبثان أف يجعؿ اهلل سبحانو إرضاء
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اعيب يدكا اللَّوى ىكىال تي ٍش ًري كا بً ًو ىش ٍينرا ىكبًاٍل ىكالً ىد ٍي ًف إً ٍح ىس نانا "  ( .سعد الديف 1980 ،
الكالديف بعد إرضارو " ىك ٍ
) 34 :
كترل الباحثة  :أف اإلسبلـ نيض بالحياة األسرية كالمجتمعات ،إلى العلك كالرقي بحيث جعؿ
رابط الحياة األسرية ىك أسمى شيء في الكجكد ،كأف ل ؿ مف الرجؿ كالمرأة حقكؽ كعلييما أيضان
كاجبات ،فيجب على ؿ منيما القياـ بما عليو ،كاحتراـ اآلخر كرعايتو ،ليعيشكا حياة مستقرة ىادرة،
ما أراد اهلل سبحانو كتعالى .
 .3الطور الحديث  " :كقد ازدادت أىمية التربية األسرية في القرف السابع عشر كالثامف عشر،
كنادم رجاؿ ال ر كمنيـ ( بستالكتزم ) بفف يصبح البيت المر ز الرريسي لتربية األط اؿ ،كأف
تصبح المدرسة كال نيسة كالح كمة في خدمة التربية البيرية  .كاىتمت التربية الحديثة في القرف
العشريف بالتربية البيتية ،كصارت تلعب دك ار ىاما في تنشرة الجيؿ الجديد  ،ف ي البيت يقضى
األط اؿ سنكاتيـ األكلى ،كىي سنكات ت كيف كتفسيس ،كيتلقكف مف البيت دركسيـ التربكية المب رة ،
كيتعلمكف ما ىك الخطف ك ما ىك الصكاب ،ك يؼ يتعاملكف مع اآلخريف ،ك يؼ يسل كف في الحياة،
كتت كف أكلى بذكر شخصياتيـ ،كتتفثر حياتيـ كسلك يـ نتيجة لتربيتيـ المنزلية" ( .ناصر 1999 ،
) 150 :
"كاألسرة تلعب دك انر ىاما في غرس القيـ في ن كس األفراد كتحثيـ على تمثليا كتشمؿ الثقافة
كالعادات كالتقاليد كالقيـ كالقكاعد السلك ية المتعارؼ علييا ك ذلؾ القانكف كالتشريعات كيرل ميشيؿ
ارجاؿ أف األسرة مف أىـ العكامؿ التي تساعد على تش يؿ اتجاىات األبناء حيث يبدأ األط اؿ تقبؿ
آراء الكالديف عف األشياء قبؿ أف تقكـ التفثيرات التالية بتعديليا ،كيرل ثكرب أف تفثير األسرة على
نمك الط ؿ يتضح في الجكانب اآلتية  :النمك الجسمي _ األمف الن سي _ االتزاف االن عالي _
النضج االجتماعي ،كيرل على عبد الكاحد كافي أف األسرة ليا آثار خطيرة على األط اؿ منيا :
الكراثة _ التقليد _ اللعب نقؿ ثقافة المجتمع إلى ط ؿ _ الحضانة كالتربية _ ت كيف الزكاج
العاط ي كالعكاطؼ األسرية "  ( .حلمي كآخركف ) 135 : 1996 ،
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 .4مكانة األسرة في كل األطوار  " :األسرة تظؿ ىي المؤسسة األكلى لتنشرة االجتماعية ،حيث
تنكع م ار ز التنشرة داخؿ األسرة حيث نجد أف األـ تقكـ بتنشرة الط ؿ بطريقة معينة على نمط مف
القيـ على خبلؼ طريقة نمط األب ،ك ذلؾ على خبلؼ نمط كقيـ األخكة أك اآلخريف داخؿ بناء
األسرة األعماـ كالخاالت كالجدات "  (.الخاطر ) 12 : 1992 ،
والالفت لمنظر أن ىناك مؤثرات أخرى عمى التربية إلى جانب األسرة  " :قديما انت األسرة
تقكـ بعملية التربية ألط اليا مف خبلؿ إ سابو الميارات كالعادات كالقيـ الشارعة في حياة الجماعة،
كل ف بعد أف اخترع اإلنساف ال تابة أثر ذلؾ على دكر األسرة في ىذا المجاؿ كدخلت كسارط
تربكية أخرل لتشارؾ األسرة ىذا الدكر التعليمي كالذم اف ح انر علييا لعقكد مف الزمف ".
( الطركانة ) 213 : 2004 ،
خصائص األسرة :
أ -

ىي أبسط أش اؿ التجمع .
" 

ب-


يكجد في أش اليا المختل ة في ؿ المجتمعات كفي ؿ األزمنة  ،ذلؾ ألف الط ؿ حيف يكلد

ي كف في حاجة لمف يرعاه .

ت-


النظاـ الذم يؤمف كسارؿ المعيشة ألفراده .


ث-


أكؿ كسط اجتماعي يحيط بالط ؿ كيمرنو على الحياة  ،ما يش لو لي كف عضكا في

المجتمع .

ج-


األسرة نظاـ اجتماعي تؤثر فيما عداىا مف النظـ االجتماعية كتتفثر بيا .


ح-


األسرة كحدة إحصارية  ،أم يم ف أف تتخذ أساسا إلجراء اإلحصاريات المختل ة عدد

الس اف  ،كمستكل المعيشة  ،كظكاىر الحياة كالمكت  ....الخ " ( .الرشداف : 1999 ،
) 122
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وظائف األسرة :
"فاألسرة ىي الكحدة الكظي ية الم كنة مف الزكج كالزكجة كاألبناء المرتبطة برباط الدـ كاألىداؼ
المشتر ة كىي على ىذا النحك تتفثر بالنظاـ االجتماعي الشامؿ للمجتمع كتؤثر فيو عف طريؽ
ت اعليا معو في قياـ كظار يا ،تطكرت ىذه الكظارؼ في جملتيا مف األكسع إلى الكاسع ،ثـ إلى
الضيؽ فاألضيؽ فكظارؼ األسرة في اإلنسانية في أقدـ عيكدىا انت كاسعة ؿ السعة شاملة
لمعظـ شركف الحياة االجتماعية ،كل ف المجتمع العاـ اخذ ينتقص ىذه الكظارؼ مف أطرافيا شيرا
فشيرا ،كينتزعيا مف األسرة كاحدة بعد أخرل ،كيعيد ب ؿ منيا إلى أجيزة خاصة تسير تحت إشرافو،
حتى اد يجردىا منيا جميعا  .فاألسرة في مبدأ نشفتيا انت تقكـ بجميع الكظارؼ االجتماعية في
الحدكد التي يسمح بيا نطاقيا ،كبالقدر الذم تقتضيو حاجاتيا "  ( .كافي ) 5 : 1977 ،
"كأىـ كظارؼ األسرة التربكية منذ الكالدة كحتى يستقؿ الط ؿ بشخصيتو  ،كىناؾ عدة كظارؼ
تربكية لؤلسرة  ،انت كال تزاؿ في مجاؿ رجاؿ ال ر التربكم على مر العصكر  ،كىي التربية
الجسمية أك الجسدية  ،التربية العقلية  ،التربية الخلقية  ،التربية االجتماعية " ( ناصر : 1999 ،
) 151
أ -

تزكيد المجتمع بفعضارو الصغار
" 

ب-


تييرة فرصة الحياة ليـ كاعدادىـ للمشار ة في المجتمع


ت-


تزكيدىـ بكسارؿ كأساليب ت ي يـ مع المجتمع


ث-


تقديـ الدعـ االقتصادم كاالجتماعي كالن سي ألفرادىا " ( أحمد ) 83 : 1986 ،


ج-


" تنمية حكاس الط ؿ العامة .

ح-


إ ساب الط ؿ اللغة كمياراتيا بلغة ال بار ال بلغة األط اؿ .

خ-


تغذية الط ؿ حسب حاجات النمك الطبيعية بالرضاعة بداية ثـ العناصر الغذارية البلزمة


فيما بعد .
د -
ذ -

مراقبة صحة الط ؿ كقاريا كمعالجة الط ؿ في حاؿ المرض .

إ ساب الط ؿ القيـ االجتماعية كاألخبلقية مف منيؿ الديف كما يجعؿ منو شخصية تحترـ
ىذه القيـ كتقكـ بتطبيقيا في الكاقع سلك يان .
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ر -

تكفير الحماية كالرعاية للط ؿ كتشعره باألمف كاالستقرار كتكفر لو الحناف البلزـ حتى تقكم


ز -

االبتعاد عف استخداـ أساليب قارمة على الخكؼ كالعقكبة البدنية كسيلة تربكية لتعديؿ


س-


تدريب الط ؿ على الميارات الحر ية كتكفير الكسارؿ المررية كالحسية المختل ة كمنحو

الركابط بيف األسرة بداية كالط ؿ ثـ بيف الط ؿ كالمجتمع .
سلكؾ الط ؿ كتربيتو .

الحرية ال افية الختيار النشاط الذم يميؿ إليو كمراقبتو ك إرشاده فقط .
ش-


تكفير فرص االختبلط باألقراف اللعب معيـ كتبادؿ الخبرات الثقافية كالحصكؿ على المتعة


كذلؾ حؽ مف حقكؽ الط ؿ الطبيعية "  ( .الطيطي ) 265 : 2002 ،
أىداف األسرة :
أ .تربية الجيل المتخمق بخمق اإلسالم .
"مف المنطقي أنو إذا ت ل ت األسرة كتمس ت بفطراؼ الديف الحنيؼ  ،كتعلقت بفىداؼ القيـ
األخبلقية فإف المجتمع يصبح أقرب إلى ال ماؿ ،كىذا الذم سعى اإلسبلـ سعيان حثيثان لتحقيقو،
فطلب مف الرجؿ كالمرأة على السكاء التمسؾ بالديف كأف يتسلحا بتقكل اهلل عز كجؿ ،ما طلب عند
الزكاج أف يظ ر الرجؿ بذات الديف ،كبذلؾ ست كف األسرة ذات صبغة إسبلمية أصيلة ،كسكؼ
يتش ؿ األبناء بيذا الش ؿ  ...إف مف رسالة األسرة المسلمة غرس القيـ النبالة في ن كس األبناء ،
كمف أىميا عاط ة الدفاع عف الديف كالكطف إف أمياتنا في صدر اإلسبلـ ف يدفعف بفبناريف إلى
ساحة الشرؼ ليدافعكا عف الديف كاألكطاف  ...فاألسرة ذات أثر أساسي في التفثير في ت ير أبناريا
 ،كلذلؾ ـ ىك جميؿ أف يجلس األب إلى أكالده ليحدثيـ صادؽ الحديث  ( " ...الح ناكم ،
) 278 : 2001
"كال يستقي أكؿ ما يستقي مف قيـ كاتجاىات إال مف معيف ركحيما كف رىما  ،كقديما قاؿ بعض
السلؼ  ( :لكال المربي ما عرفت ربي )  ،كليذا حث اإلسبلـ على حسف اختيار المرء لزكجتو ألف
ًَّ
ىمينكا ىكاتَّىب ىعتٍيي ٍـ يذّْريَّتييي ٍـ
الكلد فرع ليا  ،كلل رع ح ـ األصؿ  ،كبفصلو يطيب  ،قاؿ تعالى  " :ىكالذ ى
يف آ ى
ًً
يم و
اف " ( الطكر  ( .) 21 :منصكر كالشربيني ) 104 : 2000 ،
بإ ى
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ب  .المحافظة عمى اآلداب اإلسالمية في األسرة .
"كال شؾ أف دكر األسرة يقع في مقاـ الصدارة مف ىذه الدكارر المؤثرة كال اعلة  ،فعلى األبكيف
تقع مسركلية التنشرة الصحيحة  ،مف تصحيح للعقيدة كترسيخ للقيـ في أذىاف األبناء  ،كمف
متطلبات ذلؾ بطبيعة الحاؿ صحة عقيدة األبكيف  ،كتطبيقان سليمان  ،كتلؾ نقطة أساسية كجكىرية
يجب التنبو إلييا ؛ ألف فاقد الشيء ال يعطيو ،كبقدر ما يقع على اآلباء مف عبء غرس ال ضارؿ
كالص ات الحميدة في ن كس النشء بقدر ما يتحملكف مف عملية التقكيـ كالمتابعة ،كتلؾ عملية
ىىلى ىؾ بًالص ى ً
طبً ٍر ىعلى ٍييىا " ( .الصعيدم
اص ى
ٍم ٍر أ ٍ
َّبلة ىك ٍ
أخرل أ ثر أىمية ،كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى  ":ىكأ ي
) 157 _ 156 : 1993 ،

"لذا تلعب العبلقات االجتماعية التي تربط ال رد بففراد عارلتو الدكر المؤثر في تطكير كتنمية
حالتو الركحية كاألخبلقية كاإلنسانية كىذا ما يساعده على تحقيؽ ذاتيتو كاالست ادة مف قدراتو ك
قابليتو  ،إف العارلة تعتبر مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي تساعد على تحقيؽ ذاتية اإلنساف
كبناء شخصيتو  ،أما تفثير المتجمع في العارلة فيك تفثير كاضح منطقي ،فالمجتمع ال بير ىك الذم
يزكد العارلة باألح اـ القيمية كالمقاييس كاألخبلؽ يصؿ إلى درجة ناضجة ال نستطيع عندىا فصؿ
كتجزرة أخبلقية كأيدلكجية المجتمع عف أخبلقية كأيدلكجية العارلة "  ( .الحسف _ 58 : 2005 ،
) 60
ج  .ربط أبناء األسرة بالمسجد :
"إف ىدفان ىامان لؤلسرة المسلمة أف تكجد عبلقة كرابطة قكية بيف أبناريا كالمسجد منذ زمف با ر
في حياتيـ  ،مف يكـ يستطيعكف االعتماد على أن سيـ في صحبة األب أكالن ثـ كحدىـ بعد ذلؾ ،
كذلؾ أف المسجد في حياة المسلـ جكىرم أساسي فيك بيت اهلل الذم تؤدل فيو أىـ فرارض اإلسبلـ
كىي الصبلة خمس مرات في اليكـ كالليلة  .كاف تعكيد األسرة ألبناريا على التردد على المسجد
عمؿ تربكم  ،جليؿ القدر عميؽ األثر قادر بإذف اهلل على أف يطبع الط ؿ على ؿ ما يبشر بو
المسجد في ن كس ركاده مف فضارؿ كقيـ كآداب ،كىك المدرسة األكلى في حياة المسلميف صغا انر
ك با انر ،بؿ رجاالن كنساء على السكاء  .إف المسجد يطبع المسلـ على حب النظافة كالطاعة كالنظاـ
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 ،ك ؿ تلؾ أمكر ال تستقيـ الحياة اإلنسانية بدكنيا  ...إف المسجد يغرس ىذه الدعارـ الثبلثة في
ن كس الصغار كال بار "  ( .محمكد ) 93 : 1992 ،
تكوين األسرة :
الحمد هلل جؿ ثناؤه  ،كتقدست أسماؤه  ،رفع الن اح  ،كأعلى شفنو  ،كأقاـ بحبللو األدياف ،
كجعؿ بو بقاء الحيكاف  ،كعمر بو الببلد  ،ك ثر العباد  ،كحث عليو في تبو المنزلة  ،كأباف لنا عف
جبللة محلو ،كقد قاؿ اهلل عز كجؿ  ":كما أرسلنا مف قبلؾ مف رسكؿ إال كجعلنا لو أزكاجان كذرية "
كقاؿ صلى اهلل عليو كسلـ  ":الن اح مف سنتي فمف لـ يعمؿ بسنتي فليس مني "  ،كبالن اح ت كف
األسر ألتي يتكاصؿ بيا النسؿ البشرم ،إلى أف يرث اهلل األرض كمف علييا .
"كفي ظؿ األسرة ك بيف أحضانيا يحس الط ؿ باالنتماء كيتعلـ يؼ يتعامؿ مع اآلخريف ،
ك يؼ يحقؽ مصالحو مف خبلؿ ت اعلو داخؿ األسرة رد مف أفرادىا " (.ىندم )47 : 1990 ،
"إف م يكـ الزكجية في اإلسبلـ يعتبر سَّر كجكد ىذا العالـ  ،ف ؿ ما نراه في ىذا ال كف مف
ؤسس على ىذه العبلقة  ،يستكم في ذلؾ الحيكاف كالجماد كالنبات  ،يقكؿ اهلل –
صنع اهلل يم ه
بديع ي

تعالى  :كمف ؿ شيء خلقنا زكجيف لعل ـ تذ ركف  ،كذلؾ أمر يقتضي تقديس اهلل كتنزييو  ،قاؿ
تعالى  :سبحاف الذم خلؽ األزكاج ليا  ...كالسنة النبكية في ىذا المجاؿ حافلة قكالن كفعبلن

كتكجييان  ،فقد تزكج رسكؿ اهلل 

النساء ف اف نساؤه خير النساء كأميات المؤمنيف  ( .الصعيدم

) 34 _ 33 : 1993 ،
"ذلؾ ألف األسرة ىي القاعدة األساس التي تبنى علييا الحياة االجتماعية في المجتمع
اإلسبلمي  ،لذا ف لما اف بناء األسرة قكيان متماس ان يقكـ على أساس الحب كاإلخبلص كالتعاكف
كاالحتراـ  ،عاش ال رد سعيدان  ،كالمجتمع قكيان متماس ان  ،كلذلؾ كضعت الشريعة اإلسبلمية األح اـ
كاألسس القانكنية  ،كالكاجبات األخبلقية  ،لتنظيـ األسرة  ،كح ظ بناريا  ،كتكفير السعادة كاالستقرار
في أجكاريا "  ( .المكسكم ) 94 : 1992 ،
"كىناؾ سنف كشرارع تبيف للناس يؼ يقيمكف الحياة الزكجية في سلكؾ مستقيـ كبناء متيف ،
كمف ىنا فإف اإلسبلـ نظـ العبلقات  ،كحد الحدكد كبيف الحقكؽ  ،ككضح الكجبات لتسير س ينة
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الحياة في جك معتدؿ كتعيش األسرة حياة راضية ال تسمع فييا الغية قاؿ تعالى  " :ىك ًم ٍف
ؽ لى ي ـ ًمف أ ٍىن ي ًس ي ـ أ ٍىزكاجا لًتىس ي ينكا إًلى ٍييا كجع ىؿ ب ٍي ىن ي ـ مكَّدةن كر ٍحمةن إً َّف ًفي ىذلً ىؾ ىآلىي و
ات لًقى ٍكوـ
ىخلى ى ٍ ٍ
ى
ٍ ى ن ٍ
ى ى ى ى ى ٍ ىى ىى ى
(الركـ  ( " )21 :شؾ  ،د  .ت ) 14 :

ًً
ىف
آ ىىياتو أ ٍ
كف
ىيتى ى َّ ير ى

"كالمكدة كالرحمة ثمرتاف محتكمتاف لبلنسجاـ في الطباع كاالنسجاـ في األخبلؽ كىذا الس ف
الن سي الدارـ  ،كىذه المكدة كالرحمة ىك المياد الذم تنشف فيو األسرة  ،ثـ تنشف كتترعرع  ،كتنمك ،
كتشب فيو األط اؿ  ،كمف ىذه الصدكر العامرة بالرحمة تغتذم  ،كمف ىذه القلكب الم عمة بالحب
تنيؿ كترتكم  ،كفي ىذه المحاضف اآلىلة بالعطؼ كالحناف تتربى  ،كمف ىذه الن كس المليرة
بالطير  ،كالطمفنينة الن سية تقتبس  ،كمف ىذه الطباع كالخبلؿ كاألخبلؽ الميذبة ترث " ( .القرشي
) 20 : 1988 ،
"إف سعادة اإلنساف في بيتو ال تعدليا سعادة  ،البيت ىك الراحة الكارفة  ،ىك الس ف كاألماف ،
كم اف اليدكء  ،ك محضف الذرية  ،كينبغي أف نحرص ثي انر على أف نعيد إلى بيكتنا الدؼء
كالحناف كالسعادة  ،كأف ن ثر العطاء كالتضحية  ،كأف نذ ر لمات الثناء كالحب كالتقدير  ،كأف
نجعؿ البيت آية مف آيات اهلل في المكدة كالرحمة  ،كالس ف كاألل ة  ،كأف يقكـ الزكج بكاجباتو التي
أكجبيا اهلل عليو " ( .شحاتو  ،د  .ت ) 72 :
"كلقد اىتـ اإلسبلـ باألكالد  ،كال ن اد نجد دينا اىتـ بالكلد حتى قبؿ ميبلده مثلما اىتـ اإلسبلـ ،
الذم جعؿ ذلؾ أم انر دينيان كاجب اإلتباع  ،ابتداءان مف اختيار األـ  ،فقد ندب كاجب الكدكد الكلكد
ذات الديف كالخلؽ الحسف  ،الراعية لزكجيا الحانية على كلدىا  ،الراعية لبيتيا  ،الحافظة لزكجيا
في مالو كفرجو  ،الممتعة لو في حاؿ اإلفضاء كالنظر "  ( .فرج ) 147 : 1989 ،
"قاؿ القاضي أبك ب ر رحمو اهلل في تاب مراقي الزل ى لو  :اعلـ أف الصبي أمانة عند كالديو
كقلبو الطاىر جكىرة ن يسة ساذجة خالية عف ؿ نقش كصكرة كىك قابؿ ل ؿ نقش كقابؿ ل ؿ ما
يماؿ بو إليو فإف عكد الخير كعلمو نشف عليو كسعد في الدنيا كاآلخرة يشار و في ثكابو أبكاه ك ؿ
معلـ لو مؤدب  .كاف عكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيارـ شقي كىلؾ ك اف الكزر في رقبة القيـ بو
ار " كميما اف األب يصكنو مف نار الدنيا
ىىلًي ي ٍـ ىن نا
كالكالي عليو كقد قاؿ تعالى " :قيكا أ ٍىن ي ىس ي ٍـ ىك أ ٍ
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فينبغي أف يصكنو مف نار اآلخرة كىك أكلى كصيانتو بفف يؤدبو كييذبو كيعلمو محاسف األخبلؽ
كيح ظو مف القرناء السكء كال يعكده التنعـ كال يحبب إليو الزينة كأسباب الرفاىية فيضيع عمره في
طلبيا إذا بر كييلؾ ىبلؾ األبد بؿ ينبغي أف يراقبو مف أكؿ أمره فبل يشغؿ في حضانتو ك
إرضاعو إال امرأة صالحة متدينة تف ؿ الحبلؿ فإف اللبف الحاصؿ مف الحراـ ال بر ة فيو فإذا كقعت
عليو نشفة الصبي عجنت طينتو فيميؿ طبعو إلى ما يناسب الخبارث كميما بدت فيو مخايؿ التمييز
فينبغي أف يحسف مراقبتو كأكؿ ذلؾ ظيكر أكارؿ الحياء فإذا اف يحتشـ كيستحي كيترؾ بعض
األفعاؿ فليس ذلؾ إال إلشراؽ نكر العقؿ عليو حتى رأل بعض األشياء قبيحة كمخال ة لبعضيا
فصار يستحي مف شيء دكف شيء كىذه ىدية مف اهلل إليو بشارة تدؿ على األخبلؽ كص اء القلب
كىك مبشر ب ماؿ العقؿ عند البلكغ فالصبي المستحي ال ينبغي أف يميؿ بؿ يعاف على تفديبو
ب ماؿ حياتو كتمييزه  ( " ...ابف الحاج ) 295 : 737 ،
كترل الباحثة أف  :اإلسبلـ العظيـ حث على الزكاج كرغب فيو  ،ركل ابف مسعكد أف رسكؿ
اهلل



قاؿ  ":يا معشر الشباب مف استطاع من ـ الباءة فليتزكج  ،فإنو أحصف لل رج  ،كأغض

للبصر  ،كمف لـ يستطع فعليو بالصكـ فإنو كجاء "  .كيقكؿ  ":تزكجكا الكدكد فإني م اثر ب ـ
األنبياء يكـ القيامة " .
الواقع البيئي لألسر الفمسطينية من قبل عام  1948حتى عام  2010وىي كما يمي :
 .1األسرة الفمسطينية قبل عام : 1948
"مرت األسرة ال لسطينية بظركؼ صعبة كعاشت متغيرات عديدة مف عدـ االستقرار كالثبات
بدءان مف الح ـ التر ي ل لسطيف كاالستعمار البريطاني ككصكالن إلى االحتبلؿ اإلسراريلي  ،كلقد
تميز البناء األسرم في ىذه المرحلة حيث ش لت العارلة ك العشاررية عنكاف المرحلة  ،كبرزت
أحزاب تنتمي إلى طبقة مف الكجياء كاألعياف كالمبل يف  ،كعدد مف المثق يف كرجاؿ األعماؿ ".
( شرابي ) 84 : 1992 ،
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حيث اعتمدت ىذه ال ترة على حرفة الزراعة كالتمر ز األسرم حكؿ األرض  " ،أما مف حيث
الديناميات االقتصادية فإف العارلة ال لسطينية قد ارتبطت بنمط اإلنتاج القارـ  ،كبطبيعة العبلقات
اإلنتاجية الساردة "  ( .ىبلؿ ) 72 : 1998 ،
 .2األسرة الفمسطينية من عام  1948حتى عام : 1967
"فال لسطيني حمؿ في ىجرتو الجديدة البيرة السابقة  ،فالمخيـ أصبح منطقة يتجمع فييا ميجرك
القرية الكاحدة أك العشيرة الكاحدة ؛ مما أبقى على فعالية القيـ الري ية كقكتيا في مجاؿ الحياة
األسرية للميجريف "  ( .عزاـ ) 177 : 1987 ،
"باإلضافة إلى مظاىر الشتات التي مرت بيا العارلة في لييما ( الض ة الغربية كقطاع غزة )
بحيث ت تت البيرة األساسية للعارلة مف الداخؿ كمف بيف مظاىر ذلؾ ال ثافة الس انية كمحدكدية
البدارؿ كالخيارات الخاصة بكسارؿ اإلنتاج كقكل اإلنتاج أيضان  ،كضغكط البحث عف مصادر أخرل
لئلنتاج تتماشى مع الحاجات المتكلدة كنظ انر لعدـ تكافرىا في قطاع غزة كالض ة الغربية برزت
اليجرة إلى الخارج كاليجرة مف الريؼ إلى المدف أك إلى شرؽ األردف فخلقت ىذه األكضاع ظرفان
م تتان للعارلة  ...كىذه اليجرة ليست ىركبان مف المسركلية كانما مف أجؿ إنقاذ العارلة كبقاريا مكحدة "
( لباد ) 247 _ 219 : 1987 ،
 .3األسرة الفمسطينية من عام  1967حتى عام : 1987
"قاـ االحتبلؿ اإلسراريلي منذ عاـ  1967بالعديد مف اإلجراءات كالتدابير االقتصادية كالسياسية
كالقانكنية كالتي أثرت على العارلة ال لسطينية  ،حيث أصدرت مجمكعة مف األكامر العس رية كالتي
ت رس سيطرتيا على الض ة الغربية كقطاع غزة  ،فقد انت إستراتيجيتيا األساسية جعؿ األرض
ال لسطينية تعتمد مليان على االقتصاد اإلسراريلي  ،كذلؾ مف خبلؿ الممارسات التعس ية كمصادرة
األراضي كاضعاؼ مقكمات اإلنتاج الصناعي كتكجيو المنتجات الزراعية إلى جانب فتح باب العمؿ
المفجكر في داخؿ إسراريؿ  ،ك ؿ ذلؾ لعب دك انر أساسيان في انشطار جديد للقاعدة اإلنتاجية للعارلة
الممتدة  ...ك ما رافقيا مف ت تت مما اف يعرضيـ لبلنحراؼ ف كيؤدم ذلؾ إلى حدكث تشكىات
في الملؾ االجتماعي للعارلة " ( .التر ي كزميلو ) 95 _ 92 : 2000 ،
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"كباإلضافة إلى ذلؾ زادت في ىذه ال ترة القيـ السلبية  ،كتراجعت قيـ الطاعة كالكالء عند
األبناء كازداد الت ؾ األسرم كضعؼ دكر األسرة في عملية الضبط االجتماعي  ،كرغـ المعاناة
جراء ممارسات االحتبلؿ القمعية المختل ة إال أف المجتمع ال لسطيني بقي قارمان بمختلؼ فراتو
كشرارحو االجتماعية  ،حيث قاكـ إجراءات إسراريؿ الرامية إلى جعؿ البناء االجتماعي لؤلراضي
المحتلة أ ثر تعامبلن مع البناء اإلسراريلي كقاكـ اإلستراتيجية اإلسراريلية الرامية إلى تعديبلت بنارية
جديدة على افة جكانب البناء االجتماعي مف خبلؿ القسر كالقير " ( .ىبلؿ _ 55 : 1998 ،
) 63
 .4األسرة الفمسطينية في االنتفاضة األولى  1987حتى : 1994
"غيرت االنت اضة األكلى التي حدثت عاـ  1987ـ ب عؿ العنؼ االحتبللي مف كاقع المجتمع
ال لسطيني  ،حيث زاد التبلحـ االجتماعي بيف شرارح المجتمع  ،كعززت االنت اضة قيـ االنتماء
الكطني  ،كتراجع قيـ االنتماء العارلي كالعشاررم في مقابؿ ثقافة المقاكمة التي شملت العماؿ
كال بلحيف كالمرأة كالطبلب كالمثق يف كصيرىـ في لجاف غدت بمثابة سلطة غير علنية  ،كأدت إلى
تغليب الصراعات االجتماعية الرريسية  ،كبرز دكر المرأة بش ؿ كاضح في العمؿ الكطني ف
كعادت إلى األفراد م انتيـ اإليجابية في ال رامة كال ضيلة كذابت ال كارؽ بيف الناس كأصبحت
العبلقات قكية بيف األب كاألبناء  ،كلقد أحدثت االنت اضة تحكالت عميقة في المجتمع ال لسطيني ،
ك اف أبرز مظاىرىا تعبرة الشباب مع العمؿ المنظـ كالع كم ضد االحتبلؿ  ،كالى جانب اشتراؾ
المرأة في نشاطات االنت اضة إلى درجة لـ ت ف معيكدة مف أية مرحلة سابقة مف مراحؿ النضاؿ
ال لسطيني " ) 16_ 18 : 1989 ،Dajani ( .
"كساد في تلؾ المرحلة " عبلقات تخت ي فييا المصالح خلؼ مجمكعة مف القيـ كاألعراؼ
المستندة على الركابط القرابية أك ركابط الصداقة كالزمالة كالجيرة كما شابو كيساعد ىذا الت افؿ غير
الرسمي على تقكية عبلقات القرابة كالصادقة كالجيرة ما يزيد مف تماسؾ المجتمع المحلي
( ىبلؿ ) 67 _ 71 : 1998 ،
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ؿ".

 .5األسرة الفمسطينية من عام  1994قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية حتى ، 2010
ويتضمن ما يمي :
أ  .األسرة الفمسطينية من عام  1994حتى عام : 2000
منذ عاـ  1994حتى  2000أصبحت العارلة ال لسطينية تتعايش ألكؿ مرة خبلؿ القرف
العشريف الح ـ الكطني  ،في تاريخ فلسطيف المعاصر ،كعبر قيادة الثكرة ال لسطينية الممثلة
بمنظمة التحرير الكطني ال لسطيني ،تم ف ال لسطينيكف مف إقامة ياف فلسطيني مجسدان " بالسلطة
الكطنية ال لسطينية " ،كبعد قدكميـ ألرض الكطف في ىذه ال ترة في كقت قصير أصبح لدل تلؾ
السلطة القدرة على إنشاء مؤسسات كك ازرات ح كمية كبناء البنية التحتية للدكلة المستقبلية ،حيث
ساد تلؾ ال ترة الكد كاالحتراـ بيف أبناء الشعب كأصبح النسيج المجتمعي قكيان متماس ان مت ل ان .
ب  .األسرة الفمسطينية من عام  2000حتى عام : 2006
"على الصعيد السياسي فرض ال لسطينيكف قضيتيـ مف خبلؿ إبقاء صكتيـ مسمكعان نتيجة
مقاكمتيـ  ،أما اقتصاديان فقد تضرر االقتصاد ال لسطيني بصكرة شمكلية بحيث تـ تدمير البنية
التحتية لر ارز االقتصاد مف الزراعة كالصناعة كالتجارة كالسياحة كالبناء كالمكاصبلت كغيرىا  ،ما
زادت نسبة ال قر ،كتدنى الدخؿ اليكمي كالدخؿ الشيرم لؤلسرة مما خ ض ن قات األسرة لتقتصر
على الحاجات األساسية  ،كتضرر ال لسطينيكف بصكرة كاضحة على الصعيد االجتماعي فقد زاد
عدد الشيداء على  4000آالؼ يضاؼ إليو عشرات اآلالؼ مف الجرحى كآالؼ مف المعتقليف،
ىذا ناىيؾ عف ىدـ آالؼ المنازؿ  ،ترتبت آثار اجتماعية جراء ذلؾ أىميما ال قر كاليتـ كالبطالة
كالتشرد ،كرغـ ؿ ذلؾ فقد زاد الت افؿ االجتماعي كازداد تمسؾ المجتمع ال لسطيني بالكحدة ،
كتعزز االنتماء كالتكجو نحك األمة كالديف كاللغة كالعركبة بكص يا الر ارز التي يقكـ علييا ىذا
المجتمع  ،كصحيان فقد تفثر المجتمع بصكرة كاضحة إذ عانت ال كادر الطبية مف استنزاؼ شديد ،
ما تبيف أف الحصار أعاؽ األسر ال لسطينية مف الحصكؿ على الخدمات الصحية التي أصبح
ال لسطينيكف عاجزيف عف الحصكؿ علييا نتيجة عدـ قدرتيـ على دفع الن قات "  ( .حمكدة ،
االنترنت ) 6

97

ج  .األسرة الفمسطينية بعد االنقسام الذي ساد الوطن  2007حتى : 2010
"يعيش الشعب ال لسطيني المرابط على ثرل فلسطيف  ،في صراعاتو اليكمية  ،معانيان مف آالـ
االضطياد كالتعذيب كالقتؿ كالتقتيؿ كي ابد ىكاف التشريد كالترحيؿ كيصارع آالـ الجكع ك افة
السياسيات كسبؿ الحصار التي تمتد إلى افة نكاحي حياة ال رد كالجماعة  ،فضبلن عف سياسة
العزؿ كتشتيت األسرة الكاحدة مف خبلؿ بناء الجدار كاقامة الحكاجز كفرض ألكاف التعذيب كالتن يؿ"
 ( .الفي ) 8 : 2009 ،
"كباستمرار الحصار الم ركض على القطاع كما يترتب عليو مف آثار اقتصادية كن سية تنخر
في الجدار االجتماعي ال لسطينييف إلى جانب ال جكات التي أحدثيا االنقساـ مف تمزؽ كتشتت
لؤلسرة ال لسطينية كىذا ما ش ت عنو نتارج بعض الدراسات التي قدمت خبلؿ مؤتمر "الصحة
كالس اف في ظؿ الحصار الذم انعقد في مخيـ البريج في أكاسط تمكز عاـ  2008مع االنتباه إلى
حجـ الت ار مات التي حدثت منذ ذلؾ الحيف كحتى اليكـ :
أ .أشار د .فضؿ أبكىيف " إلى تزايد العنؼ كالعصبية في أكساط العاربلت إلى جانب التلكث
الن سي الذم يسكد العبلقات االجتماعية بيف الناس حتى داخؿ األسرة ك الحدة بسبب التعصب
الحزبي كاالنقساـ الذم أكجد ىذه الشركخ في المجتمع .
ب .سامي صباح  ،تحدث عف المؤشرات االجتماعية التي تؤ د تدىكر العبلقات االجتماعية
كادخاؿ قيـ كم اىيـ غريبة عف طبيعة مجتمعنا ،فيناؾ عزكؼ عف الزكاج كارت اع في نسبة
العنكسة كت ير في اليجرة ،كحياة مف االغتراب االجتماعي التي يعيشيا الشباب بسبب غمكض
المستقبؿ كعدـ كجكد أفؽ كاضح أماميـ ،كيعكد ذلؾ إلى عكامؿ اقتصادية كأخرل سياسية.
ت .آماؿ صياـ ،قالت حكؿ معاناة المرأة في الحصار ،بفف االنقساـ السياسي ىدد النسيج
االجتماعي كضاعؼ معاناة النساء "  (.شاىيف  : 2010 ،االنترنت) 7
أشكال الزواج في األسر الفمسطينية وفيو أشكال ثالثة :
ىناؾ شبو اجماع بيف علماء االجتماع بفف األسرة العربية تتميز بص ات رريسية كىي :
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البناء العضكم لؤلسرة يتفلؼ مف صبلت الدـ ،ممتدة ،أبكية السلطة ،أبكية االنتساب ،أبكية
اإلقامة تنزع نحك ت ضيؿ الزكاج مف األقارب ،تسمح بتعدد الزكجات.
"كيسكد نمطاف مف الزكاج في المجتمع ال لسطيني ىما الزكاج األحادم كتعدد الزكجات كالنمط
السارد ىك الزكاج األحادم مع مبلحظة أف نسبة الرجاؿ المتزكجيف مف أ ثر مف زكجة ترت ع مع
ارت اع العمر  ،كيعتبر نمط زكاج األقارب مف األنماط الشارعة في المجتمعات التقليدية كمف بينيا
المجتمع ال لسطيني  ،على الرغـ مما ليذا الزكاج مف مش بلت تنع س على األط اؿ كخصكصان
األمراض الكراثية  ،كمف أسباب شيكع ىذا النمط مف الزكاج ىك االعتقاد  ،لدل ثير مف األىالي
بفف ىذا النمط مف الزكاج يم ف أف يجلب قليبلن مف المشا ؿ مما يبقى العبلقة قكية بيف أسرة الكلد
كأسرة األب  ،باإلضافة إلى االعتقاد بقلة ت اليؼ مثؿ ىذا الزكاج مقارنة بغيره " ( .سرحاف ،
) 282 : 1989
ك"مف أىـ تصني ات األش اؿ األسرية التي استندت على أساس الت كيف مف حيث الحجـ أك
ال ـ يظير لدينا األش اؿ اآلتية :
 .1األسرة النووية
كتسمى أحيانان األسرة الزكاجية  ،كىناؾ مف يسمييا األسرة الصغيرة  ،كتت كف مف الزكج
كالزكجة كط ؿ كاحد على األقؿ سكاء أ اف عف طريؽ اإلنجاب أـ التبني أـ االدعاء .
 .2األسرة النووية الممتدة
األسرة النككية التي يكجد فييا تعدد زكجات  ،كتت كف مف ذ ر بالغ كزكجتيف أك أ ثر
كأط اليما (.أبك ليلى ) 22 : 1997 :
 .3األسرة الممتدة
"ىي األسرة التي تقكـ على عدة كحدات أسرية تجمعيا اإلقامة المشتر ة كالقرابة الدمكية ،
كىي النمط الشارع قديمان في المجتمع كل نيا منتشرة في المجتمع الري ي ،بسبب انييار أىميتيا في
المجتمع نتيجة تحكلو مف الزراعة إلى الصناعة ،كتتنكع إلى أسرة ممتدة بسيطة تضـ األجداد
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كالزكجيف كاألبناء كزكجاتيـ ،كأسرة ممتدة مر بة تضـ األجداد كالزكجيف كاألبناء كزكجاتيـ كاألح اد
كاألصيار كاألعماـ ،كىي تعتبر كحدة اجتماعية مستمرة لما ال نياية حيث تت كف مف  3أجياؿ
كأ ثر ،كتتسـ بمراقبة أنماط سلكؾ أفراد األسرة كالتزاميـ بالقيـ الثقافية للمجتمع ،كتعد كحدة
اقتصادية متعاكنة يرأسيا مؤسس األسرة ،كي تسب أفرادىا الشعكر باألمف بسبب زيادة العبلقات
االجتماعية بيف أفراد األسرة " ( .كي يبيديا المكسكعة الحرة  ،االنترنت )7
كالباحثة ترل  :أف األسر ال لسطينية خصكصان انت كمازالت تعيش تحت نير االحتبلؿ مما
أضعؼ مف دكرىا كبش ؿ سلبي  ،فعلى األسر ال لسطينية :
 .1أف تيتـ بتربية األبناء تربية سليمة فالعقؿ السليـ في الجسـ السليـ .
 .2تعكيد األبناء منذ ط كلتيـ على إعدادىـ للمشار ة ال اعلة في المجتمع كتييرة أفضؿ ال رص
للحياة .
 .3دكر األسرة كبش ؿ فاعؿ في تنمية المعلكمات كالمعارؼ لدل أبناريـ .
 .4مراعاة اآلباء بفف مشا ليـ الخاصة أف ال ت كف أماـ أبناريـ حتى ال تؤثر على األبناء بش ؿ
سلبي .
 .5أف تقكـ بتشريب أبناريا القيـ الصالحة التي تجعليـ دارمي التعلؽ بدينيـ كأمتيـ ككطنيـ .
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المبحث الرابع
َدد ْووُرر المسجد في تنمية القيم الدينية
 مقدمة
 تعريف المسجد لغة واصطالحا
 لفظ المسجد في القرآن الكريم والسنة المطيرة
 رسالة المسجد وأدواره المختمفة
 أىمية المسجد
 المساجد اإلسالمية الثالثة
 المسجد الحرام
 المسجد النبوي
 المسجد األقصى
 المسجد في عصر العولمة
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المبحث الرابع
َدد ْووُرر المسجد في تنمية القيم الدينية
مقدمة :
المسجد مف أىـ المعالـ التي أنتجتيا الحضارة اإلسبلمية  ،فيك م اف عبادة  ،كساحة تجمع
للت خي كالتكاد كالتراحـ بيف المسلميف  ،حيث أف المسجد يعلـ المسلميف االنتظاـ كالكحدة كالت لؼ ،
كالمسجد يرفع المستكل الثقافي لؤلمة مف خبلؿ االستماع للقرآف كقراءتو بما فيو مف تشريع كآداب
كأخبلؽ  ،ك مف المسجد تتخرج المدارس ال قيية  ،كينيؿ منو لدنياه كآخرتو  ،ما أنو رباط ركحي
بيف العبد كربو .
"فالمساجد أجمؿ كأىـ ما تقع عليو عيف اإلنساف في عالـ اإلسبلـ  ،فسكاء أ نت في قرية
صغيرة خافية في بطف الريؼ أك مست نة خلؼ ثباف الرماؿ في الصحراء أك راقدة في لحؼ جبؿ ،
أك نت في عاصمة بيرة مترامية األرجاء متدفقة الحر ة عامرة بالعمارر الشاىقة  ،فإف المساجد
بم ذنيا الدقيقة المنسرحة الذاىبة في الجك مشيرة إلى السماء  ،كقبابيا األنيقة  ،تضيؼ إلى المنظر
عنص ار مف الجبلؿ كالجماؿ الركحي ال يتفتى لو بدكنيا فيي تزيؿ الكحشة عف تكاضع مباني القرية
كصغرىا كتن ي الجمكد عف غركر مباني العكاصـ  ،كتض ي على مقطع األفؽ في القرية كالمدينة
تكازنا يركع الن س كلمسة مف جماؿ ركحي ىادئ رقيؽ "  ( .مؤنس ) 28 : 1981 ،
كالمسجد منو انطلقت القيادة المحمدية كفييا تعلـ الصحابة ال راـ رضكاف اهلل علييـ كفييا تعلـ
الخل اء  ،كمف جاء بعدىـ حتى كصؿ ذلؾ إلينا " .كالمسجد ىك هلل سبحانو كتعالى كىك أفضؿ بقاع
األرض  ،كم اف تىىن ُّزؿ الرحمات " ( .عبيد ) 18 : 1997 ،
ىف اٍلم ىس ً
اج ىد لًلَّ ًو فى ىبل
كمما يبيف شرفيا أف اهلل تعالى أضافيا إلى ن سو تشري اي فقاؿ تعالى  " :ىكأ َّ ى
َّ ً
ىح ندا " ( الجف  ( . ) 18 :األثرم ) 8 : 1991 ،
تى ٍد يعكا ىم ىع اللو أ ى
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قاؿ  قاؿ اهلل تعالى  ":إف بيكتي في األرض المساجد  ،كاف زكارم فييا عمارىا "أخرجو /عبد
السبلـ بف محمد بف علكش كقاؿ  :ى ذا أكرده الحافظ المناكم  ...كعزاه ألبي نعيـ ( : 2001
) 266
كليذا نجد رسكؿ اهلل  يحض الناس على بناء المساجد في ؿ م اف يتكاجد فيو المسلـ ليقكـ
بفداء عبكدية الصبلة هلل رب العالميف فقاؿ  : مف بنى هلل مسجدان يبتغي بو كجو اهلل بنى اهلل لو
بيتان في الجنة ركاه البخارم كمسلـ كغيرىما  ،كقد أمر  المسلميف بإقامة المساجد في البيكت
لن س الغرض فعف سمة بف جندب رضي اهلل عنو قاؿ أمرنا رسكؿ  أف نتخذ المساجد في ديارنا
كأمرنا أف ننظ يا " ركاه أحمد كالترمذم كقاؿ حديث صحيح .
"ىذا االندفاع ال بير نحك إنشاء المساجد في عكاصـ اإلسبلـ الحالية أدل دكف شؾ إلى تطكر
بير في فف إنشاء المساجد  ،ف ثرت أش اليا كتعددت صكرىا كأفتف المعماريكف في ابت ار أش اؿ
جديدة مع المحافظة على التقليد األصلي العاـ للمساجد مف ناحية كالتقاليد المحلية في عمارتيا في
ؿ بلد إسبلمي مف ناحية أخرل  ...ك اف البد أف تصاحب النيضة العربية اإلسبلمية نيضة
معمارية فن ض عف نشاط اإلنشاء المساجدم في ببلد الدكلة العثمانية تراب القركف  ،ألف اإلنشاء
المعمارم الضخـ تكقؼ في مصر كالشاـ كالعراؽ أثناء العصر العثماني كتكقؼ الطرز المحلية عف
التقدـ لسببيف األكؿ فقر ىذه الكاليات أياـ العثمانييف كالثاني غلبة الطراز العثماني على ما أنشئ
في ؿ ببلد الدكلة خبلؿ ىذه الحقبة التي استمرت مف أكارؿ القرف السادس عشر الميبلدم إلى
بداية القرف التاسع عشر فقط تـ تجديد قبة الصخرة كمسجد محيي الديف بف عربي في جبؿ قاسيكف
في الشاـ على أيدم معمارييف مصرييف " ( مؤنس ) 329 _ 322 : 1981 ،
تعريف المسجد لغة واصطالحاً (شرعا) :
 .1تعريف المسجد لغة :
"عرؼ السابقكف مف أرمتنا ال ضبلء المسجد فقالكا  :المسجد لغة ب سر الجيـ  :اسـ لم اف
السجكد  ،كبقتح الجيـ  :الجبية التي ي كف السجكد علييا أم جبية اإلنساف  ،كيقاؿ ًم ىس ىجدة ب سر

الميـ كفتح الجيـ  ،كىي السجادة أك الحصيرة الصغيرة التي يصلي علييا اإلنساف .

103

 .2تعريف المسجد اصطالحاً (شرعاً) :
كأما شرعان فيك المكضع الذم يسجد فيو  ،ك ؿ مكضع يتعبد فيو اإلنساف فيك مسجد  ،كعلى

ىذا فاألرض ليا مسجد _ إال األما ف المتيقف نجاستيا لحديث رسكؿ اهلل  " :جعلت لً َّي األرض
مسجدان كطيك انر  " ....كىذا مف خصارص األمة المحمدية " ( عبيد ) 27 : 1997 ،
لفظ المسجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة :
 .1لفظة المسجد في القرآن الكريم :

"كرد ذ ر المسجد في القرآف ال ريـ أربع كستيف ( )64مرة  " ،إفرادان تارةن كمف ذلؾ قكلو تعالى :
ً ً
و
ً
ً
يف لىوي ّْ
يف " األعراؼ  ، 29 :كقكلو تعالى  " :ىيا
يمكا يك يج ى
الد ى
كى ي ٍـ ع ٍن ىد ي ّْؿ ىم ٍس ًجد ىك ٍاد يعكهي يم ٍخلص ى
" ىكأىق ي
ىد ىـ يخ يذكا ًز ىينتى ي ٍـ ًع ٍن ىد ي ّْؿ ىم ٍس ًجود " األعراؼ  ، 32 :كجمعان تارة أخرل كمف ذلؾ قكلو تعالى :
ىبنًي آ ى
ظلىـ ًم َّم ٍف م ىنع م ىس ً
اج ىد اللَّ ًو
ى ى ى
" ىك ىم ٍف أى ٍ ي
تعالى  :إًَّنما ىي ٍعمر م ىس ً
اج ىد اللَّ ًو ىم ٍف
ى يي ى

ً
اس يموي ىك ىس ىعى ًفي ىخ ىاربًيىا " البقرة  ، 114 :كقكلو
أٍ
ىف يي ٍذ ى ىر فييىا ٍ
ىم ىف بًاللَّ ًو ىكاٍل ىي ٍكًـ ٍاآلى ًخ ًر " التكبة  ، 18 :كقكلو  " :كأف المساجد
آى

هلل فبل تدعك مع اهلل أحدا " الجف  ، 18 :كسمي منو المسجداف العظيماف  :المسجد الحراـ في م ة

اف الًَّذم
الم رمة في آيات ثيرة  ،كالمسجد األقصى في القدس كجمعا في قكلو تعالى  " :يس ٍب ىح ى
ً
ً
ً
ًً
ً
صى "اإلسراء  ( 1 :الصالح ) 18 : 2000 ،
أٍ
ىس ىرل بً ىع ٍبده لى ٍي نبل م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
 .2لفظة المسجد في السنة المطيرة :
ككرد ذ ر المسجد في السنة النبكية في أحاديث ثيرة نذ ر منيا  ،عف أبي ىريرة رضي اهلل
عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلـ  :أحب الببلد إلى اهلل المساجد  ،كقكلو  : ال تشد
الرحاؿ إال إلى ثبلث مساجد مسجدم ىذا كالمسجد الحراـ كالمسجد األقصى .
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رسالة المسجد وأداوره المختمفة  :دوره في حياة األمة و دوره التربوي واإلعالمي واالجتماعي
والسياسي ودوره في الصالة والعبادة .
"لقد أدل المسجد رسالتو على خير كجو بالنسبة للجماعة اإلسبلمية منذ أكؿ يكـ أقيـ فيو  ،فلقد
انت المساجد _ ك ال تزاؿ _ حصنان نقيان لئليماف  ،كدكر اليدل كالعرفاف  ،ينيؿ مف معينيا
الصغير كال بير كالغني كال قير  ،فالناس فييا أماـ اهلل سكاء  ،يستمتعكف بما فييا مف علـ كثقافة
استمتاعيـ بالماء كاليكاء  ،يستشرفكف في رحابيا ضياء اإلسبلـ كسناه  ،كرحمة اهلل كىداه ".
( الصعيدم ) 103 : 2002 ،
"إف للمسجد دكره العظيـ في بناء المسلـ " عقيدة كعبادة كأخبلقا" على امتداد تاريخ األمة
اإلسبلمية  ،ذلؾ أنو بدكف المسجد

ال يتعلـ عامة المسلميف أح اـ دينيـ كتنظيـ دنياىـ ،

كاستبصار الحبلؿ كالحراـ في حياتيـ " ( .الصالح ) 25 : 2000 ،
"فرسالة المسجد ىي رسالة اإلسبلـ الخالدة  ،كالمساجد ىي الررات الحقيقية التي تتنسـ فييا
األمة أنساـ الخير كالبر ة كالحرية كالعافية في الديف كالدنيا في األكلى كاآلخرة " ( الصعيدم ،
) 103 : 2002
 .1دور المسجد في حياة األمة
"كالمساجد ليا أدكار ميمة في ىذه العملية  ،بما تقكـ بو مف أنشطة في حياة األفراد كالجماعات
 ،أما المجاالت التي تؤثر فييا فيي :
أ -

تعليـ ال رد التعاليـ الدينية  ،كتجسيدىا  ،باإلضافة لتف يدىا على القيـ الخلقية كالركحية

كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية عند الناس  ،كتجسيدىا في سلكؾ عملي

ب-


تزكيد ال رد بإطار مرجعي سلك ي  ،كتنمية الضمير عنده  ،كعند الجماعة .


ت-


تكحيد السلكؾ االجتماعي  ،كالتقريب بيف الطبقات كال رات االجتماعية " ( .الرشداف

كجعنيني ) 288 : 1994،
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ك"لدكر العبادة دكر تربكم بارز في مختلؼ المجتمعات كعند افة األدياف  ،ت شؼ لنا
الدراسات األنثركبكلكجية أف ال ينة كرجاؿ الديف في القبارؿ البدارية لعبكا دك ار تربكيا أساسيا في
تعليـ األجياؿ الناشرة أسرار القبيلة كعباداتيا كأنكاع السلكؾ المقبكؿ مف القبيلة  ،كيستمر ىذا
الدكر حتى أيامنا ىذه حيث يتعلـ ال رد المبادئ الركحية  ،كالتمسؾ بالقيـ األخبلقية كتش يؿ
شخصياتيـ سكاء انكا صغا ار أك با ار "(.علكاف )1018:1981 ،
"كمف أىـ المساجد كأقدميا مف مسجد قباء  ،كمف مسجد الرسكؿ صلى اهلل عليو كسلـ الحرـ
النبكم في المدينة المنكرة كمف المسجد الحراـ في م ة الم رمة  ،انت الجكلة الخاتمة للنبكة في
األرض جكلة دكل بيا النداء األ بر اآلذاف  :اهلل أ بر  ،اهلل أ بر لتنطلؽ معيا في األرض ليا
رسالة اإلسبلـ الخاتمة  ،لتعلف الحؽ كتنشر النكر  ،ثـ تمتد المساجد في ال رة األرضية ليا ،
يقيميا المؤمنكف حيثما ساركا كأقامكا  ،لتبقى المساجد منطلؽ الدعكة اإلسبلمية في األرض حتى
تقكـ الساعة  ،كمنطلؽ العلـ كالمعرفة  ،اف المسجد مر ز العبادة  ،كمر ز الح ـ كالدكلة  ،كمر ز
اإلدارة كالسياسة كاالقتصاد  ،كمنطلؽ الجيكش الربانية التي تحمؿ رسالة اهلل إلى الناس افة ،
ك اف المسجد مف خبلؿ ذلؾ لو مر ز اإلعبلـ كاشعاعو " ( النحكم ) 45 : 2000 ،
 .2الدور التربوي لممسجد .
"كعند المسلميف لعب المسجد دك ار تربكيا حضاريان متمي انز  ،إضافة إلى أنو تعلـ فيو مبادئ الديف
كممارسة العبادات كالشعارر  ،فيك يقكـ بدكر تكجييي تربكم تثقي ي أساسي سكاء في اللقاء
األسبكعي خبلؿ صبلة الجمعة أـ في المناسبات كاألعياد الدينية حيث تلقى الخطب كالمكاعظ
كالسير لحث الناس على االلتزاـ بالمبادئ كالقيـ الركحية كالخلقية التي مف شفنيا أف تح ظ اتزاف
حياتيـ في الدنيا كرضا ربيـ في اآلخرة  ،كمثؿ ىذا الدكر تحققو دكر الديانات األخرل  ،كرسالة
المسجد في اإلسبلـ تتر ز في الدرجة األكلى على التربية الركحية  ،لما للصبلة الجماعة  ،كقراءة
القرآف ال ريـ مف فيكضات ربانية  ،كرحمات إليية ال تنتيي كال تنقطع " ( .علكاف : 1981 ،
) 1018
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 .3الدور اإلعالمي لممسجد .
"إف أىمية الكظي ة اإلعبلمية للمسجد تفتي مف كنيا كظي ة مستمرة ال يستطيع أحد مف البشر
إيقافيا  .إف ؿ مسجد في العالـ اإلسبلمي إنما يش ؿ إذاعة محلية تبث برامجيا بدكف انقطاع .
إف مف السيؿ على أم إنساف أف يدرؾ ىذه الحقيقة إذا كضع في اعتباره الكظي ة اإلعبلمية
للمساجد اإلسبلمية الكاقعة في أم بلد إسبلمي يغتصبو أعداء اإلسبلـ  ،عندىا يدرؾ اإلنساف أف
تلؾ المساجد ىي حقان أبكاب السماء الم تحة دارما إف سدت في كجو البارسيف اليارسيف أبكاب
األرض " ( .القرماف  1402 ،ق ) 48 :
"كمف المبلحظ أنو حيف تعصؼ بالمسلميف ن بة أك نازلة  ،فإنيـ يلجركف إلى بيكت اهلل
(المساجد ) ألنيا تؤدم إلى تكحيدىـ كالح اظ على بقاريـ كتؤدم إلى تماس يـ  ،كليجتمعكا على
إعبلء لمة اهلل ما حدث عند الغزك الصليبي األكؿ  ،ك ما حدث في معظـ الحر ات التحررية
ضد الغزك الصليبي الييكدم الثاني ،أم ضد المستعمريف الذيف كطرت جيكشيـ منذ قرف أك أ ثر
معظـ الببلد اإلسبلمية  ،فقد انطلقت الثكرة السكرية مف أ بر مساجد المدف السكرية  ،كانطلقت ثكرة
الجزارر مف ال تاتيب كالمدارس اإلسبلمية في المساجد " ( .النحبلكم ) 109 : 2004 ،
"كفي فلسطيف انت المساجد تمثؿ شعلة المقاكمة الكطنية  ،فقد ذ ر التقرير الذم رفعتو
ح كمة االنتداب إلى عصبة األمـ 1935ـ أف خطباء المساجد قد شنكا حملة على السماسرة
كبارعي األراضي ككص كىـ بفنيـ خكنة ألمتيـ كيستحقكف المقاطعة "( .عدكاف . )154:1994 ،
 .4الدور االجتماعي والسياسي لممسجد .
"فالمسجد لو دكر ىاـ في تدعيـ القيـ اإلسبلمية كيصير المسلميف في بكتقة ف رية كاحدة كأيضا
تكثيؽ العبلقات االجتماعية تنشر الكحدة كالمحبة كاألل ة بيف الناس  ،ما أف المسجد لو دكر في
تكعية أفراد المجتمع مف ممارسات االحتبلؿ التي مارسيا على شعبنا ال لسطيني  ،كلذلؾ تلجف ثير
مف الببلد اإلسبلمية إلى كضع نظاـ للكعظ كاإلرشاد في المساجد محدد بصكرة ال تسمح بالكعظ
كاإلرشاد في دكر العبادة إال لمف ىك مخكؿ بيذا الدكر كحسب تكجييات ك ازرة األكقاؼ حتى ال
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تتيح ال رصة ألم فرد أف يتبلعب بعكاطؼ ككجداف المسلميف بما ال يتمشى مع فلس ة المجتمع
كقيمو "  ( .الخطيب ) 20:2004 ،
"لـ ي ف المسجد في اإلسبلـ م انا للعبادة فحسب  ،بؿ اف م انا للدراسة كمح مة للتقاضي
كدار الستقباؿ العزاء كاجتماع الجيش الباسؿ  ،كعندما ىاجر النبي صلى اهلل عليو كسلـ مف م ة
إلى المدينة أقاـ في "قباء " مسجدا كيعد ىذا أكؿ مسجد في اإلسبلـ  ،ثـ بنى الرسكؿ عليو الصبلة
كالسبلـ أثر كصكلو إلى المدينة المنكرة مسجدا بالمربد  ،ك اف يجلس فيو ليعلـ أصحابو دينيـ
كدنياىـ  ،كصار المسلمكف يبنكف في ؿ مدينة مسجدا كعلت الم ذف في مختلؼ األمصار  ،كلعؿ
أكؿ جامع بني في مصر ىك جامع عمرك بف العاص الذم بني في العاـ الحادم كالثبلثيف مف
اليجرة بتكجيو مف عمر بف الخطاب بعد فتح مصر  ،كأصبح ىذا المسجد مر از للثقافة اإلسبلمية
كمح مة للقضاء" ( حسانيف ) 116 : 1987 ،
 .5دور المسجد في أداء الصموات والعبادات :
"يحقؽ المسجد في اإلسبلـ أىدافان متنكعة  ،فيك األصؿ م اف طاىر ألداء الصبلة الجامعة
التي ىي عماد الديف  ،كلقد جعلت األرض طيك انر كمسجدان  ،فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف
رسكؿ اهلل قاؿ " جعلت لي األرض مسجدا كطيك انر  ،كالصبلة تفمر بالمعركؼ كتنيى عف المن ر

َّبلةى تىٍنيى ع ًف اٍل ى ٍح ىش ً
اء ىكاٍل يم ٍن ى ًر" العن بكت  ، 45 :ما قاؿ سيدنا
قاؿ سبحانو كتعالى  " :إً َّف الص ى
ى ى
رسكؿ اهلل  " : مف لـ تنيو صبلتو عف ال حشاء كالمن ر فبل صبلة لو " فالصبلة تجمع الناس

فتقكد إلى الت لؼ في كقت تص ك فيو األن س كتستشعر فيو قربيا مف اهلل في بيتو الذم يحبو أال
كىك المسجد  ( .الصالح ) 35 : 2000 ،
كيم ف القكؿ أف المسجد مؤسسة دينية ليا ضكابطيا كمف تلؾ الضكابط أف ليا إمامان يؤـ
الناس في الصلكات الخمس كال يتقدـ عليو أحد الف الرسكؿ  يقكؿ يؤـ الناس أقرأىـ ل تاب اهلل
 ، ...ك ذلؾ يم ف أف ي كف اإلماـ خطيبان فإف اف فيو مؤىبلت الخطابة كاال قاـ بالخطابة يكـ
الجمعة حيث يجتمع الناس رجؿ غيره  ،كمف شركط الخطيب :
أ  " -أف ي كف عالمان بالعقارد الصحيحة حتى ال يزيغ ك يؤذم الناس بسكء عقيدتو .
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كعلـ ال ركع .
ب  -
ت  -كاللغة العربية كباألخص اإلنشاء .
ث  -أ ف ي كف صالحان تقيان ميذبان كرعان قنكعان ازىدان غير مجاىر بمعصية .
ج  -أف ي كف نبييان ي ال يعزب عليو شاردة إال أحصاىا كال كاردة إال استقصاىا .
ح  -أف ي كف لسنان فصيحان منطلؽ اللساف معب انر عما يخطر ببالو مف المعاني ال امنة .
ككجييا تيابو القلكب كتجلو العيكف كتعظمو الن كس "  ( .القاسمي . ) 78 : 2002 ،
خ  -
د  " -سبلمة المخارج الصكتية مف عيكب التفتفة كالثفثفة  ...كأف ي كف طلؽ اللساف .
ذ  -أف يتمتع الخطيب بقكة الشخصية .
ر  -أف ي كف صادقان حتى تنع س قناعتو على أدارو فيما يقكؿ .
التم ف مف ثركة لغكية كاسعة مف ح ظ القرآف كحديث كبعض األشعار كالح ـ كاألمثاؿ.
ز  -
تنكيع مستكيات الصكت أثناء اإللقاء .
س  -
سرعة اإللقاء المتكسطة التي تم ف المتلقي مف ال يـ كالمتابعة "  (.قسـ اللغة العربية كآدابيا
ش  -
) 96 : 2004 ،
ص  "-تجنب الخطب البالية التي ع ا علييا الدىر كالتي أبادىا منطؽ العصر .
ض  -تجنب مياجرة األشخاص أك التنديد باآلخريف أك تس يو أحبلـ المخال يف بالرأم .
االبتعاد عف مديح األشخاص كاطراريـ .
ط  -
عدـ استخدامات المترادفات كالجمؿ الم ررة .
ظ  -
الغاية مف الخطب ليس إظيار قدرة الخطيب كانما ىي القدرة لتكصيؿ المعلكمة.
ع  -
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ترؾ المصطلحات العلمية كمخاطبة الناس على قدر عقكليـ  ،كاختيار المكاضيع بح مة فما
غ  -
أتت بمحدث قكـ حديث ال تبلغو عقكليـ إال انت فتنة علييـ " ( .محمد ) 68 : 1989 ،
 .6عالقة الناس بالمسجد في الوقت الحاضر :
"أما مف حيث عبلقة الناس بيا كارتيادىا فالمساجد في غالب كقتيا ميجكرة مغلقة األبكاب ال
ت تح إال في كقت الصبلة كال يحضر غالب مف يريدكف الصبلة إال متفخريف إما عند اإلقامة أك بعد
ما ي كت معظـ الصبلة أك ليا كال ثير ال يعرؼ المساجد كال يحضر جمعة كال جماعة فنو يعيش
في ببلد أكركبا كأمري ا كال مف ين ر كال مف يغار ال مف أكلياء أمكرىـ كال مف جيرانيـ كال مف عمكـ
المسلميف إال مف شاء اهلل  " .ىكىقلًي هؿ ىما يى ٍـ "  ( .آؿ فكزاف ) 343 : 1995 ،
ؽ أىف تىقيكـ ًف ً
ّْس ىعلىى التَّ ٍقكل ًم ٍف أ َّىك ًؿ ىي ٍكوـ أ ى ُّ
يو "
فاهلل تعالى قاؿ في تابو العزيز  " :لى ىم ٍس ًج هد أيس ى
ىح ٍ ى
ى
( التكبة  ) 108 :ى ذا قاؿ اهلل لنبيو محمد ؛ فالمسجد يجب أف ي كف للعبادة كتقكل اهلل عز كجؿ
كليس للرياء كالن اؽ كالسمعة  ،ك ل ف مما يحز في الن س فإف المسجد لـ يعد فقط لتعليـ التعاليـ
اإلسبلمية كل نو أصبح منب انر يقاؿ فيو نشرات إخبارية بؿ قؿ " إعبلنات ت يرية كتجارية " إال مف
رحـ اهلل تعالى .
"كقد اعتاد بعض الشباف المسلميف في كقتنا الحاضر إلصاؽ األكراؽ على جدراف المساجد
كعلى أبكابيا  ،كت تب فييا بعض اإلعبلنات أك ت تب فييا بعض اآليات أك األحاديث أك النصارح
 ،حتى أصبحت بعض المساجد فنيا معرض أك متاحؼ  ،كىذا العمؿ محدث لـ ي ف مف عمؿ
السلؼ الصالح  ،إضافة إلى انو يشغؿ المصليف كالداخليف إلى المسجد عف ذ ر اهلل  ،كقد ي كف
الم تكب أيضان مما ال يجكز نشره فف ي كف حديثان م ذكبان أك دعاية لمذىب باطؿ  ،كبعض الجياؿ
يفتكف ب تب كنشرات كيضعكنيا في المساجد للتكزيع  ،كقد ت كف ىذه ال تب كالنشرات غير مسمكح
بتكزيعيا لما تشتمؿ عليو مف أباطيؿ أك فتاكل غير صحيحة أك أكرادان كأذ ا انر بدعية  ،فالكاجب منع
ىذا العمؿ كاألخذ على أيدم مف يقكـ بو  ،لربل يتطكر األمر إلى ما ىك أشد  ،جعؿ المساجد
محبلن لبث الدعايات كاإلعبلنات كالخرافات " (.آؿ فكزاف ) 349 : 1995 ،
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ك ترل الباحثة أف  :المسجد اليكـ قد يصبح في بعض البلداف اإلسبلمية ح انر على السلطة
الحا مة المستبدة التي استباحت ؿ شيء بمعنى أنو أصبح لدعاة ال تنة في الكطف كعدـ استمرار
كاستقرار النظاـ السياسي  ،كيم ف لنا أف نقارف بيف ما اف عليو المسجد في صدر اإلسبلـ كما
أصبح عليو حالو اليكـ ما تقدـ .
"إف مف ينظر في حالة المساجد اليكـ كيقارنيا بما انت عليو في صدر اإلسبلـ كعيد القركف
الم ضلة يجد ال رؽ بي انر  ،فقد انت المساجد في العيد األكؿ مكاطف العبادة كمعاىد العلـ كمنطلؽ
المجاىديف كالرابطة القكية بيف المؤمنيف  ،انت في غير أكقات الصبلة ال تخلك مف المتعبديف
كالمعت يف كال مف الدارسيف المت قييف ؛ كفي أكقات الصلكات تغص بالمصليف  ،بحيث ال يتخلؼ
عنيا إال معذكر عف الحضكر أك منافؽ معلكـ الن اؽ  ،كفي العيد الحاضر تغير حاليا كساء
تعامؿ الناس معيا  ،كأحدث فييا ما يتنافى مع م انتيا كقدسيتيا أكال يليؽ ب رامتيا  ( .آؿ فكزاف ،
) 343 : 1995
ك ترل الباحثة أنو :يجب على مف يقكـ على رعاية المساجد كىي الجية المخكلة بذلؾ كتسمى
بك ازرات األكقاؼ كالشركف الدينية أف :
 .1ي عؿ دكر المسجد كبش ؿ إيجابي فيرده إلى دكره األساسي الذم كجد مف أجلو .

 .2يحيد المساجد بمعنى يبعدىا عف السياسية الحزبية أك السلطكية الحا مة كالطار ية كال ركية
الضيقة المقيتة .

 .3يعلـ األشباؿ كالزىرات أح اـ القرآف كسنة المصط ى كآداب دخكؿ المساجد .
 .4يعطي دكرات تثقي ية بش ؿ دكرم للنساء كاألط اؿ كالشباب
أىمية المسجد :
المسجد ىك القلب النابض لدل المسلميف  ،كمحر يـ إلى حمؿ الدعكة  ،كنشر العلـ كالعقيدة ،
كاخراج الناس مف الظلمات إلى النكر بإذف اهلل عز كجؿ  ،كيم ف أف أبيف أىمية المسجد في نشر
الدعكة إلى اهلل عز كجؿ مف خبلؿ التالي:
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.1

تكثيؽ صلة الناس باهلل تبارؾ كتعالى ،كتقكية إيمانيـ كاسبلميـ ،كتعميؽ م يكـ العقيدة

الصحيحة في ن كسيـ ،كتحذيرىـ مف الشرؾ باهلل .
 .2تكضيح معاني العبادة الصحيحة ،كتبليغ سنة المصط ى محمد  سيرة كخلقان كنيجان كعمبلن
 .3إيضاح ما اف عليو سلؼ األمة كعلماؤىا كدعاتيا مف خير كتقى كصبلح .
 .4تقكية الصلة بيف المسلميف ،كاشاعة م اىيـ اإلخاء كالبذؿ كالعطاء ،كأف المسلميف الجسد
الكاحد إذا اشت ى منو جزء تداعى لو سارر الجسد بالحمى كالسير
.8

إنشاء حلقات علـ في المسجد في مختلؼ العلكـ اإلسبلمية  ،كتربية الناس على ذلؾ  ،ليزيد

ارتباطيـ بالمسجد كبخاصة للناشرة .
المساجد اإلسالمية الثالثة وىي كما يمي :
المساجد عند المسلميف تش ؿ جزءان مف عقيدتيـ كعبادتيـ  ،كلذا فإف اهلل سبحانو كتعالى أمر
ببناريا كعمارتيا فقاؿ تعالى  ":في بيكت أذف اهلل أف ترفع كيذ ر فييا اسمو "( النكر  ، )36 :بؿ
إف رسكؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلـ أرشد ذلؾ إلى إقامة المساجد كبناريا كعمارتيا بالعبادة فقاؿ
صلى اهلل عليو كسلـ  " :مف بنى هلل مسجدا كلك م حص قطاه بنى اهلل لو بيتان في الجنة " ركاه
أحمد  ،كخص مف تلؾ المساجد ثبلثة مساجد لما ليا مف مقاـ كفضؿ عند اهلل تعالى عف أبي سعيد
الخدرم عف النبي صلى اهلل عليو كسلـ أنو قاؿ  " :ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلث مساجد  ،المسجد
الحراـ  ،كمسجدم  ،كمسجد بيت المقدس " ركاه البخارم .
وقال الفرزدق :
كبيت بفعلى إيلياء مشرؼ

كبيتاف بيت اهلل نحف كالتو
 .1المسجد الحرام .

"يعد المسجد الحراـ بم ة الم رمة أىـ المقدسات  ،ليس عند المسلميف فحسب  ،بؿ أىـ
المقدسات في تاريخ اإلنسانية جمعاء  ،فيك أكؿ بيت كضع ي يتعبدكا فيو  ،كعندما نتحدث عف
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المسجد الحراـ فإننا نتحدث عف تاريخ اإلنساف على ىذه األرض  ،بؿ إف بعض المصادر التاريخية
تذ ر أف البيت الحراـ قد بنتو المبلر ة قبؿ نزكؿ آدـ إلى األرض  .كقد مرت ال عبة المشرفة عبر
تاريخيا الطكيؿ بفحداث جساـ  ،فتعاقبت علييا دكؿ كدكؿ  ،كحدث ليا العديد مف التطكرات في
عمارتيا  ،حيث بدأت بسيطة كتطكرت بمركر الزمف كتعاقب الح اـ  .ما يعد العصر اإلسبلمي
مف أىـ العصكر التي تطكرت فييا عمارة ال عبة حيث أعيد بناؤىا في ذلؾ العصر عدة مرات ،
ما أقيـ حكليا المسجد الحراـ الذم بدأ بسكر حكؿ ال عبة في عيد عمر بف الخطاب ثـ تطكرت
العمارة حكؿ ال عبة إلى أف كصلت إلى ما ىك عليو اآلف مف فخامة كبياء "  ( .علي : 1996 ،
)7
 .2الحرم النبوي في المدينة المنورة .
" أما ثاني المساجد ال برل  ،فمسجد الرسكؿ  ... أياـ المماليؾ فقد قامكا بتجديده مرة بعد
مرة  ،ك انت ىناؾ إدارة مصرية خاصة بالحرميف الم ي كالمدني كآخر مف أعاد بناء المسجد
النبكم لو مف سبلطيف مصر اف السلطاف سيؼ الديف الشيف سنة 1481ق  ...ثـ تكلى لؤلمر
سبلطيف آؿ عثماف ابتداء مف سليـ األكؿ  ،ثـ رممو كجدده سليماف القانكني سنة 1529ـ كقد
أصلح الجامع مرة أخرل سنة  1533ـ ثـ سنة  1715ـ كفي سنة 1782ـ صنع للمسجد محراب
جديد مف المرمر الملكف كرفعت فكؽ مكضع المحراب قبة جميلة  ...كفي سنة  1849ـ قاـ محمد
علي كالي مصر بإعادة بناء المسجد لو  ،كقد قاـ بالعمؿ ميندسكف مصريكف  ...كقد قاـ
السلطاف عبد الحميد األكؿ بتبطيف المسجد لو بالرخاـ الكردم كأن ؽ في ذلؾ ن قة طارلة ...
كمازاؿ مبنى الحرـ النبكم المملك ي العثماني باقيان إلى اليكـ باإلضافة إلى التكسعة العظيمة التي
أمر بعمليا الملؾ عبد العزيز آؿ سعكد في النصؼ الثاني مف القرف العشريف "  ( .مؤنس ،
) 164 : 1981
 .3المسجد األقصى :
"عف أبي ذر _ رضي اهلل عنو _ قاؿ  :سفلت رسكؿ اهلل  عف أكؿ مسجد كضع في األرض
 ،قاؿ  :المسجد الحراـ  ،قلت  :أم ؟ قاؿ المسجد األقصى  ،قلت  :ـ اف بينيما ؟ قاؿ :
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أربعكف عامان  ،ثـ األرض لؾ مسجدان  ،فحيثما أدر تؾ الصبلة فصؿ " ركاه مسلـ  .فيذا يدلنا على
أف المسجد األقصى بني بعد المسجد الحراـ بفربعيف سنة كأنو ثاني مسجد كضع في األرض ،
فتاريخ بنارو مرتبط تماما بتاريخ بناء المسجد الحراـ ( الخضيرم ) 219 : 2001 ،
"كبناء عليو فإف بقعة المسجد األقصى  ،ىي عبادة كتعبد هلل العلي القدير على مدل حقبة
التاريخ اإلنساني  :قديمو كحديثو  ،ماضيو كحاضره كمستقبلو  ،فيي ما زالت منطقة تكحيد منذ
عيد مل ي صادؽ ال نعاني اليبكسي كابراىيـ  ،مرك انر بجذكرىا إلى قدـ أممو  ،كىذا ىك األمر
الثابت الذم منح تلؾ القدسية  ،كتلؾ الطيارة كالبر ة ليذا الم اف المقدس المبارؾ مف اهلل العلي
الكاحد القيار  .كىنا نجد ملتقى الجذكر الدينية التي تربط المسجد األقصى بالمسجد الحراـ  ،حتى
أف تسمية المسجد األقصى باألقصى راجعة ما حلليا العلماء كالمؤرخكف إلى بعد المسافة
الجغرافية بيف المسجديف أم بعد المسافة بيف المسجد األقصى في بيت المقدس كالمسجد الحراـ في
م ة الم رمة "  ( .ابف الجكزم ) 37 : 1980 ،
آيات في المسجد األقصى :
"إف قدسية المسجد األقصى كقداستو الدينية أمر بدىي كال يحتاج إلى إثبات أك برىاف ما داـ أف
تلؾ القداسة كردت في القرآف ال ريـ  ،كبناء عليو فإننا نلحظ مدل تعميـ تلؾ القدسية كالقداسة
كالبر ة على المسجد األقصى كعلى بيت المقدس على اعتبار أنيما أرض فييا بقعة المسجد
األقصى كىي كاقعة على أرض فلسطيف باعتبار أف المسجد األقصى جزء مف أرض بيت المقدس
كبيت المقدس جزء مف أرض فلسطيف "  ( .أبك علبة ) 178 : 2000 ،
ً
ً
ً
ًً
 .1قاؿ تعالى  " :س ٍبح ًَّ
ً
صى الًَّذم
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
ىس ىرل بً ىع ٍبده لى ٍي نبل م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
َّميع اٍلب ً
ً
ً
ً
ً
ص يير " ( اإلسراء )1 :
ىب ىارٍ ىنا ىح ٍكلىوي لين ًرىيوي م ٍف آ ىىيات ىنا إًَّنو يى ىك الس ي ى
"كفي ليلة  27رجب في السنة الثانية عشرة مف النبكة أسرم بالبني محمد  مف م ة إلى القدس
 ...كحمؿ النبي  على البراؽ  ...حتى آتى بيت المقدس  ،كانتيى البراؽ إلى مكق و الذم اف
يقؼ فيو  ...كجمع اهلل األنبياء مع المصط ى عليو الصبلة كالسبلـ فرأل منيـ إبراىيـ كمكسى
كعيسى كآدـ فصلكا في المسجد األقصى  ،كلـ ي ف مبنيان ببنارو المعركؼ اليكـ كانما اف م انان
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للصبلة كعبادة المكحديف المؤمنيف باهلل تعالى  ،كأخذه بعد ذلؾ جبريؿ إلى صخرة بيت المقدس
المكجكدة في الحرـ كعرج بو إلى السمكات العلى "  ( .العمايرة كآخركف . ) 93 : 2003 ،
اف قى ًر و
استى ًم ٍع ىي ٍكىـ يي ىن ًاد اٍل يم ىن ًاد ًم ٍف ىم ى و
يب " ( ؽ ) 41 :
 .2قاؿ تعالى  " :ىك ٍ
"فقد قاؿ ابف الجكزم  ،كالقرطبي كابف ثير مف ت اسيرىـ  :بفف اهلل يفمر إسرافيؿ أف يقؼ على
صخرة بيت المقدس لقربيا مف السماء كينادم  :أييا الناس  :ىلمكا إلى الحساب فإف اهلل يفمر ـ أف
تجتمعكا ل صؿ القضاء " ( .الفي ) 22 : 2009 ،
"مف الثابت تاريخيان أف القدس انت تتمتع بم انة ممتازة بيف مدف العالـ لما ليا مف القدسية
كاالحتراـ في نظر أصحاب الديانات السماكية  ،كىي معركفة منذ أقدـ عيكد التاريخ  ،كلقد شيدت
ثي انر مف المعارؾ التاريخية كتكالى علييا الغزاة كال اتحكف تارة يحاصركنيا كيد كف أسكارىا كتارة
ي تحكنيا كيؤمنكنيا "  ( .راشد ) 40 : 1986 ،
كترل الباحثة أ ف :ؿ أمة مؤمنة مطالبة لمؤازرة بيكت اهلل كدكر العبادة كالح اظ على حرمة
اإلنساف حيان كميتان ك على الييرات كالمؤسسات الدينية كاإلنسانية المحلية كالعالمية  ،ك العمؿ الجاد
لمنع ىذه التيديدات كالتعديات على افة أما ف العبادة .
خامسا  :المسجد في عصر العولمة والمعموماتية :
"إف الدكر الذم يم ف أف يلعبو المسجد ىنا ليس غريبان عليو مؤسسة دينية ،اجتماعية ،ثقافية
كسياسية فاعلة ،بؿ إف غاية المساجد تدعك إلى العالمية في نشر الديف اإلسبلمي ،ل ف ال ارؽ بيف
عالمية اإلسبلـ ،كالعكلمة المعاصرة أف عالمية اإلسبلـ ،قد حملت بيف دفتييا الح كمة الشرعية،
االقتصاد ،القكانيف المالية ،الكحدة ب ؿ أبعادىا ،األح اـ القانكنية كالقكاعد األخبلقية "  ( .حسف ،
) 152 : 2002
ك"المساجد حارسة عالـ اإلسبلـ  ،فقؿ مف مدننا ما اف ليا أسكار عالية ما ترل في غير
عالـ اإلسبلـ  ،ىناؾ تجد األسكار المنيعة التي تصؿ إلى ضخامة سكر الصيف كطكلو  ،كتجد
األبراج العالية ما ترل في معظـ ببلد أكربا  ،أما في عالـ اإلسبلـ فما أقؿ الحصكف كاألسكار في
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ببلده  ،ألف المساجد انت حصنو في ؿ م اف فيي م ار ز اإليماف كرمكزه " ( مؤنس : 1981 ،
)28
"كالمسجد في عصر العكلمة يم ف أف يقدـ ما يلي :
 - 1الدعكة اإلسبلمية مف خبلؿ شب ة المعلكمات  :عف طريؽ كضع الخطب كال تاكل على
االنترنت .
 - 2التكاصؿ السريع كال عاؿ  :إتاحة ال رصة لقراءة الخطبة كالدركس التي تلقى في المساجد
 - 3تحقيؽ الكحدة  ..ال االختبلؼ .
 - 4تحقيؽ االلتقاء كالتكاصؿ االجتماعي .
 - 5الثقافة اإلسبلمية .
 - 6الت امؿ مع المؤسسات األخرل
 - 7إدارة المسجد  :يم ف باستخداـ شب ة المعلكمات كتيسير االتصاؿ عف طريقيا ربط مختلؼ
المساجد بالمؤسسات الدينية ال عالة في المجتمع "  ( .حسف ) 153 : 2002 ،
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المبحث الخامس
دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية
 مقدمة

 وظائف أجيزة اإلعالم
 وسائل اإلعالم
 دور الصحف

 أخالقيات الصحفي

 نشأة الصحافة في فمسطين
 أنواع الصحف

 دور اإلذاعة المسموعة
 مزايا اإلعالم اإلذاعي

 عيوب اإلعالم اإلذاعي

 نشأة اإلذاعة الفمسطينية

 دور اإلذاعة في تنمية القيم الدينية .
 دور اإلذاعة المرئية

 مزايا اإلعالم التمفزيوني

 عيوب اإلعالم التمفزيوني

 التمفزيون الفمسطيني والفضائية الفمسطينية
 وضعية التمفزيون في الوطن العربي

 دور وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعية

 مكانة وسائل اإلعالم في المجتمع الفمسطيني

 السبل المؤدية إلى تحسين أداء وسائل اإلعالم
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المبحث الخامس

دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية
مقدمة :
منذ أف أكحى اهلل آلدـ عليو السبلـ تحققت رسالة إعبلمية  ،كحددت مكاص ات اإلعبلـ ما
أراده اهلل تعالى لخلقو  ،نقلت ىذه الرسالة اإلعبلمية عف اهلل سبحانو كتعالى ب ؿ صدؽ ك أمانة
كب ؿ مكضكعية كحيادية كنزاىة  ،بحيث أخبر آدـ عليو السبلـ المبلر ة بفسماريـ ما علمو اهلل .
"فاإلعبلـ ظاىرة مف ظكاىر ال كف كسنة مف سنف الحياة كبدكف اإلعبلـ اف مف المستحيؿ أف
تنمك المجتمعات  ،كاف تنتقؿ التجارب كالخبرات  ،كاف تت ار ـ المعارؼ كالمعلكمات كاإلعبلـ نعمة
مف اهلل ليست مقصكرة على اإلنساف كحده بؿ ىي نعمة تشترؾ فييا ؿ ال ارنات "  ( .المتك ؿ ،
) 9 : 1991
"اإلعبلـ المرري كالمسمكع كاإلعبلـ الم تكب الصحؼ كالمجبلت كالنشرات كال تب  ،لكسارؿ

اإلعبلـ المختل ة في عصرنا ىذا  ،تفثير تربكم ىاـ لـ يسبؽ أف قامت بو مختلؼ المؤسسات

األخرل في السابؽ  ،إف دكر الخيالة ( السينما ) كاإلذاعتيف المسمكعة كالمررية  ،انت كالزالت

تتبادؿ أدكا انر ىامة في تكجيو األفراد كالجماعات  ،كترشيدىـ كتربيتيـ كمما عزز ىذا الدكر انتشار

األجيزة المررية ( التل زيكف ) كأجيزة عرضيا ( ال يديك ) كساعات البث الطكيلة كالقنكات المتعددة
كأجيزة بثيا عبر األقمار الصناعية كأجيزة التقاطيا في مشارؽ األرض كمغاربيا  ،كباتت ىذه

األجيزة اإلعبلمية الجماىيرية تنازع المؤسسات المجتمعية األخرل " ( سعيد  ،د .ت )74 :
أوال  :وظائف أجيزة اإلعالم :

تقدـ ىذه المؤسسة كبش ؿ سريع أخبار كمعلكمات كطنية كمحلية كقكمية كاسبلمية كعالمية مما
تجعؿ شخصية المكاطف ال لسطيني أ ثر ت امبلن كت اعبلن في مجتمعو  .كأجيزة اإلعبلـ تقكـ
بكظارؼ مختل ة أكردىا بش ؿ مف اإليجاز :

" -1

الكظي ة اإلعبلمية  ،كتتمثؿ في جمع األنباء كالبيانات كالصكر كالتعليقات كبثيا بعد

معالجتيا ككضعيا في اإلطار المبلرـ مف أجؿ فيـ الظركؼ الشخصية كالبيرية كالدكلية كتم يف

ملتقى الخبر مف الكصكؿ إلى كضع يسمح لو باتخاذ القرار السليـ .
-2

كظي ة التكجيو كالمشار ة  ،كىذه الكظي ة تتمثؿ في تكفير رصيد مشترؾ مف المعرفة يدعـ

الت زر كيم ف أعضاء المجتمع مف التعايش كالعمؿ المشترؾ .
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-3

خلؽ الحكافز كالدكافع  ،إذ مف المعركؼ أف أجيزة اإلعبلـ تعمؿ على استحثاث الميـ

-4

الحكار كالنقاش  ،كذلؾ أف أجيزة اإلعبلـ تساعد على تبادؿ المعلكمات ك تبلقح األف ار

كتشجيع التطلعات ال ردية كالجماعية .

كتكضيح مختلؼ كجيات النظر كاستجبلء المعطيات الرريسية كخلؽ أرضية للعمؿ الذم يتمشى

مع المصلحة العامة على مختلؼ مستكياتيا المحلية كالقطرية كالدكلية .

الت امؿ كالت اىـ  ،تقضى ىذه الميمة تم يف األفراد كالمجمكعات كاألمـ مف إببلغ أصكاتيـ

-5

كآراريـ بما ي ؿ فرص االطبلع كالت اىـ كالتعرؼ على ظركؼ معيشة اآلخريف ككجيات نظرىـ

كتطلعاتيـ .

خدمة المجتمع  ،إبراز ظاىرة جديدة تتزايد أىميتيا على مر الزمف كتتعلؽ بحاجة

-6

المجمكعات كالمجتمعات

" -7

ؿ "  ( .علي )189 : 1997 ،

يدعك اإلعبلـ إلى اإلسبلـ بصكرتو الصحيحة كركحو الصافية  ،كتعاليمو السمحة ،

كقيمو البناءة  ،مقدما بذلؾ ثما انر تربكية ت يد األفراد كالجماعات كت يد المجتمع ك ؿ المجتمعات

اإلسبلمية  ،بؿ كغير اإلسبلمية  ،ألنو يدعك لقيـ إنسانية ينادم بيا ديف اإلنسانية ...حيث لو دكره

في الدعكة لتعليـ اإلسبلـ كقيمو  ،كتصحيح الم اىيـ الخاطرة  ،كالدفاع عف اإلسبلـ  ،كتحقيؽ

المتعة العقلية كالتركيح الن سي  ،باإلضافة إلى دكره التعليمي كالتنمية االقتصادية لؤلفراد
كالجماعات كاألسر" ( .القاضي ) 146 : 2002 ،

الدول النامية وتوظيفيا لإلعالم لخدمة التنمية القيمية  :كنظ انر للظركؼ الخاصة التي تعيشيا
الدكؿ النامية نجد أنيا تيتـ بتكظيؼ أجيزة اإلعبلـ في سبيؿ تحقيؽ مياـ تراىا ضركرية مف ذلؾ
 " -1غرس الشعكر باالنتماء إلى أمة أك كطف
 -2تعليـ الجماىير ميارات جديدة

 -3غرس الرغبة في التغيير كزيادة آماؿ الجماىير

 -4تشجيع الجماىير على المساىمة كنقؿ صكتيا إلى القيادة السياسية " ( علي : 1997 ،
)190
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وسائل اإلعالم :
اإلعبلـ يمارس رسالتو في خدمة المجتمع مف جميع النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
كالدينية لتعمؿ على تف يد القيـ الدينية كاألخبلقية الثابتة كالمثؿ العليا المت ار مة عبر التاريخ  ،في
خدمة الحؽ كالخير للبشرية جمعاء .
"تلعب كسارؿ اإلعبلـ ( السمعية _ البصرية المقركءة ) ك ذلؾ المتاحؼ كالم تبات العامة
كالمعرض  ...إلخ دك ار ميما في تش يؿ شخصية اإلنساف كتنشرتو على أنماط سلك ية محددة  ،مما
يزيد مف ثقافتو  ،كمعلكماتو  ،كعف طريقيا يت كف رأم مشترؾ بيف جماىير المكاطنيف  ،فيي
منتشرة بيف الجميع  ،ىذا باإلضافة لمساىمتيا في حؿ المش بلت االجتماعية  .أما تفثيرىا الكاسع
فيشمؿ النكاحي التالية :
 .1نشر المعلكمات المختل ة في المجاالت المختل ة  ،بحيث تتناسب مع فرات األعمار
المختل ة .
 .2تسييؿ الػتفثر بالسلك يات االجتماعية في الثقافات اإلنسانية األخرل  ،عف طريؽ ما تقدمو
مف أفبلـ كرسارؿ إخبارية .
 .3التسلية كالترفيو في أكقات ال راغ .
 .4إشباع الحاجة عند ال رد إلى المعلكمات كاألخبار " (.الرشداف كجعنيني ) 288 : 1994،
مي في كقت كاحد "  ( .حا ـ  : 1989 ،ق )
 " .5إف اإلعبلـ ضركرة حربية كضركرة سؿ ة
ونظ ارً ليذه األىمية سأتناول ىذه الوسائل اإلعالمية و

الخصائص التي تميز كل وسيمة من

وسائل اإلعالم عن غيرىا فيما يمي :
دور الصحف :
"ىيجؿ يقكؿ إف قراءة الصحي ة اليكمية ىي أشبو بصبلة الصباح بالنسبة للرجؿ الحديث " ( حا ـ ،
) 64 : 1989
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"قدمت الصحؼ مف جرارد كمجاالت للثكرة ال لسطينية ال ثير مف الخدمات التي عملت على

تكسيع قاعدة الثكرة الشعبية كتدعيميا كت اعليا مع جماىيرىا  ،كتعتمد الصحافة على ال لمة
المطبكعة  ،كىذا بالتالي يتطلب مستكل معيف مف اإللماـ بالقراءة ما تتطلب مستكل معينان مف

القدرة على التحليؿ كاالستنتاج  ...إلخ "( الخطيب ) 91 : 2004،

"تعد الصحؼ مف أقدـ كسارؿ اإلعبلـ  ،فيي أقدـ ببل شؾ مف السينما كالراديك كالتل زيكف بما

يزيد عف  250سنة  ،كنجد في الصحؼ خصارص مكجكدة في ؿ كسارؿ اإلعبلـ األخرل  .فبينما
ال تستطيع أف تقدـ األخبار بالسرعة التي يقدميا الراديك  ،كال تستطيع أف تقدـ كجيات النظر
بتطكيؿ مثؿ المجبلت  ،كال بش ؿ أقرب مثؿ التل زيكف  ،إال أنيا تستطيع أف ت عؿ ؿ ىذه األشياء

بش ؿ ربما اف أفضؿ لحياة األفراد في العالـ  .كقد عاكنت الصحؼ على التخلص مف األمية ؛

ككفرت للناس طريقا يستطيع ب ضليا س اف مدينة املة أف يتصلكا ببعضيـ البعض بش ؿ جعؿ

مف المم ف إقامة ح كمة تمثليـ  ،كتمتاز المكاد المطبكعة بفنيا الكحيدة بيف الكسارؿ اإلعبلمية

التي تسمح للقارئ بسيطرة على ظرؼ التعرض  ،ما تتيح لو ال رصة ل ي يعرض ن سو أ ثر مف
مرة على الرسالة  ،كمف األفضؿ استخداـ المطبكع أ ثر مف الجماىير المتخصصة كالجماىير

الصغيرة الحجـ  ،ألف استخداـ كسارؿ اإلعبلـ األخرل في الكصكؿ إلى تلؾ الجماىير باىظ

الت اليؼ "  ( .رشتي . ) 329 : 1971 ،
تعريف الصحافة :

تعتبر الصحافة اللساف المعبر في الكقت الحالي عف أم حزب أك سلطة ليذا الشعب  ".ك يرل

الد تكر فاركؽ أبك زيد  :إف الصحافة لمة تستخدـ للداللة على أربعة معاف :

المعنى األكؿ  :الصحافة بمعنى الحرفة أك المينة  ،كيتصؿ ىذا المعنى بالصناعة كالتجارة مف
خبلؿ عمليات الطباعة كالتصكير كالتكزيع كالتسكيؽ كاإلدارة كاإلعبلف  ،ما يتصؿ بالشخص الذم
اختار مينة الصحافة كالذم سمي بالصح ي .
المعنى الثاني  :الصحافة بمعنى المادة التي تنشرىا الصحي ة األخبار كاألحاديث كالتحقيقات
الصح ية كالمقاالت كغيرىا مف المكاد الصح ية .
المعنى الثالث  :الصحافة بمعنى الش ؿ الذم تصدر بو  ،فالصحؼ دكريات مطبكعة تصدر مف
عدة نسخ كتظير بش ؿ منتظـ كفي مكاعيد ثابتة  ،متقاربة أك متباعدة
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المعني الرابع  :الصحافة بمعني الكظي ة التي تؤدييا في المجتمع الحديث"  ( .عبده : 2004 ،
) 117
أخالقيات الصحفي :
مما جاء في القرآف ال ريـ في قصة سليماف كاليدىد كىك المراسؿ اإلعبلمي لنبي اهلل سليماف
أنو جاء لو بنبف مف ممل ة سبف التي تح ميا المل ة بلقيس بفنيا تعبد الشمس مف دكف اهلل ىي
ً
ت أىـ ي ٍن ى ً
يف" (النمؿ :
كقكميما فقاؿ لو سيدنا سليماف على لسانو  " :قى ى
ت م ىف اٍل ى اذبً ى
اؿ ىس ىن ٍنظيير أ ى
ىص ىد ٍق ى ٍ

 )27لقد كصؼ الطارر المراسؿ اإلعبلمي لنبي سليماف الخبر بفنو خبر يقيف كمع ذلؾ لـ يقبؿ منو
إال بشرط الصدؽ اإلعبلمي عف طريؽ التحرم كالتبييف .
ك"ىنا سكؼ نشير إلي العناصر التي ترتبط بمصداقية ال لمة المتمثلة بالثكابت التالية :
 .1حرية الصحافة  :كىي مف أبرز مظاىر حرية ال لمة كيجب أف تتكافر ليا ؿ الضمانات ،
كحرية ال لمة حؽ كشرؼ ككاجب علي الصح ييف العرب ألداء رسالتيـ
 .2على الصح ي أف يتكفى األمانة كالصدؽ في بسط كت سير رأيو كأف يراعى دارما اؿمصلحة
العامة في ؿ ما يقدـ للرأم العاـ .
 .3على الصح ي أف ي كف حريصان كعليو أال يشكه أك يخ ي بفية طريقة مف الطرؽ عمدان
الكقارع الصحيحة .
 .4إف شرؼ مزاكلة المينة الصح ية يحتـ على الصح ي أال يسعى مطلقان كراء من عة شخصية
 ،فاالفتراء أك التشيير المتعمد  ،أك التيـ  ...ؿ ىذا يتنافى مع شرؼ المينة كأصكليا " .
( أبك أصبع ) 256 : 1999 ،
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نشأة الصحافة في فمسطين وتطورىا عبر مراحل خمس :
المرحمة األولى ( 1919 _ 1867م )  " :بصدكر الصحؼ باللغة العربية في القدس في العيد
التر ي عاـ  1867ـ كالتي انتيت بتكق يا عاـ  1914ـ  ،ك انت أكؿ صحي ة أصدرت صحي ة
القدس عاـ  1867ـ .
المرحمة الثانية ( 1948 _ 1919م )  :بعكدة الصحؼ إلى الصدكر في ظؿ االنتداب البريطاني
عاـ  1919ـ لتمتد حتى عاـ  1948ـ .
المرحمة الثالثة ( 1967 _ 1948م )  :كبعد الن بة تكق ت الصحؼ العربية التي انت تصدر
في فلسطيف بح ـ التطكرات السياسية التي أعقبت الشتات ال لسطيني  ،كيستثني مف ذلؾ صحؼ
الحزب الشيكعي ال لسطيني التي طلت تصدر في حي ا حتى اليكـ  .كمع ظيكر المقاكمة
ال لسطينية بدأت تظير الصحافة ال لسطينية في ش ؿ نشرات سرية أك منشكرات خاصة أك ش ؿ
مجبلت أك نشرات علنية كالتي انت تع س كاقع المقاكمة ال لسطينية  ،كبعد قياـ منظمة التحرير
ال لسطينية صدرت صحي ة أخبار فلسطيف في مدينة غزة عاـ  1965ـ كاستمرت حتى عاـ
 1967ـ " ( .ز ار ) 107 : 2004 ،
المرحمة الرابعة (  " : ) 1993 _ 1967في ىذه ال ترة كاجيت الصحافة العديد مف المصاعب
كمنيا :قمع األقبلـ الحرة  ،كتضييؽ الخناؽ على حرية الصحافة  ...كفي أكاخر عاـ  1968ـ
صدرت جريدة القدس  ،كتكالى إصدار الصحؼ "  (.أبك شنب ) 120 : 1988 ،
" كبعد حرب حزيراف  1967ـ صدرت صحؼ فلسطينية ل ترات متقطعة مف بينيا صحي ة الشعب
 ، 1970كصحي ة ال جر 1972ـ  ...الخ " ( .ز ار ) 107 : 2004 ،
المرحمة الخامسة (  : ) 2010 _ 1994عيد السلطة الكطنية ال لسطينية  1994ـ كحتى اآلف
 2010ـ .
"كتشيد الصحافة ال لسطينية في ىذه المرحلة حالة جديدة ت رضيا مرحلة السبلـ كالتعايش بيف
األضداد كالتحكؿ مف التحريض إلى البناء كالتفسيس كمف الطبيعي أف تشيد ىذه المرحلة خلبل في
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البناء اإلعبلمي كارتبا ان في الجسـ الصح ي  ،كقلة في اإلم انات ال نية كالمالية ف كندرة في
ال ايات الصح ية المدربة بح ـ الطكؽ كالحصار كالمنع اإلسراريلي ليذه ال ايات كالخبرات  ،كقد
ظلت صحؼ القدس كالنيار كالمنار تحافظ على صدكرىا القديـ حتى بدأت السلطة تنظـ عملية
الصدكر كالرقابة " ( .أبك شنب ) 22 : 2001 ،
"حيث تـ إعطاء تراخيص إلصدار الصحؼ  ،اف أكليا صحي ة فلسطيف التي صدرت في
 / 23أيلكؿ  ،1994كلـ تدـ طكيبلن حيث صدر منيا حكالي  14عدد ثـ تكق ت  ،ما صدرت
في  10نكفمبر  1994صحي ة الحياة الجديدة كىي مقربة مف السلطة  ،بدأت أسبكعية ثـ تحكلت
إلى يكمية  ،ما صدرت في  8ديسمبر  1994صحي ة الكطف الناطقة باسـ حر ة المقاكمة
اإلسبلمية حماس ثـ تكق ت عف الصدكر  ...كمع دخكؿ انت اضة األقصى  2000شيدت
الصحافة نيضة بيرة  ،كجدت حريتيا ال املة  ،كبعد سيطرة حر ة حماس على قطاع غزة 14
يكنيك  ، 2007كالسلطة على الض ة الغربية ؛ تعرضت الصحافة كالزالت للعديد مف المضايقات
حيث منع تكزيع صحي ة القدس كاألياـ كالصباح كالحياة الجديدة كال رامة  ،كسمح بالتكزيع للصحؼ
المقربة مف حر ة حماس صحي تي الرسالة كفلسطيف في قطاع غزة  ،كالتي منعت مف التكزيع في
الض ة " ( .أبك عياش ) 96 – 95 : 2008 ،
ثالثا  :أنواع الصحف :
" .1تقسيـ الصحؼ بحسب تكقيت صدكرىا إلى  :يكمية  ،أسبكعية كشيرية .
 .2تقسيـ الصحؼ بحسب مستكاىا  :إف ىذا المعيار نسبي كمف غير المم ف تحديده بصكرة
كاضحة  ،ألف المستكيات تتنكع بتنكع الصحؼ كتعددىا .
 .3تقسيـ الصحؼ حسب المضمكف  :تختلؼ الصحؼ بحسب المضمكف ل ؿ منيا فيناؾ
الصحؼ السياسية كاألدبية كال نية كالرياضية كاالقتصادية كصحؼ السيارات .
 .4كيم ف تصنيؼ الصحؼ إلى فرتيف بيرتيف  :الصحؼ العامة كالصحؼ المتخصصة ".
( الرضا ) 129 : 1998 ،
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ثانيا  :دور اإلذاعة المسموعة :
"أصبح الراديك اليكـ ذك تفثير بير في تكجيو ال رد كتربيتو سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان

 ...كتظير أىمية ىذا الدكر أف اإلذاعة المسمكعة تصؿ لل رد في بيرتو كداخؿ بيتو ك ذلؾ في أم
م اف يتكاجد فيو  ...ما أف الراديك يتخطى حاجز األمية  ،ما يتيح فرصة االستماع الجماعي
كخاصة في الدكؿ النامية مما يساعد على تنمية ردكد ال عؿ الجماعية " ( الخطيب : 2004 ،

) 92

ك"الراديك مف كسارؿ االتصاؿ القكمية التي يم نيا أف تصؿ إلى جميع الس اف بسيكلة متخطية

حاجز األمية كالحكاجز الجغرافية  ،كيستطيع الراديك أف يصؿ إلى جماعات خاصة مثؿ األفراد

ال بار جدان في السف كاألط اؿ  ،كاألقؿ تعليمان كالمتعلميف ؛ كغير ذلؾ مف الجماعات المختل ة التي
قد يصعب علينا الكصكؿ إلييـ بكسارؿ اإلعبلـ األخرل " ( .رشتي . ) 329 : 1971 ،

كترل الباحثة أف كسارؿ اإلعبلـ تعتبر كسيلة فعالة في ت امؿ الشخصية ال لسطينية مف خبلؿ
ما تقدمو مف برامج مشكقة كمثيرة لجميع أفراد المجتمع .
"كال يحتاج الراديك إلى أم مجيكد مف جانب المستمعيف ف ثير مف الناس مشغكلكف كليس
لدييـ كقت للقراءة اك ال رجة  ،كالراديك ىك الكسيلة السيلة التي تبقييـ على علـ بما يحدث ،

كالرسالة المذاعة قد ت كف أ ثر فاعلية مف الرسالة الش كية ألنو يم ف تقكيتيا بكاسطة المكسيقى
كالتفثيرات الخاصة التي تجعؿ االنطباع الذم تتر و قكيان  ،كقد أظيرت التجارب أف المكاد البسيطة

السيلة التي تقدـ بكاسطة الراديك يسيؿ تذ رىا مف ن س المكاد إذا قدمت مطبكعة  ،خاصة بيف
األقؿ تعليمان كاألقؿ ذ اء  ،ذلؾ يؤمف بعض ال تاب باف الراديك مف الكسارؿ القادرة على جعؿ

الجماىير تحس بالمساىمة كالتعرض الشخصي ك " الكاقعية " التي تقترب مف االتصاؿ المكاجيي .

كربما اف الراديك مف أسيؿ الكسارؿ اإلعبلمية استخدامان  ،كل نو مف الكسارؿ التي يعرض اإلنساف
ن سو علييا ببل اىتماـ اك ببل تر يز كتعمؿ أساسان مصدر يكفر لو خل ية ترفييية أ ثر مما يعمؿ
يدؼ لبلىتماـ المر ز " ( .رشتي . ) 329 : 1971 ،

مزايا اإلعالم اإلذاعي :

كتفتي اإلذاعة لمزاياىا كقدرتيا في مقدمة الكسارؿ ذات األىمية بالنسبة للتنمية كذلؾ لؤلسباب
اآلتية:
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 " .1أف اإلذاعة ت اد ت كف المصدر الكحيد للمعلكمات أل بر عدد مف الس اف ف كتتساكل في
ذلؾ مع التل زيكف أك تزيد في المناطؽ التي تقؿ بيا أجيزة التل زيكف .
 .2انتشار األمية كخاصة في المناطؽ البعيدة عف المدف .
 .3ضعؼ اإلم انات المادية  ،مما يؤدم إلى عدـ قدرة عدد بير مف الس اف على اقتناء
التل زيكف نتيجة ارت اع سعره .
 .4الراديك ال يستلزـ الت رغ ال امؿ مف قبؿ المستمع ع س التل زيكف الذم يقتضي الت رغ
ال امؿ ك ذلؾ الصحي ة كال تاب .
 .5ال يشترط الراديك معرفة القراءة مف المستمع بينما الصحي ة كال تاب كأحيانان التل زيكف
تستلزـ ذلؾ .
 .6تيتـ المناطؽ المختل ة بال لمة المنطكقة أ ثر مف ال لمة الم تكبة  ،كبذلؾ ت تسب قكة
إقناع أ بر .
 .7يساعد أ ثر مف غيره على تنمية مخيلة اإلنساف كتصكراتو االجتماعية كالذاتية .
 .8سعة انتشار البث اإلذاعي كسرعتو كتخطيو الحكاجز الجغرافية " ( .المتك ؿ : 1991 ،
) 247
ثانيا  :عيوب اإلعالم اإلذاعي فيي :
" .1فترة االىتماـ محدكدة تنتيي بانتياء إذاعة الرسالة حيث ال يم ف للمستمعيف االحت اظ بيا.
 .2يتـ االستماع – في بعض األحياف – أثناء تفدية أعماؿ أخرل مما يشتت انتباه الجماىير
كقد ال يتحقؽ األثر المطلكب .
 .3عدـ إم انية االست ادة مف استخداـ الرسكـ كالحر ة كاأللكاف التي ليا أثر بير في جذب
اىتماـ الجماىير .

126

 .4تشعر الجماىير بفف مكضكع الرسالة اإلعبلمية دخيؿ على برامج اإلذاعة كخاصة في
الحاالت التي يتبع فييا قطع البرنامج اإلذاعي ي رض تقديـ إعبلف سلعي .
 .5تحتاج الرسالة اإلذاعية إلى بذؿ جيد خاص كمكاىب عملية إلخراج الرسالة بالصكرة التي
تغطي أك تعالج نقاط الضعؼ الخاصة ب قد المؤثرات الصكتية" (.غريب ) 89 : 2004 ،
نشأة اإلذاعة الفمسطينية :
"بدأت اإلذاعة المسمكعة في الكطف العربي في كقت غير متفخر نسبيان عف دكؿ العالـ المتقدـ
 ،انت مصر أكؿ دكلة عربية تعرؼ محطات اإلذاعة كذلؾ بعد ظيكر أكؿ محطة في العالـ عاـ
 ( " 1920الحلكاني ) 96 : 2005 ،
تـ إنشاء محطة اإلذاعة ال لسطينية التي تعد " ثانية اإلذاعات العربية عاـ  1936بعد اإلذاعة
المصرية عاـ  ... 1934ك انت اإلذاعة ال لسطينية ىنا القدس التي بدأت بثيا في /3 / 30
 1936في القدس إذاعة رسمية  ...كفي  1948 /4 /24انتقلت اإلذاعة ال لسطينية مف القدس
إلى راـ اهلل " ( .تايو  : 2006 ،االنترنت ) 9
ك"ل ف انطلؽ أكؿ صكت باسـ فلسطيف مف إذاعة القاىرة  ...كفي عاـ  1955بدأ صكت
العرب أيضان في تخصيص ر ف فلسطيف كذلؾ لمدة ربع ساعة في محاكالت ربط ال لسطينييف
بكطنيـ األـ  ،كاستمر بث ىذا الر ف حتى عاـ  ... 1964كفي عاـ  1968أنشفت منظمة
التحرير ال لسطينية مف القاىرة  ،إذاعة ( صكت فلسطيف )  ...كبذلؾ أصبح في القاىرة محطتاف
تنادياف بالقضية ال لسطينية  ...تقكـ إذاعة فلسطيف بتقديـ العديد مف البرامج المختل ة كخاصة
السياسية  ...كالبرامج الثقافية ك ذلؾ البرامج التعليمية  ...تخدـ اإلذاعة أيضان الناحية الدينية فتقدـ
العديد مف البرامج التي تتناكؿ ت سير آيات القرآف ال ريـ "  ( .الحلكاني كالعبد ) 64 : 1987 ،
" ما ظير صكت فلسطيف مف خبلؿ إذاعات مستقلة صكت ناطؽ باسـ منظمة التحرير
ال لسطينية في عدد مف الدكؿ العربية خاصة األردف كسكريا كلبناف ما لبثت إال كقت قصير
كأغلقت جميعيا  ...كفي أكؿ يناير انكف الثاني مع اندالع االنت اضة أنشفت الجبية الشعبية
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القيادة العامة في بيركت إذاعة صكت فلسطيف بيدؼ التكاصؿ مع الشعب ال لسطيني في داخؿ
كخارج األراضي ال لسطينية المحتلة " ( .الدكاسة ) 185 : 2002 ،
حيث انطلؽ بث إذاعة صكت فلسطيف عاـ  1994/7/2بخطاب ألقاه الرريس عرفات ...
كانطلقت اإلذاعة داخؿ الكطف عبر برنامجيف إذاعييف األكؿ ىك البرنامج العاـ مف الض ة الغربية ،
كاآلخر ىك البرنامج الثاني مف قطاع غزة  ،كعند اندالع انت اضة األقصى تعرضت اإلذاعة لقصؼ
مت رر مف قبؿ طاررات االحتبلؿ في  2000/11/20بستة صكاريخ كتدميره بالمت جرات في كقت
الحؽ  ،كتعرضت اإلذاعة المتكاجد مقرىا براـ اهلل لقصؼ  ، F16كلـ تتكقؼ عف ىذا الحد مف
االعتداءات حيث فجرت قكات االحتبلؿ مبنى اإلذاعة في 2002/1/19
كترل الباحثة  :بعد تدمير صكت فلسطيف مف قبؿ قكات االحتبلؿ تـ فتح إذاعة صكت الحرية
لت كف أكؿ إذاعة فتحت بعد صكت فلسطيف في قطاع غزة  ،تكالى بعدىا افتتاح بل مف صكت
العماؿ  ،إذاعة الشباب  ،ألكاف  ،غزة  ، Fmصكت األقصى  ،إذاعة اإليماف كالقدس  ،إذاعة
القرآف ال ريـ التابعة لك ازرة األكقاؼ كالشركف الدينية  ،إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية مف الجامعة
اإلسبلمية  ،كىناؾ عدد مف اإلذاعات المتنكعة منتشرة في سارر أرجاء الكطف .
ىذا كقد عملت اإلذاعات ال لسطينية عمبلن دءكبان كمتكاصبلن لتغطية جرارـ االحتبلؿ الصييكني
باإلضافة إلى التميز في نكعية البرامج المذاعة حتى أف أجريت االنتخابات الرراسية التشريعية
أصبح تبايف في اآلراء كاألسلكب المذاع كالتناحر على السلطة بدال مف بث الكحدة كالدعكة إلييا.
كفي  2007/6/15عقب األحداث المؤس ة التي حدثت في قطاع غزة أغلقت بل مف إذاعة
صكت فلسطيف حيث تـ سرقة المعدات كاألجيزة مف مبنى اإلذاعة  ،ك ذا إذاعة صكت الشباب
كاذاعة الحرية  ،كاذاعة العماؿ كتـ مصادرة المعدات كاألجيزة في كقت الحؽ  ،كتـ افتتاح إذاعة
الحرية مرة أخرل مف الض ة الغربية بعد خركج مدير اإلذاعة مف القطاع إلى ىناؾ .
ما أيكقؼ بث إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة بسبب طلقات الرصاص التي أصابت برج اإلرساؿ
 ،كفي حرب غزة تـ قصؼ اإلذاعة مف قبؿ قكات االحتبلؿ بإلقاء صاركخ على األستكديك مما أدل
إلى تدميره  ،كتـ افتتاح اإلذاعة بش ؿ رسمي في  ، 2009 / 3 / 15كبدأت اإلذاعة في بث
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برامجيا بحيث تشمؿ في خطتيا البرامجية  % 45قرآف ريـ  ،ك % 55برامج متنكعة لتشمؿ
برامجيا المختل ة  ،جميع نكاحي الحياة في المجتمع ال لسطيني انطبلقا مف شمكؿ القرآف الذم
تحمؿ اسمو  ،مع التر يز على الجكانب ذات الطابع الديني  ،كتسعى لجعؿ ىذا القرآف منياج حياة
ما يكضح ذلؾ ملحؽ رقـ (. )1
كقامت الجامعة اإلسبلمية بافتتاح إذاعة أسمتيا باسـ إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية مف الجامعة
اإلسبلمية في  2009 /8/ 1ـ  ،كبدأت اإلذاعة في بث برامجيا المتخصصة كالمنكعة لتخدـ ؿ
فرات المجتمع ال لسطيني  ،بحيث تشمؿ خطتيا تبلكات قرآنية كخطب دينية  ،كبرامج تعليمية
تربكية  ،ك برامج متنكعة كأناشيد كابتياالت كأخبار كأخرل ما في الملحؽ رقـ ()2
دور اإلذاعة في تنمية القيم الدينية :
تقدـ اإلذاعات بش ؿ عاـ البرامج التعليمية كالتربكية كالتي تستيدؼ االىتماـ بتعديؿ سلكؾ

األفراد كدعـ القيـ الدينية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تعمؿ على تكضيح أىمية
المحافظة على البيرة كغرس االنتماء كحب الكطف  ...الخ  ،حيث ستتعرض الباحثة بالتعريؼ
لئلذاعتيف محليتيف مف اإلذاعات المتخصصة للقرآف ال ريـ كنشر علكمو .

أوال  :إذاعة القرآن الكريم : FM 98.6
إذاعة القرآف ال ريـ  ،محطة إذاعية ح كمية  ،متخصصة في القرآف ال ريـ كعلكمو كتبث على
مكجة  FM 98.6كتتبع لك ازرة األكقاؼ كالشركف الدينية .
مف أىدافيا :
 .1إعداد جيؿ فلسطيني مؤمف بربو  ،متمسؾ بعقيدتو اإلسبلمية  ،معتز بدينو كحضارتو
اإلسبلمية  ،كاع لحاضره كما يحاؾ اتجاه ق مف مؤامرات كم ارد تستيدؼ العقيدة ،
مستشرؼ لمستقبلو كقادر على حمؿ رسالة اإلسبلـ العالمية .
 .2ترسيخ العقيدة اإلسبلمية في كاقع حياة الناس كفؽ مذىب السلؼ الصالح .
بناء مت امبلن متكازنان كفقان للتصكر اإلسبلمي .
 .3بناء شخصية ال رد ال لسطيني ن
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 .4مساعدة الناس على التعامؿ مع القرآف ال ريـ تبلكة كفيمان كعمبلن كتطبيقان  ،كالتعامؿ مع
السنة النبكية كسيرة الرسكؿ  فيمان كعمبلن كالتزامان .
 .5غرس أصكؿ االعتقاد الصحيح في ن سية اإلنساف ال لسطيني  ،كمكاجية العقارد الباطلة
كاألف ار المنحرفة ( .إذاعة القرآف ال ريـ )2 : 2009 ،
كترل الباحثة أف  :اإلذاعة تعمؿ على غرس كتنمية القيـ الدينية مف خبلؿ برامجيا المعدة
المذاعة ( المباشرة كغير المباشرة) بش ؿ يكمي على مدار أربع كعشريف (

 )24ساعة مف بثيا،

حيث يتـ عرض قضايا إسبلمية معاصرة مف الكاقع الذم يعيشو الشعب ال لسطيني ،كاالحت اؿ
بالمناسبات الدينية باإلضافة إلى تعليـ الناس علكـ القرآف تبلكة ،كتطبيؽ ،كفيـ ،كفتح المجاؿ
لؤلفراد بالحكار كالنقاش حكؿ تلؾ القضايا مف خبلؿ البرامج الم تكحة المباشرة التي تذاع عبر
اإلذاعة ،يتـ تبصير كتكعية أبناء شعبنا بعلكـ دينيـ كقضاياىـ المعاصرة ،كتح يزىـ بالمشار ة
كمتابعة اإلذاعة مف خبلؿ تقديميـ الجكارز المادية كالمعنكية للمشار يف ،مما يجعؿ ىناؾ ازدياد
لبلستماع لتلؾ اإلذاعة ،أما بالنسبة للبرامج المسجلة فإنيا ت كف معدة مسبقان إعدادان جيدان تستيكم
كتجذب السامعيف ليا فتؤثر فييـ ،كتنمى لدييـ قيـ مختل ة مف خبلؿ الخطب كالدركس كالقصص
كاألناشيد .
ثانياً  :إذاعة القرآن الكريم التعميمية  FM 91.5من الجامعة اإلسالمية .
حرصت الجامعة اإلسبلمية منذ تفسيسيا على أف ت كف راردة في ؿ المجاالت العلمية كالعملية
فقامت بإنشاء إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية التي تبث عبر مكجة . FM 91.5
رسالة اإلذاعة  :تعليمية كل نيا شاملة يتنكع فييا المنياج  ،ليخدـ ؿ شرارح المجتمع ال لسطيني .
من أىدافيا :
 .1نشر ثقافة القرآف ال ريـ كعلكمو  ،كالقيـ اإلسبلمية السمحة  ،كالدعكة إلى العقيدة السليمة
في المجتمع ال لسطيني .
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 .2تدريب كتفىيؿ طلبة كخريجي الجامعة اإلسبلمية كخاصة خريجي ليات كأقساـ أصكؿ
الديف كالشريعة كت نكلكجيا المعلكمات كاإلعبلـ مف خبلؿ تش يؿ فرؽ عمؿ لمتطلبات
العمؿ اإلذاعي مف ال ليات كاألقساـ ذات العبلقة .
 .3بث أخبار الجامعة اإلسبلمية كبرامجيا المختل ة .
 .4تدريس المقررات المنيجية للقرآف ال ريـ كعلكمو  ،كمتطلبات الجامعة األساسية على اليكاء
مباشرة مف خبلؿ األساتذة الجامعييف األ اء  (.إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية )
كما يمكن من خالل اإلذاعات المحمية :
 " .1التعرؼ على االحتياجات المحلية كالعمؿ على تعريؼ الناس بيا .
 .2ت يؼ البرامج المذاعة بحيث تت ؽ مع ردكد ال عؿ المحلية .
 .3تحقيؽ الت امؿ بيف أنشطة المجتمع المحلي كاإلعبلـ اإلذاعي  ،فيقكل العمؿ الميداني
المضمكف اإلذاعي كتض ي اإلذاعة شرعية العمؿ الميداني .
 .4ت سير األمكر المحلية للجميكر كتشجيع أفراد الجميكر على التعبير عف أن سيـ حكؿ
مستقبليـ كمجتمعاتيـ .
 .5المحافظة على الثقافة المحلية كتطكيرىا " ( .حجاب ) 251 : 1998 ،
دور اإلذاعة المرئية :
تلعب كسارؿ اإلعبلـ دك انر ميمان في التنشرة االجتماعية  ،حيث أف لئلذاعة المررية م انة برل

بيف كسارؿ اإلعبلـ القتراف الصكت بالصكرة كقدرتو على تكصيؿ رسالتو لجميع طبقات المجتمع ،

المتعلميف كغير المتعلميف  ،كلؤلسلكب الشارؽ كالبلرؽ الذم تقدـ بو البرامج .

"تحظى اإلذاعة المررية باالىتماـ ال بير مف جميع أفراد المجتمع باختبلؼ فراتيـ االجتماعية

كأعمارىـ الزمنية كفي جميع البيرات اإلنسانية يعكد ذلؾ لما يقدمو التل زيكف مف برامج عديدة

كمتنكعة سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية كعلمية كمينية بفسلكب مشكؽ للجماىير يكصليا

لل رد المشاىد إلى منزلو أك إلى أم م اف آخر دكف مجيكد مف المشاىد يتعلؽ بانتقالو إلى مكقع
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تقديـ الرسالة ما ىك الحاؿ بالنسبة للسينما كالمسرح  ،ما تتميز اإلذاعة المررية ( التل زيكف ) بفنو

أقرب كسيلة لبلتصاؿ المباشر المكجو  ،ما أنو يقدـ الحدث في ن س زمف كقكعو " ( الخطيب ،
) 93 : 2004

"التل زيكف فقد أصبح مر انز اللتقاء ؿ الكسارؿ كمصبان لركافدىا  ،فقد بدأت الك االت الصح ية

تقكـ بتقديـ خدماتيا للتل زيكف  ،كصارت المجبلت كال تب بمثابة مصادر لمكضكعات المسرحيات
كالتمثيبلت  ،كاألفبلـ التل زيكنية " ( .جابر ) 89 : 1998 ،
"إف التل زيكف سبلح ذك حديف  ،ىك ينصر كيعلي مف يستعد لدخكؿ ك بو كىك يش ؿ خط انر
على مف ال يستعد استعدادان افيان للدخكؿ في لعبتو " ( .رـ ) 162 : 1999 ،
مزايا اإلعالم التمفزيوني :
"ىناؾ اعتقاد بفف التل زيكف كال يلـ ليما فاعلية فريدة ألنيما مف الكسارؿ التي تعتمد على حاسة
السمع كحاسة اإلبصار  ،كقد لكحظ أف ىاتيف الكسيلتيف تستحكذاف على اىتماـ امؿ مف جانب
الجماىير أ ثر مف الكسارؿ األخرل  ،كأنيما في معرض األحكاؿ تستحكذاف على االىتماـ ال امؿ
خاصة اىتماـ األط اؿ كبش ؿ عاـ يتمتع التل زيكف بعدة مزايا يشارؾ بعضيا مع الكسارؿ األخرل
فمف مزايا التل زيكف األساسية :
 .1أنو أقرب كسيلة لبلتصاؿ المكاجيي  ،فيك يجمع بيف الرؤية ( كأحيانا اللكف) كالحر ة ،
كالكاقع أف التل زيكف قد يت كؽ على االتصاؿ المكاجيي في أنو يستطيع أف ي بر األشياء
الصغيرة كيحرؾ األشياء الثابتة
 .2يقدـ التل زيكف مادة إعبلمية في ن س زمف حدكثيا  ،أم قد ال تمر فترة زمنية بيف كقكع
الحدث كتقديمو .
 .3يعرض التل زيكف كسيلة لئلعبلف  ،كيسمح بفساليب متعددة في التقديـ .
 .4التل زيكف كسيلة قكمية يم ف بكاسطتيا أف نصؿ إلى جميع المكاطنيف " ( .رشتي 1971 ،
) 329 :
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 " .5ال كرية في إذاعة األحداث كاألخبار .
 .6تخطي الحدكد الطبيعية كالجغرافية .
 .7تكظيؼ الصكرة كالحر ة كاأللكاف إلى جانب الصكت كالمؤثرات الصكتية كغير الصكتية.
 .8مف حيث الت ل ة المادية بالنسبة لل رد فإف التل زيكف يقع كسطان بيف السينما كالراديك .
 .9إف المقارنة بيف التل زيكف كالكسارؿ المطبكعة المقركءة مثؿ ال تاب كالصحي ة كالمجلة
مقارنة في غير محليا .
 .10كأساتذة اإلعبلـ يقكلكف إف الخصيصة المدىشة للتل زيكف ىي أف ي كف عبلقة حميمة مع
أىؿ المنزؿ .
 .11يم ف لؤلشخاص األمييف أف يشاىدكا التل زيكف "  ( .امؿ ) 165 : 1995 ،
عيوب اإلعالم التمفزيوني :
 " .1أحيانان ينتج التل زيكف برامج أك أفبلـ أك مسلسبلت ال تتناسب كالذكؽ العاـ أك تتعارض
مع قيمنا كمثلنا العليا التي يجب زرعيا في ن كس النشء .
 .2عدـ انتشار أجيزة التل زيكف الملكف كمف ثـ عدـ االست ادة مف األلكاف على نطاؽ ضيؽ
سكاء في المشا ؿ الخاصة باإلنتاج اك لضيؽ نطاؽ انتشار ىذه األجيزة الملكنة .
 .3صعكبات تكفير ال اءات إلنتاج كسارؿ العبلقات العامة بما يتناسب مع ظركؼ الشاشة
الصغيرة كمشاىدييا مف مختلؼ ال رات " ( .غريب ) 91 : 2004 ،
التمفزيون الفمسطيني والفضائية الفمسطينية :
"ظيرت التجربة األكلى لل لسطينييف في مجاؿ التل زيكف على أرض فلسطيف بظيكر أكؿ
تل زيكف فلسطيني في سبتمبر _ أيلكؿ  ، 1994بعد أف استطاعت إقامة محطات إرساؿ على ثلة
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المنطار المشيكرة في غزة على تردد  UHF 31كذلؾ بمساعدة فنية فرنسية "  ( .أبك شنب ،
) 95 : 2004
"كقد تمر ز العمؿ في التل زيكف في مبنى ىيرة اإلذاعة كالتلي زيكف في راـ اهلل " في إبريؿ مف
عاـ 1995ـ  ،كبنيت استكديكىات في راـ اهلل كأريحا  ...كتطكر البث التلي زيكني بعد أف بدأ العمؿ
في ال ضارية ال لسطينية لمكا بة التطكر العلمي كالرغبة في تكصيؿ الرسالة اإلعبلمية ال لسطينية
إلى ال لسطينييف في الشتات  ،كفضح ممارسات االحتبلؿ في األراضي ال لسطينية المحتلة  ،كالى
خارج نطاؽ حدكد األراضي ال لسطينية  ،فبدأ "البث التجريبي على القمر المصرم نايؿ سات 101
في يناير  ( " 1999تايو  : 2006 ،االنترنت ) 9
"بدأت ال ضارية ال لسطينية عمليا في  30مارس عاـ  2000حيث أدت دك انر بار انز في فضح
ممارسات االحتبلؿ كالعدكاف أثناء انت اضة األقصى عاـ  ،2000كفي  20نكفمبر  2000عاـ
قامت طاررات االحتبلؿ اإلسراريلي بقصؼ مكقع المنطار للبث اإلذاعي كالتل زيكني كتدمير الم اف،
إال أنو قد أعيد البث اإلذاعي كالتل زيكني بعد فترة كجيزة مف م اف آخر" (.أبك شنب) 9 : 2002 ،
كترل الباحثة  :عقب األحداث المؤس ة عاـ  2007أيغلؽ تل زيكف فلسطيف كال ضارية
ال لسطينية بعد مصادرة المعدات كاألجيزة على مرأل الجميع  ،حيث أعيد بث تل زيكف فلسطيف
كال ضارية ال لسطينية مف مدينة راـ اهلل بعد فترة كجيزة .
تل زيكف فلسطيف كال ضارية ال لسطينية انا يبثاف برامج متنكعة منيا  :ثقافية كاجتماعية
كاقتصادية كدينية ؛ كل نو اف ينقصو تقنيات مختل ة ك ميارات كخبرات فنية مف قبؿ المعديف
كمقدمي البرامج ك ذا الصحافييف بسبب الحصار الذم فرض على أرجاء الكطف .
مف أىداؼ تل زيكف فلسطيف كال ضارية ال لسطينية :
 .1تنشرة الشباب ال لسطيني تنشرة سياسية  ،كالعمؿ على تعري و بيذه السياسة  ،كغرس حب
الكطف كالكطنية في ن سو .
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 .2مناقشة القضايا االجتماعية اآلنية التي بدأت تظير على السطح  ،كالتي تيدد كحدة
المجتمع كأمنو مثؿ قضايا البطالة  ،الزكاج  ،الطبلؽ  ..الخ .
 .3نشر الكعي الكطني كالسياسي  ،كتعريؼ الشعب ال لسطيني بحقكقو ككاجباتو  ،حتى يتم ف
مف الكصكؿ إلى إقامة دكلة فلسطيف المستقلة  ،كت عيؿ قضية األسرل في السجكف
اإلسراريلية  ،كنقؿ ىمكميـ كرسارليـ إلى أىليـ .
 .4الح اظ على البيرة  ،كالصحة كالثقافة كالعمؿ على رعاية األدب ال لسطيني  ،كنشره كنشر
المعرفة  ،كالترفيو مف خبلؿ البرامج المسلية كالمتنكعة  ( .مغارم . ) 96 : 2004 ،
 .5إتاحة المجاؿ ل ؿ اآلراء ككجيات النظر للتعبير عف ن سيا  ،ليتسنى للجماىير مساندة
الق اررات كالكجيات ال لسطينية عف كعي كادراؾ  ،ك ذلؾ انتياج أسلكب الدقة كالمكضكعية
كالش افية في التعامؿ مع افة األطياؼ ال لسطينية  ،كبالتالي تجسيد الكحدة الكطنية
ال لسطينية  ،كالتي تعد ىدؼ فلسطيني استراتيجي .
 .6العمؿ على بناء الشخصية ال لسطينية صاحبة ال رامة كالصمكد  ،بناء قكيان تستند على
أسس كقكاعد راسخة  ،كمتمس ة بحقيا كثكابتيا ك رامتيا  ،مع التف يد على معاني السبلـ
كالعدؿ الذم ينشده الشعب ال لسطيني  ( .أبك ىربيد ) 43 : 2010 ،
فضائية األقصى :
"قناة األقصى ال ضارية قناة فلسطينية اليكية إسبلمية المنطؽ  ،إنسانية العطاء عيف علي كاقع
الشعب ال لسطيني في الكطف كالشتات تحاكؿ جاىدة أف تطرح ىمكمو كمشا لو كأف تبقي قضية
الكطف حية علي ؿ المنابر كالساحات  ،ثابتة في كجو ؿ التحديات  ،ماضية بعزـ للح اظ علي
الحقكؽ كالثكابت ال لسطينية  ،تنشر ال ر اإلسبلمي عبر برامجيا المختل ة  ،تطرح قضايا األمة
المصيرية كتعمؿ علي استنياضيا ف ريان كثقافيان كدينيان في رسالة كحدة إسبلمية .
مف أىداؼ فضارية األقصى :
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َّ ً ً
ً
اؿ إًَّننًي ًم ىف
صالً نحا ىكقى ى
 .1الدعكة إلى اهلل عز كجؿ " ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىس يف قى ٍكنال م َّم ٍف ىد ىعا إًلىى اللو ىك ىعم ىؿ ى
ًً
يف ".
اٍل يم ٍسلم ى
 .2تقديـ نمكذج إعبلمي متميز.
 .3تغطية الكقارع على الساحة ال لسطينية كنقؿ مشا ؿ كىمكـ الشعب ال لسطيني بمكضكعية كابراز
جرارـ االحتبلؿ الصييكني التي يتعرض ليا الشعب ال لسطيني ،كنشر الكعي الجماىيرم
بالمخططات الصييكنية اليدامة ،ك إعطاء مساحة مف خبلؿ برامج القناة للشارع ال لسطيني كالمسلـ
ليعبر عف رأيو تجاه القضية ال لسطينية كمختلؼ القضايا المصيرية لؤلمة اإلسبلمية " ( فضارية
األقصى  : 2010 ،االنترنت ) 10
وضعية التمفزيون في الوطن العربي :
 " .1ربيب السلطة  ،حتى بالنسبة إلى األقطار التي تكجد فييا محطات تجارية .
 .2أف األقطار العربية تت اكت ت اكتان شديدان مف حيث قدرتيا على إنتاج المكاد اإلعبلمية كالثقافية
كالترفييية البلزمة .
 .3غلبة طابع المحا اة على ما يقدـ إلى الجميكر بحيث يصعب القكؿ في بعض الحاالت أف
ما يقدـ إلى الجميكر ناتج المجتمع المحلي كقيمو الثقافية كاالجتماعية .
 .4أنو الكسيلة األ ثر عرضة للنقد االجتماعي كاألخبلقي كالديني .
 .5الكسيلة األ ثر جماىيرية اآلف كفي المستقبؿ المنظكر .
 .6الكسيلة األ ثر حساسية لمش بلت البيرة الخارجية خاصة مش بلت البث المباشر عبر
األقمار الصناعية " ( .الجماؿ ) 143 : 2001 ،
القنوات الفضائية في الوطن العربي :
اء انت ناطقة
القنكات ال ضارية ىي قنكات تابعة لح كمات أك أفراد أك مؤسسات عربية  ،سك ن

بالعربية أك بغير العربية  ،حيث تزخر تلؾ القنكات بالبرامج المختل ة المتنكعة النافعة منيا كالضار،
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فاألفراد حسب بيراتيـ كثقافتيـ المختل ة يشاىدكف تلؾ القنكات  ،كمف القنكات ما ىي متخصصة في
نشر األخبار كمنيا متخصصة في مجاؿ ال ف كالقرآف كمنيا ما ىي متنكعة البرامج ف ؿ قناة حسب
الجية التابعة ليا تتخصص  ،كمف األمثلة على القنكات ال ضارية قنكات الجزيرة  ،كقنكات المجد ،
كقنكات ركتانا .
 .1قنوات الجزيرة :
الجزيرة خدمة إعبلمية عربية االنتماء عالمية التكجو شعارىا الرأم كالرأم اآلخر كىي منبر
تعددم ينشد الحقيقة كيلتزـ المبادئ المينية في إطار مؤسسي  ،كاذ تسعى الجزيرة لنشر الكعي
العاـ بالقضايا التي تيـ الجميكر فإنيا تطمح إلى أف ت كف جس انر بيف الشعكب كالثقافات يعزز حؽ
اإلنساف في المعرفة كقيـ التسامح كالديمقراطية كاحتراـ الحريات كحقكؽ اإلنساف  ( .الجزيرة ،
 : 2009االنترنت ) 11
 .2قنوات المجد :
عالمنا اليكـ  ،ىك العالـ الرقمي  ،عالـ االتصاالت ك ال ضاريات  ،مع تسارع التقنيات
اإلل تركنية  ،صار العالـ لو  ،بيتان كاحدان  ،ك مع كالدة ؿ يكـ جديد  ،تكلد قنكات فضارية جديدة
 ،حتى صار الص اء ك النقاء مطلب ؿ مشاىد محافظ  ،ىذا ىك الكاقع  ،ك مف ىنا جاءت شب ة
المجد ال ضارية بقنكاتيا المتعددة كاضحة للحؿ األمثؿ ل ؿ مف يتطلع لصناعة تل زيكنية نقية ذات
تكجو مميز  ،كلتساىـ في بناء جيؿ كاعي  ،يميز الخير مف الشر  ،كيمضي قدما لحمؿ القيـ
اإلسبلمية كالعربية الصحيحة ( المجد  ،االنترنت )12
كمف قنكاتيا متخصصة في مجاؿ القرآف  ،كسنة المصط ى  ،كلؤلط اؿ  ،كقناة المجد العلمية
كالعامة  ،كالكثارقية .
 .3قنوات روتانا :
ىي شب ة إعبلمية متميزة فيي متخصصة في مختلؼ المجاالت ال نية فمنيا ركتانا سينما
كركتانا زماف كالخليجية  ..الخ  ،كفتحت قناة الرسالة منذ خمس سنكات .
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قناة الرسالة :
تقدـ برامج دينية كتكجييات إسبلمية في غاية اإلبداع فيي بال عؿ جامعة لعلكـ الدنيا كالديف
ب ؿ ما فيو مف سماحة كفكارد تطؿ علينا ببث متكاصؿ ال يتكقؼ كيناسب تكقيتو ؿ العالـ فعلماؤنا
األفاضؿ كالدعاة الرارعكف كمقدمك البرامج األ اء ييدخلكف البيجة الدارمة على عقكلنا ما قلكبنا
بثقافة ال نظير ليا تربطنا أماـ التل از ب ؿ حب كشغؼ كنتلقاىا كنحف في بيكتنا ك لنا آذاف صاغية

لمكسكعات نحف بحاجتيا فعبلن .فالمشاىدة بجانب القراءة متعة ال تضاىييا متعة  ( .الرسالة ،
االنترنت ) 13
قنوات : MBC
قناة  MBCىي قناة تل زيكنية عربية كىي اختصار لمر ز تل زيكف الشرؽ األكسط،كبدأ بث أكؿ
إذاعة في بداية التسعينيات كتطكرت كأصبحت تدممر عدة قنكات تل زيكنية عربية كىي-:
قناة  MBC1تقدـ برامج منكعة ،قناة  MBC2تقدـ أفبلـ سينمارية أجنبية ،قناة  MBC3تقدـ
برامج لؤلط اؿ ،قناة  MBC4تقدـ أفبلـ كمسلسبلت الدراما باإلضافة للبرامج األجنبية ،قناة MBC
 Actionتقدـ أفبلـ كمسلسبلت الحر ة ،قناة  MBC MAXتقدـ أفبلـ سينمارية أجنبية عالية الدقة
كحديثة ،قناة  MBC Persiaتقدـ أفبلـ أجنبية مترجمة لل ارسية ،قناة العربية تقدـ برامج إخبارية
شاملة ،قناة  MBC Dramaكقد تـ إطبلقيا في أكاخر العاـ  2010كتقدـ األفبلـ كالمسلسبلت
الدرامية العربية كالمدبلجة بعد عرضيا في قنكات  MBCاألخرل ،mbc (.االنترنت) 14
دور وسائل اإلعالم في عممية التنشئة االجتماعية :
"تختلؼ عملية التنشرة مف حيث الكسارؿ المستخدمة في غرس معايير الثقافة  ،فلـ تعد تقتصر
على دكر ؿ مف األب كاألـ كالمدرسة كجماعة األصدقاء كالرفاؽ  ،بؿ صاحب ذلؾ التطكر
العلمي كالت نكلكجي الذم تميز بو عصرنا الحديث في كسارؿ اإلعبلـ الذم أصبح مف أبرز مظاىر
الت نكلكجيا الحديثة كأصبح علما قارما بذاتو كصناعة معاصرة تعني بصياغة الرأم العاـ  .فاإلعبلـ
ىك عملية ت اىـ تقكـ على تنظيـ الت اعؿ بيف الناس كتجاكبيـ كتعاط يـ في اآلراء فيما بينيـ كىك
في ىذه الحالة ظاىرة طكرتيا الحضارة الحديثة كجعلتيا خطيرة التفثير دعمتيا بإم انات عظيمة
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حكلتيا إلى قكة ال يستغنى عنيا لدل الشعكب كالح كمات على حد سكاء "  (.القليني كآخركف ،
. ) 264 : 1998
 .1القيم الدينية :
مف العكامؿ المؤثرة في تنمية القيـ الدينية كسارؿ اإلعبلـ المررية كالمقركءة كالمسمكعة فما
يقدمو التل زيكف مف برامج متعددة كما تقدمو الصحؼ كالمجبلت كال تب كما تقدمو اإلذاعة
المسمكعة مف برامج كمكضكعات  ،ؿ ذلؾ يم ف أف ي كف كسيلة لغرس القيـ اإلسبلمية إذا استغؿ
االستغبلؿ األمثؿ كخطط لو التخطيط السليـ  ،ذلؾ أف خطكرة كأىمية كسارؿ اإلعبلـ في تنمية
القيـ الدينية المعبرة عف حر ة المجتمع اإلسبلمي كاضحة فيي تقكـ بدكر فعاؿ في ىذا المجاؿ ،
فكسارؿ اإلعبلـ أصبحت فاعليتيا أ ثر بعد دخكؿ التل زيكف كال يديك معظـ البيكت  ،إذ أنيا تشرؾ
أ ثر الحكاس في عرضيا المشكؽ فيت اعؿ المشاىد معيا صعكدان كىبكطان كتبني القيـ في داخليا
على أساسيا  ،إذف فكسارؿ اإلعبلـ مف راديك  ،كفيديك ،كتل زيكف ليا محايدة فيي ليست شريرة أك
خيرة في حد ذاتيا  ،كل ف طريقة استعماليا بؿ المحتكل الذم تقدمو ىك الذم يجعليا ذات الكجو
الحسف أك الكجو السيئ للقيـ كمف ثـ يجب على مخططي محتكل كسارؿ اإلعبلـ المسمكعة
كالمقركءة كالمررية انتقاء القيـ الدينية دكف سكاىا مف القيـ النافية لئلسبلـ  ،كاذا اف التل زيكف يقكـ
بدكر فعاؿ في بناء القيـ الدينية إذا ما استغؿ استغبلالن ىادفان – فإف المطبكعات كال تب تلعب دك انر
بي انر في غرس القيـ الدينية ذلؾ أف ال لمة المقركءة ال تزاؿ حتى اليكـ ليا دكرىا في ترسيخ القيـ
كغرسيا في كجداف اإلنساف .
 .2القيم االقتصادية :
التربية االقتصادية مطلكبة في ؿ حاؿ  ،ك ؿ عصر  ،كل نيا ألزـ ما ت كف في عصرنا ،
الذم أسرؼ الناس فيو في االستيبلؾ  ،حتى جاركا على الطبيعة  ،كما فييا مف خضرة  ،كجاركا
على البيرة كم كناتيا  ،كجاركا على حؽ األجياؿ القادمة  ،كلـ يعالجكا ىذا بالقصد كاالعتداؿ في
اإلن اؽ  ،كاالستيبلؾ  ،ما ىك شفف أكلي األلباب  (.القرضاكم ) 243 : 1995 ،
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فمف خبلؿ كسارؿ اإلعبلـ المتنكعة كالمختل ة تنمى تلؾ القيـ كترسخ في كجدانو بحيث تصبح
خصلة مف خصالو كسجية مف سجاياه .
 .3القيم االجتماعية :
القيـ تمثؿ النكاة األساسية للمجتمع المسلـ كالحضارة اإلنسانية جمعاء  ،ألنيا تحتؿ مف عقؿ
المسلـ كقلبو كحياتو ال رية كالكجدانية م انان فسيحان عميقان  ،فالحياة االجتماعية تقكـ على ركابط
أسرية متمثلة بالقيـ اإلسبلمية النابعة مف منياج متبع رسخو اإلسبلـ في أتباعو  ،عبر السنيف
كمختلؼ العصكر مف خبلؿ كسارؿ إعبلمية مختل ة .
"كسكاء انت الكسارؿ اإلعبلمية مقركءة أك مسمكعة أك مررية فإنيا أصبحت تلعب دك ار ىاما
في تنشرة األط اؿ كتنمية شخصيتيـ كالتفثير فييـ بش ؿ ملمكس  .كتلعب السينما كالتل زيكف بالذات
دك ار محكريا في تكجيو سلكؾ األط اؿ كاألفراد عمكما كبث قيـ اجتماعية  ،كىما كسيلتاف فعالتاف
لضبط األط اؿ كقادرتاف على تكجيو سلكؾ األفراد  ،كقيميـ االجتماعية ما أف ليما تفثيرات
عظيمة على الت كيف الن سي االجتماعي للمشاىديف " (.القليني كآخركف ) 264 : 1998 ،
 .4القيم السياسية :
يختلؼ مدل نجاح التنشرة السياسية مف مجتمع آلخر  ،حيث يحدد طبيعة ىذا الدكر المستكل
الثقافي للمجتمع  ،فكسارؿ اإلعبلـ المحلية تلعب دك انر ىامان في إطار العملية السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية  ...الخ .
فالط ؿ يتعلـ منذ مراحؿ نمكه األكلى أف يعيش في مجتمع  ،كىك عنصر فيو  ،كيجب أف ي كف
صالحان قاد انر على تحمؿ المسركلية كالمشار ة في نمكه كتقدمو كرقيو بالجد كالعمؿ كال اح فيجب أف
ينشف الط ؿ على الكالء كاالنتماء كحب الكطف كالدفاع عنو كاذا انت القيـ الدينية تحتؿ م انة ىامة
في بناء الثقافة كالقيـ فإف القيـ الم ضلة بالمجتمع كالمشار ة فيو ليا أىميتيا القصكل ألنيا تتصؿ
ببناء الجماعة ذاتيا  ،كمف المبلحظ أف ىناؾ تداخبل بي انر بيف القيـ الدينية كالقيـ المحافظة على
المجتمع تجسيدان لما يؤ ده إميؿ دكر ايـ ألف المجتمع يحدد ذاتو بكاسطة الديف كمف ثـ تختلط
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قيمو الدينية كاالجتماعية ببعضيا البعض كت تسب ن س القكة  (." .القليني كآخركف : 1998 ،
) 264
رابعا  :مكانة وسائل اإلعالم في المجتمع الفمسطيني :
كترل الباحثة أف كسارؿ اإلعبلـ تحتؿ م انة برل عند ؿ فرد يعيش في قطاعنا الحبيب كذلؾ
ألسباب منيا :
 .1االحتبلؿ اإلسراريلي كممارستو الظالمة على الشعب ال لسطيني .
 .2الحصار اإلسراريلي الذم بدأ منذ بداية االنقساـ بيف شطرم الكطف .

 .3إطبلؽ صكاريخ المقاكمة مف داخؿ القطاع إلى داخؿ األراضي المحتلة .

 .4االنقساـ بيف طرفي الكطف كالترقب متى سيصؿ بل الطرفيف ( السلطة كحماس ) إلى
حؿ كانياء االنقساـ الذم ساد الكطف .

 .5متابعة النشرات اإلخبارية منيا الجانب السياسي كالجانب االقتصادم ( لمعرفة أسعار
العمبلت المتداكلة ) كالجانب الثقافي كالجانب الديني .

تلؾ األسباب كغيرىا جعلت لكسارؿ اإلعبلـ دك انر ىامان في حياة ؿ شخص يعيش في قطاع غزة
فماذا على تلؾ المؤسسات أف تعمؿ ؟
ما يجب أن يكون عميو اإلعالم التربوي الفمسطيني ووظائفو ليوافق المرحمة :
كلؤلسؼ فقد أصبح تضارب في اإلعبلـ ك بث النشرات اإلخبارية بدالن مف أف ي كف إعبلمان
إيجابيان يخدـ الكطف كقضاياه كقيمو كانسانو؛ فقد أثر ذلؾ اإلعبلـ بالسلب على المعلكمات فباتت
معلكمات تخدـ النكاحي الشخصية كاألجندات الحزبية على حساب الكطف كالمجتمع ،كليس لكظي تو
األساسية كىي :
 .1معرفة العالـ مدل ظلـ العدك لل لسطينييف .
 .2التعرؼ على تعاليـ ديننا الحنيؼ مف خبلؿ كسارؿ اإلعبلـ .

 .3التعرؼ على الشخصية ال لسطينية بفنيا رمز للتحدم كالنضاؿ كذلؾ بإظيار مدل
التضحية التي يقكـ بيا الشعب ال لسطيني مف أجؿ قضيتو العادلة .
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السبل المؤدية إلي تحسين أداء وسائل اإلعالم تمك ومنيا :
 .1عمؿ برنامج مكحد في ال ضاريات يبث م اىيـ القيـ الدينية كالكطنية لتف يد الكحدة كالتسامح
بيف أفراد المجتمع ال لسطيني .

 .2بث القيـ الحميدة بيف األفراد في المجتمع ال لسطيني

 .3إنشاء برامج لؤلط اؿ تعمؿ على صقؿ شخصياتيـ كاعدادىـ في المجتمع
 .4العمؿ على بث األخبار الصادقة ك الحقيقية التي تجرم فعبل في المجتمع ال لسطيني

 .5عمؿ برامج تغطي الجكانب التالية  :الثقافية كالتربكية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
كالدينية التي تنمي القيـ الدينية عند المجتمع ال لسطيني .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة



أوالً :منيج الدراسة



ثانياً :مجتمع الدراسة



ثالثاً :عينة الدراسة



ثالثاً :أدوات الدراسة



رابعاً :خطوات الدراسة



خامساً :األساليب اإلحصائية
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الفصــل الرابــع
إجـراءات الدراسـة
يعرض ىذا ال صؿ اإلجراءات كالخطكات المنيجية التي تمت في مجاؿ الدراسة الميدانية ،حيث
يتناكؿ منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كالعينة التي طبقت علييا الدراسة ،إضافةن إلى تكضيح
األدكات المستخدمة في الدراسة كخطكاتيا ،كاألساليب اإلحصارية التي استخدمت في تحليؿ البيانات
للتكصؿ إلى النتارج كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كفيما يلي ت اصيؿ ما تقدـ.

أوال :منيج الدراسة:
اتبعت الباحثة المنيج الكص ي التحليلي  ،الذم يحاكؿ اإلجابة على السؤاؿ األساسي في العلـ
كماىيػة كطبيعة الظاىرة مكضكع البحث ،كيشمؿ ذلؾ تحليؿ الظاىرة ،كبيرتيا ،كبياف العبلقة بيف
م كناتيا ،كمعنى ذلؾ أف الكصؼ يتـ أساسان بالكحدات أك الشركط أك العبلقػات أك ال رات أك
التصني ات أك األنساؽ التي تكجد بال عػؿ ،كقد يشمؿ ذلؾ اآلراء حكليا كاالتجاىات إزاريا ،ك ذلؾ
العمليات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا كالمتجيات التي بزغ ت عفىا ،كمعنى ذلؾ أف المنيج
الكص ي يمتد إلى تناكؿ يؼ تعمؿ الظاىرة (أبك حطب كصادؽ.)104 :1991،

ثانيا :مجتمع الدراسة:
يت كف مجتمع الدراسة مف طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية في قطاع غزة ،كيكضح
الجدكؿ التالي تكزيع الطلبة على الجامعات الثبلثة كىي التالي:
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جدول رقم ()1
توزيــع طمبة كمية التربية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
الجامعة

العــدد

جامعة األزىر

2581

جامعة األقصى

8775

جامعة القدس الم تكحة

4228

المجم ػػكع

15584

ثالثا :عينة الدراسة:
ىذا وقد تألفت عينة الدراسة من عينتين ىما:
 - 1عينة استطالعية :حيث تـ اختيار ( )48طالب كطالبة مف طلبة ليات التربية في جامعات
قطاع غزة ،بالطريقة العشكارية البسيطة كذلؾ بغرض التف د مف صبلحية أدكات البحث
كاستخداميا لحساب الصدؽ كالثبات.
 - 2عينة الدراسة الكمية:
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة مف طبلب كطالبات ليات التربية بجامعة
األزىر -جامعة األقصى  -جامعة القدس الم تكحة .كاشتملت العينة على  384طالب كطالبة مف
المستكييف األكؿ كالرابع ،حيث تـ تكزيعيا بالتساكم بيف الجامعات الثبلثة ك ذلؾ حسب المستكل
الدراسي ،حيث بلغ عدد عينة الطلبة في ؿ جامعة ( )128طالب كطالبة على ؿ جامعة ،حيث
أخذت الباحثة مف ؿ مستكل (  ) 32طالب ك( )32طالبة  ،تـ تكزيع أفراد العينة حسب الجنس،
كالمستكل التعليمي  ،كالجامعة ،كللتعرؼ على خصارص عينة الدراسة ،كسكؼ أكضحيا مف خبلؿ
التالي:
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 توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس:
تبيف مف خبلؿ النتارج أف ( )%49.2مف أفراد العينة مف الذ كر ،بينما ش لف اإلناث نسبة
( )%50.8مف العينة ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()2
توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس
نوع الجنس

التكرار

النسبة%

ذر

180

49.2

أنثى

186

50.8

المجمكع

366

100.00

 توزيع أفراد العينة حسب نوع الجامعة:
أظيرت النتارج إلى أف ( )%33.3مف أفراد العينة يدرسكف في جامعة األزىر ،كأيضان ()%33.3
يدرسكف في جامعة األقصى ،ك( )%33.3يدرسكف في جامعة القدس الم تكحة ،كالنتارج مكضحة
مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( )3توزيع أفراد العينة حسب نوع الجامعة
نوع الجامعة

التكرار

النسبة%

جامعةاألزهر

122

33.3

جامعةاألقصى

122

33.3

جامعةالقدسالمفتوحة

122

33.3

المجمكع

366

100.0
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 توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس والمستوى الدراسي:
ظير مف خبلؿ النتارج أف ( )%51.6مف الطلبة يدرسكف في المستكل األكؿ منيـ (%26.0
ذ كر %25.7 ،إناث )  ،بينما  %48.4مف الطلبة يدرسكف في المستكل الرابع بكاقع ( %23.2
ذ كر %25.1 ،إناث) ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( )4توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس والمستوى الدراسي
نوعالجنس
المجموع

المستوىالدراسً
ذكر

أنثى

95

94

189

%26.0

%25.7

51.6

85

92

177

%23.2

%25.1

48.4

180

186

366

%49.2

%50.8

100.0

المستوىاألول

المستوىالرابع

المجموع

رابعاً :أداة الدراسة
في ضكء أىداؼ الدراسة كطبيعتو قامت الباحثة ببناء استبانو للتعرؼ على دكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات ال لسطينية في قطاع غزة .
خطوات بناء استبانة دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية
 .1قامت الباحثة بمراجعة األطر النظرية كالدراسات الخاصة بالتربية غير النظامية  ،كالقيـ التي سبؽ
إعدادىا في ىذا المجاؿ .
 .2بعد انتياء الباحثة مف الخطكة السابقة كفيميا لما سبؽ قامت بتحديد المحاكر لبناء استبانو دكر
التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية كالمحاكر ىي  :دكر األسرة  ،دكر المسجد  ،دكر
كسارؿ اإلعبلـ .
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 .3قامت الباحثة بكضع عدد مف العبارات في ضكء ال يـ النظرم ل ؿ محكر.
 .4تـ إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية كالتي تشمؿ ( )60فقرة ،يكضح الملحؽ رقـ (.)3
 .5عرضت الباحثة المحاكر كالعبارات الخاصة ل ؿ محكر على تسعة مح ميف في مجاؿ التربية مف
أعضاء التدريس بجامعة األزىر كاألقصى كالقدس الم تكحة،كملحؽ رقـ ( )5يبيف أعضاء لجنة
التح يـ .
 .6بعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المح مكف تـ تعديؿ كصياغة بعض العبارات كبلغ عدد فقرات
االستبانة بعد صياغتيا بش ؿ نياري ( )57فقرة مكزعة على ثبلثة مجاالت ،حيث أعطي ل ؿ فقرة
كزف ندرج كفؽ سلـ متدرج ثبلثي ( لحد بير ،لحد متكسط ،لحد ضعيؼ ) أعطيت األكزاف التالية
( ) 1 ،2 ،3بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف (  ) 171 ، 57درجة  ،كالملحؽ رقـ
( )4يبيف االستبانة في صكرتيا النيارية

وصف المقياس :
تتضمف االستبانة ( )60فقرة للتعرؼ على دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية كالجدكؿ
( )4يكضح تكزيع فقرات االستبانة على األبعاد:

جدول ( )5يوضح توزيع فقرات االستبانة قبل التحكيم
ـ

البعد

العدد

1

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

20

2

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

20

3

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية

20

المجمكع

60
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أوالً :صدق االستبانة:
للتحقؽ مف صدؽ االستبانة قامت الباحثة بحساب الصدؽ بطريقة صدؽ المح ميف ك ذلؾ
صدؽ االتساؽ الداخلي ،كالنتارج الخاصة بذلؾ مكضحة مف خبلؿ التالي:
 -1صدق المحكمين :
قامت الباحثة بعرض االستبانة (دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية) ،على
مجمكعة مف الخبراء كقكاميا تسعة مف أساتذة جامعييف المتخصصيف في أصكؿ التربية ممف
يعملكف في الجامعات ال لسطينية ،حيث قامكا بإبداء آراريـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات
االستبانة ،كمدل انتماء ال قرات إلى ؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة لبلستبانة ،ك ذلؾ سبلمة
صياغتيا اللغكية ،كفي ضكء تلؾ أس رت جمع النتارج عف ات اؽ المح ميف على المحاكر ك ذلؾ
مجمكع العبارات التي تندرج تحت ؿ محكر مما يؤ د صدؽ ذلؾ المحتكل كصدؽ المح ميف .
 -2صدق االتساق الداخمي Internal consistency
تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف درجة ؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة
ال لية لبلستبانة ،ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط سبيرماف بيف ؿ فقرة مف فقرات ؿ مجاؿ على حده
كالدرجة ال لية ل ؿ مجاؿ على حده ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط المجاالت بالدرجة ال لية لبلستبانة
ك ذلؾ لمعرفة مدل ارتباط ؿ فقرة بالدرجة ال لية ل ؿ مجاؿ على حده ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ
الجدكؿ التالي:
جدول ( )6معامالت االرتباط بين مجاالت استبانو دور التربية غير النظامية في تنمية القيم
الدينية والدرجة الكمية االستبانة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجاالت
دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

0.77

 0.01دالة إحصاريا

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

0.86

 0.01دالة إحصاريا

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية

0.71

 0.01دالة إحصاريا
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أظيرت النتارج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف مجاالت االستبانة الثبلثة تتمتع بمعامبلت
ارتباط قكية كدالة إحصاريان عند مستكل داللة ( ،)0.01فقد تراكحت معامبلت ارتباط بيرسكف بيف
( ،)0.86 – 0.71كىذا دليؿ على أف مجاالت االستبانة تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،كبما أف
االستبانة لدييا ثبلث مجاالت ،فيجب القياـ بإجراء معامؿ ارتباط بيرسكف بيف فقرات ؿ مجاؿ مف
المجاالت الثبلثة كالدرجة ال لية ل ؿ مجاؿ على حده ،كذلؾ للتف د مف مدل اتساؽ ال قرات مع ؿ
مجاؿ خاص بيا ،فلذلؾ سكؼ أعرض ذلؾ مف خبلؿ الجداكؿ التالية:
جدول( )7معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول (دور األسرة في تنمية القيم الدينية)
والدرجة الكمية لممجال

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

الرقم
1

األسرة تعزز اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يجعلني رحب الصدر

0.35

2

األسرة تعزز االعتقاد بفف الخير كالشر بيد اهلل

 0.01دالة إحصاريان

0.45

3

األسرة تحض على تقديس القرآف ال ريـ كالسنة المشرفة

0.61

4

األسرة ترسخ القيـ الدينية لدل أفرادىا

0.67

5

األسرة مسركلة عف التربية في بكا ير الحياة بالدرجة األكلي

0.37

6

ال رد يتلقى القيـ دكف مناقشة في السنكات األكلي مف عمره

0.18

7

عارؿ األسرة مسركؿ عف تعليـ أىلو ك أكالده القيـ الدينية

0.35

8

عكد األكالد منذ صغرىـ على اعتناؽ القيـ الدينية
األسرة تي ٌ
تكفير بيرة أسرية سليمة تسيـ في نشفة األبناء بش ؿ صحيح

0.64
0.49

10

تحث األسرة أفرادىا على التربية األخبلقية كالمثؿ القيمة

0.70

11

تقكـ األسرة بإشراؾ أفرادىا في القياـ باألدكار االجتماعية منذ الصغر

0.43

12

أفراد األسرة يسكدىا ركح التعاكف

0.44

13

تتميز األسرة بمشاعر األل ة ك المحبة

0.40

14

تحافظ األسرة على كصؿ األرحاـ التي أمر اهلل بيا

0.63

15

تيتـ األسرة بالتعاكف على البر ك التقكل مع اآلخريف

0.53

16

تراعي األسرة خصكصيات األفراد اآلخريف

0.60

17

تعزز األسرة متابعة الندكات كالدركس الدينية

0.26

18

انحراؼ األسرة مف أخطر األمكر التي تؤدم إلى انحراؼ األكالد

0.35

19

األسرة تحض أفرادىا على تجنب السلكؾ الخاطئ

0.52

20

الركابط األسرية مترابطة حاليان

0.49

9

فقرات المجال األول

 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

 0.23غير دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

 0.08غير دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ األكؿ (دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية )
تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصاريان عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت
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معامبلت االرتباط بيف ( ،)0.70-0.35كىذا يدؿ على أف مجاؿ دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية
كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،ما عدا ال قرات رقـ (  )17 ،6فيـ غير داالت إحصاريان فلذلؾ
يجب حذفيما مف المجاؿ االستبانة.
جدول( )8معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني (دور المسجد في تنمية القيم الدينية)
والدرجة الكمية لممجال
معامالت االرتباط

مستوى الداللة

فقرات المجال الثاني

الرقم
21

المسجد يشجع الناس على أداء الصلكات الخمس

0.64

22

يعزز المسجد استماع الندكات كالدركس الدينية

 0.01دالة إحصاريان

0.62

23

خطبة الجمعة تدفع المصليف إلى استماع الخطبة ليا

0.46

24

اإلعبلنات اليادفة تكجو الناس لمتابعة الندكات كالدركس الدينية

0.65

25

اآلذاف يدعك الناس لحضكر الصلكات في المسجد

0.55

 0.01دالة إحصاريان

0.33

 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

الندكات كالدركس الدينية التي تلقى بالمسجد يستمع الناس إلييا كىـ في منازليـ مف

26

خبلؿ م برات الصكت

27

إلقاء الندكات ك الدركس الدينية في المسجد تن ع الناس في جكانب الحياة المختل ة

0.66

28

إقامة المساجد تحض الناس على إتيانيا

0.71

29

للمسجد آداب يجب تعلميا كمراعاتيا

0.49

30

الرقابة كاالىتماـ مف الجية المسركلة عف المسجد شيء ضركرم

0.52

31

الخطب كالدركس كالندكات التي تلقى في المسجد بحاجة إلى تكجيو

0.24

32

يرسخ المسجد القيـ الدينية

0.74

33

يشجع المسجد على ت كيف عبلقات مع أىؿ ال ضيلة كالخير

0.61

34

ينمي المسجد الشجاعة في قكؿ الحؽ

0.60

35

يزكد المسجد المصليف باألح اـ الشرعية

0.57

36

يرشد المسجد إلى ت ضيؿ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

0.63

37

المسجد يقكـ بدكره المطلكب إذا ىيئ لذلؾ

0.65

38

أداء الصلكات في المسجد ينمي اإليماف

0.47

39

متابعة الندكات كالدركس الدينية بالمسجد يعزز اليقيف بالعقيدة

0.61

40

يرسخ المسجد التعامؿ الحسف مع اآلخريف

0.61

 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

 0.10غير دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثاني (دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية ) تتمتع
بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصاريان عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامبلت
االرتباط بيف ( ،)0.74 - 0.33كىذا يدؿ على أف المجاؿ الثاني دكر المسجد في تنمية القيـ
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الدينية كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي  .ما عدا ال قرة رقـ ( ) 31فيي غير دالة إحصاريان
فلذلؾ يجب حذفيا مف المجاؿ االستبانة.
جدول( )9معامالت االرتباط بين فقرات مجال (دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية)
والدرجة الكمية لممجال

الرقم

معامالت

فقرات المجال الثالث

االرتباط

مستوى الداللة

41

اإلذاعات المسمكعة المحلية ليا جميكرىا العريض

0.43

42

إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة  FM98.6تساىـ في نشر الثقافة اإلسبلمية

0.60

 0.01دالة إحصاريان

43

البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف مف غزة معدة بإتقاف

0.47

 0.01دالة إحصاريان

44

إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية  FM 91.5تبث العلكـ الدينية كالدنيكية

0.43

 0.01دالة إحصاريان

45
46

البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف التعليمية تعطي انطباعان حسنان عف البرامج الدينية

0.48

 0.01دالة إحصاريان

ال ثير مف الناس ي ضؿ مشاىدة كسارؿ اإلعبلـ المررية المحلية على غيرىا

0.59

 0.01دالة إحصاريان

47

كسارؿ اإلعبلـ المررية أضافت ال ثير الجديد مف القيـ الدينية

0.56

 0.01دالة إحصاريان

48
49

كسارؿ اإلعبلـ المررية أ ثر تفثي انر في مشاىدييا

0.53

 0.01دالة إحصاريان

البرامج الدينية التي تبثيا كسارؿ اإلعبلـ م يدة كمميزة

0.59

 0.01دالة إحصاريان

50

البرامج الدينية تشجع المتابعيف ت ضيليا على غيرىا مف البرامج

0.49

 0.01دالة إحصاريان

51

ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية علييا إقباؿ شديد مف الناس

0.31

 0.01دالة إحصاريان

52

الر ف الديني مف المجبلت كالصحؼ المحلية يل ت انتباه القارريف

0.52

 0.01دالة إحصاريان

53

بمتابعة كسارؿ اإلعبلـ ذات الطابع الديني يسعد الناس

0.54

 0.01دالة إحصاريان

54

االىتماـ بكسارؿ اإلعبلـ كتكجيييا يؤدم إلى نتارج ناجحة

0.33

 0.01دالة إحصاريان

55

الرقابة مف األسرة على كسارؿ اإلعبلـ المكجكدة في البيت حاجة ضركرية

0.30

 0.01دالة إحصاريان

56

تحض كسارؿ اإلعبلـ مستمعييا على االلتزاـ بالقيـ الدينية

0.66

 0.01دالة إحصاريان

57
58

نشر كسارؿ اإلعبلـ للشخصيات اإلسبلمية تترؾ أث انر طيبان في ن كس متابعييا

0.47

 0.01دالة إحصاريان

مشاىدة نقؿ الشعارر الدينية عبر كسارؿ اإلعبلـ تثقؼ مشاىدييا

0.32

 0.01دالة إحصاريان

59

تقكم كسارؿ اإلعبلـ العقيدة كالعبادة

0.38

 0.01دالة إحصاريان

60

تعزز كسارؿ اإلعبلـ االقتداء بحياة الرسؿ كاألنبياء

0.43

 0.01دالة إحصاريان
 0.01دالة إحصاريان

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثالث (دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية) يتمتع
بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصاريا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ،)0.01حيث تراكحت معامبلت
االرتباط بيف ( ،)0.66 -0.30كىذا يدؿ على أف مجاؿ دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية
كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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ثانياً :ثبات االستبانة:
أجرت الباحثة بعد تطبيؽ االستبانة خطكات لتف د مف ثبات االستبياف بعد تطبيقيا على أفراد
العينة بطريقتيف كىما التالي:
1ـ الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ :Alpha
تـ تطبيؽ االستبانة على عينة استطبلعية قكاميا ( )48مف طلبة ليات التربية في جامعات
قطاع غزة ،كبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب معامؿ أل ا ركنباح لقياس الثبات بالنسبة لبلستبانة
ال لية ،حيث كجد أف قيمة معامؿ أل ا ركنباخ لبلستبانة ال لية تساكم ( )0.90كىذا دليؿ افي
على أف االستبانة ال لية تتمتع بمعامؿ ثبات مرت ع ،كبما أف االستبانة لدييا ثبلثة مجاالت ،فقد بلغ
معامؿ أل ا ركنباخ للمجاؿ األكؿ ( ،)0.82كمعامؿ أل ا ركنباخ للمجاؿ الثاني ( ،)0.89كمعامؿ
أل ا ركنباخ للمجاؿ الثالث ( ،)0.81كىذا دليؿ افي على أف االستبانة ب قراتيا تتمتع بمعامؿ
ثبات عالي.
جدول( )10معامل ألفا كرونباخ الستبانة دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية
ومجاالتيا الثالثة

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجاالت
دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

18

0.82

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

19

0.89

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية

20

0.81

57

0.90

االستبانة الكمية

2ـ الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Split _half methods

تـ تطبيؽ االستبانة على عينة استطبلعية قكاميا (  )48مف طلبة لية التربية في جامعات

قطاع غزة ،كبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات بطريقة التجزرة النص ية لبلستبانة ال لية ،فقد تـ
قسمة بنكد االستبانة إلى نص يف ك ذلؾ بنكد ؿ مجاؿ إلى قسميف ،حيث تـ حساب معامؿ
االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني االستبانة ك ذلؾ ل ؿ

مجاؿ على حده ،فقد بلغ معامؿ ارتباط بيرسكف االستبانة ال لية بيذه الطريقة (  ،)0.48كبعد
استخداـ معادلة سبيرماف ػ براكف المعدلة أصبح معامؿ الثبات (  ،)0.65كىذا يدؿ على أف
االستبانة لدييا معامبلت ثبات مرت عة ،كبما أف االستبانة لدييا ثبلث مجاالت ،فقد بلغ معامؿ
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الثبات بطريقة التجزرة النص ية للمجاؿ األكؿ (  ،)0.75كمعامؿ الثبات بطريقة التجزرة النص ية

للمجاؿ الثاني (  ،)0.78بلغ معامؿ الثبات بطريقة التجزرة النص ية للمجاؿ الثالث (  ،)0.69كىذا

دليؿ افي على أف االستبانة بمجاالتيا الثبلثة تتمتع بمعامؿ ثبات عالي ،كالنتارج الخاصة بذلؾ
مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

جدول( )11معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبانة دور التربية غير النظامية في
تنمية القيم الدينية ومجاالتيا الثالثة
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

0.61

0.75

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

0.64

0.78

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية

0.52

0.69

0.48

0.65

المجاالت

االستبانة الكمية

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

خامساً  :خطوات إجراء الدراسة :

قامت الباحثة بإعداد ىذه الدراسة وفقاً لمخطوات التالية :
- 1قامت الباحثة بإجراء مسح للدراسات السابقة التي تناكلت ىذه الدراسة.
- 2قامت الباحثة إبعداد اإلطار النظرم للدراسة كتحديد المتغيرات الثبلثة كىي  :نكع الجنس،
المستكل الدراسي ،نكع الجامعة).

 -3قامت الباحثة بتجييز أدكات الدراسة كتقنينيا كالتف د مف صدقيا كثباتيا مف خبلؿ العينة
االستطبلعية .
 -4بعد التف د مف صدؽ كثبات األداة قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة كتطبيؽ األدكات علييا.
 -5خرجت الباحثة بمجمكعة نتارج قامت بت سيرىا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.
بناء
-6
كبناء على تلؾ النتارج كت سيرىا خرجت الباحثة بمجمكعة مف االستنتاجات حيث قدمت ن
ن
علييا بعدة تكصيات لبلست ادة منيا في ميداف العمؿ التربكم ،كالعمؿ األ اديمي.
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سادساً :األســاليـب اإلحصـــائيـة:
الباحث بت ريغ كتحليؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحليؿ اإلحصاري
ة
قامت

Statistical

 ، (SPSS 17.0) Package for the Social Sciencesكقد تـ استخداـ األساليب
اإلحصارية التالية:
 - 1إحصاءات كص ية منيا  :النسبة المركية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط
الحسابي النسبي ،الجداكؿ المزدكجة ،الرسكـ البيانية  :يستخدـ ىذا األمر بش ؿ أساسي
بيدؼ معرفة ت رار فرات متغير ما كي يد الباحثة في كصؼ متغيرات الدراسة.

 - 2معامؿ أل ا ركنباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 - 3معامؿ ارتباط سبيرماف ( :)Person Correlation Coefficientللتحقؽ مف صدؽ االتساؽ
الداخلي بيف فقرات االستبانة كالدرجة ال لية للمجاالت.

 - 4اختبار اإلشارة ( )Sign Testلمعرفة ما إذا انت متكسط درجة االستجابة قد كصلت إلي
درجة الحياد كىي  2أـ ال.

 - 5اختبار ت ( :)T- Testلمعرفة ما إذا اف ىناؾ فركؽ في أبعاد الدراسة بالنسبة لمتغير نكع
الجنس.

 - 6تحليؿ التبايف األحادم (  ) One Way ANOVAل شؼ ال ركؽ بيف أبعاد الدراسة بالنسبة
للمتغيرات الديمغرافية في الدراسة.

 - 7معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Person Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط .
يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات.
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الفصـل الخامـس
نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 نتائج تساؤالت الدراسة
 نتائج فرضيات الدراسة
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تساوالت الدراسة:
التساؤل األول :ما واقع دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية بالمجتمع الفمسطيني
لدى طمبة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية -قطاع غزة؟
للتعرؼ على كاقع دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية بالمجتمع ال لسطيني  ،فقد
قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي الستبافة دكر التربية غير
النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية في جامعات قطاع غزة كمجاالتيا الثبلثة،
كالنتارج الخاصة بذلؾ مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( )12يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستبانو التربية
غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية في الجامعات الفمسطينية .
االنحراف

الوزن

مجاالت دور التربية النظامية في تنمية القيم

عدد

المعياري

النسبي%

الدينية

الفقرات

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

18

50.4

3.9

93.3

1

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

19

50.7

6.2

89.0

2

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية

20

52.2

5.9

87.0

3

الدرجة الكمية

57

153.3

13.0

89.6

المتوسط

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 100

تبيف مف خبلؿ النتارج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجات استبانة دكر
التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية عند طلبة ليات التربية في جامعات قطاع غزة بلغ
( )153.3درجة كبانحراؼ معيارم (  )13.0درجة ،فقد بلغ الكزف النسبي الحسابي لدرجات
االستبانة ال لية ( ،)%89.6كىذا يشير إلى أف طلبة ليات التربية يركف بفف التربية غير النظامية
لدييا دكر بير في تنمية القيـ الدينية لدييـ .كبما أف استبانة دكر التربية غير النظامية في تنمية
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القيـ الدينية لدييا ثبلث مجاالت ،فقد ظير أف مجاؿ دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية أحتؿ
المرتبة األكلى مف حيث األىمية كبكزف نسبي ( ،)%93.3كىذا يشير إلى أف أفراد العينة يركف بفف
األسرة لدييا دكر بير جدان في تنمية القيـ الدينية ،في حيف احتؿ مجاؿ دكر المسجد في تنمية القيـ
الدينية المرتبة الثانية كبكزف نسبي (  ،)%89.0كىذا يشير إلى أف أفراد العينة يركف بفف المسجد
لديو دكر بير جدان في تنمية القيـ الدينية ،ما احتؿ مجاؿ دكر اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية
المرتبة الثالثة كبكزف نسبي ( ،)%87.0كىذا يشير إلى أف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ لديو دكر
بير جدان في تنمية القيـ الدينية ،كمف النتارج نستنتج بفف األسرة كالمسجد كاإلعبلـ لدييـ دكر بير
في تنمية القيـ الدينية عند طلبة لية التربية في الجامعات ،ك لتكضيح األىمية النسبية ل ؿ مجاؿ
كلبلستبانة ال لية فيي مكضحة مف خبلؿ الش ؿ التالي:
شكل ( )1يوضح األىمية النسيبة لمجاالت استبانة دور التربية غير النظامية في تنمية القيم
الدينية عند طمبة كمية التربية في جامعات قطاع غزة
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0
88.0
87.0
86.0
85.0
84.0
83.0

93.3

89.6

89.0
87.0

دوراألسرةفًتنمٌةالقٌم
الدٌنٌة

دورالمسجدفًتنمٌةالقٌم دوروسائلاإلعالمفًتنمٌة دورالتربٌةغٌرالنظامٌةفً
تنمٌةالقٌمالدٌنٌة
القٌمالدٌنٌة
الدٌنٌة

كت سر الباحثة تصدر األسرة كحصكليا على المرتبة األكلى إلى طبيعة أف ال رد أكؿ ما يتلقى
تربية كعناية مف األسرة فتؤثر كيتفثر بيا كىذه النتيجة طبيعية جدان لما تتمتع بو األسر على كجو
األرض كعلى كجو الخصكص في كطننا فلسطيف .
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كمما يعزك أف كسارؿ اإلعبلـ احتلت المرتبة األخيرة ألف تلؾ الكسارؿ ظيرت بش ؿ جديد على
الكضع الذم يعيشو الشعب ال لسطيني بسبب األكضاع التي اف يمر بيا مف احتبلؿ إلى أف
جاءت السلطة الكطنية ال لسطينية كأصبح االىتماـ بكسارؿ اإلعبلـ كافتتاح عدد مف كسارؿ إعبلمية
مررية كمسمكعة كمقركءة أيضان .
التساؤل الثاني  :ما دور األسرة في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية – قطاع غزة ؟
للتعرؼ على دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية عند طلبة ليات التربية في الجامعات ،قامت
الباحثة بإيجاد الت اررات كالنسب المركية كالمتكسط الحسابي ل قرات المجاؿ ،مف ثـ تـ إيجاد األىمية
النسبية ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،ما قامت الباحثة بإيجاد قيمة اختبار اإلشارة ( )test-Sign
البلمعلمي ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ك ذلؾ للدرجة ال لية للمجاؿ ،كذلؾ حكؿ درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،حيث أف النتارج المتعلقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )13يوضح نتائج اختبار اإلشارة والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألىمية النسبية
لفقرات مجال (دور األسرة في تنمية القيمة الدينية) عند طمبة كميات التربية
رقم
الفقرة

المتوسط األهمية
كبير متوسط ضعيف
الحسابي النسبية %

فقرات المجال

اختبار
اإلشارة

الترتيب

Z
األسرة تعزز اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يجعلني

91.8

0.5

7.7

2.9

97.1

**-18.1

4

2

األسرة تعزز االعتقاد بفف الخير كالشر بيد اهلل

93.7

0.5

5.7

2.9

97.7

**-18.3

3

3

األسرة تحض على تقديس القرآف ال ريـ كالسنة المشرفة

95.6

0.5

3.8

3.0

98.4

**-18.5

1

90.4

0.8

8.7

2.9

96.5

**-17.9

5

88.0

1.1

10.9

2.9

95.6

**-17.6

7

1

4

5

رحب الصدر

األسرة ترسخ القيـ الدينية لدل أفرادىا
األسرة مسركلة عف التربية في بكا ير الحياة بالدرجة
األكلي
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6

عارؿ األسرة مسركؿ عف تعليـ أىلو كأكالده القيـ الدينية

82.0

3.0

15.0

2.8

93.0

**-16.3

11

7

عكد األكالد منذ صغرىـ على اعتناؽ القيـ الدينية
األسرة تي ٌ

88.0

2.2

9.8

2.9

95.3

**-17.2

8

94.3

0.5

5.2

2.9

97.9

**-18.4

2

90.4

1.6

7.9

2.9

96.3

**-17.7

6

60.1

8.7

31.1

2.5

83.8

**-11.8

17

3.3

21.9

2.7

90.5

**-15.4

15

16.4

2.8

92.7

**-16.3

13

2.8

91.9

**-15.8

14

92.8

**-16.5

12

**-13.3

16

10

تكفير بيرة أسرية سليمة تسيـ في نشفة األبناء بش ؿ

8

صحيح

9

تحث األسرة أفرادىا على التربية األخبلقية كالمثؿ القيمة
تقكـ األسرة بإشراؾ أفرادىا في القياـ باألدكار االجتماعية

10

منذ الصغر

11

أفراد األسرة يسكدىا ركح التعاكف

74.9

12

تتميز األسرة بمشاعر األل ة ك المحبة

80.9

2.7

13

تحافظ األسرة على كصؿ األرحاـ التي أمر اهلل بيا

79.5

3.8

16.7

14

تيتـ األسرة بالتعاكف على البر كالتقكل مع اآلخريف

80.1

1.6

18.3

2.8

15

تراعي األسرة خصكصيات األفراد اآلخريف

67.8

7.4

24.9

2.6

86.8

88.0

3.3

8.7

2.8

94.9

**-16.9

2.2

10.4

2.9

95.1

**-17.2

9

24.9 13.1

2.5

83.0

**-10.7

18

انحراؼ األسرة مف أخطر األمكر التي تؤدم إلى انحراؼ

16

األكالد

17

األسرة تحض أفرادىا على تجنب السلكؾ الخاطئ

87.4

18

الركابط األسرية مترابطة حاليان

62.0

value>0.05ـ// P

value<0.05ـ* P

value<0.01ـ** P

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 أف ال قرة رقـ ( )1القارلة بفف " األسرة تعزز اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يجعلني رحب
الصدر " احتلت المرتبة الرابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%97.1
كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%91.8
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 أف ال قرة رقـ ( )2القارلة بفف " األسرة تعزز االعتقاد بفف الخير كالشر بيد اهلل " احتلت المرتبة
الثالثة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%97.7كبمتكسط حسابي (،)2.9
فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة قريب مف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
كبمستكل داللة أ بر مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة .%93.7
 أف ال قرة رقـ ( )3القارلة بفف " األسرة تحض على تقديس القرآف ال ريـ كالسنة المشرفة " احتلت
المرتبة األكلى مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%98.4كبمتكسط حسابي
( ،)3.0فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%95.6
 أف ال قرة رقـ ( )4القارلة بفف " األسرة ترسخ القيـ الدينية لدل أفرادىا " احتلت المرتبة الخامسة
مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%96.5كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%90.4
 أف ال قرة رقـ ( )5القارلة بفف " األسرة مسركلة عف التربية في بكا ير الحياة بالدرجة األكلي "
احتلت المرتبة السابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي  ،%83.7كبمتكسط
حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة بفف األسرة تعمؿ على
ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%88.0
 أف ال قرة رقـ ( )6القارلة بفف " عارؿ األسرة مسركؿ عف تعليـ أىلو كأكالده القيـ الدينية

"

احتلت المرتبة الحادية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)% 93.0
كبمتكسط حسابي ( ،)3.0فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
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تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%82.0
عكد األكالد منذ صغرىـ على اعتناؽ القيـ الدينية "
 أف ال قرة رقـ ( )7القارلة بفف " األسرة تي ٌ

احتلت المرتبة السابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%95.3
كبمتكسط حسابي ) ،)2.2فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة بفف األسرة
تعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 88.0

 أف ال قرة رقـ ( )8القارلة بفف " تكفير بيرة أسرية سليمة تسيـ في نشفة األبناء بش ؿ صحيح "
احتلت المرتبة الثانية مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%97.9كبمتكسط
حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%94.3
 أف ال قرة رقـ ( )9القارلة بفف " تحث األسرة أفرادىا على التربية األخبلقية كالمثؿ القيمة "
احتلت المرتبة السادسة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%96.3كبمتكسط
حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 90.4
 أف ال قرة رقـ ( )10القارلة بفف " تقكـ األسرة بإشراؾ أفرادىا في القياـ باألدكار االجتماعية منذ
الصغر " احتلت المرتبة السابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف

نسبي

( ،)%83.8كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%60.1
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 أف ال قرة رقـ ( )11القارلة بفف " أفراد األسرة يسكدىا ركح التعاكف " احتلت المرتبة الخامسة
عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%90.5كبمتكسط حسابي (،)2.7
فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة.% 74.9
 أف ال قرة رقـ ( )12القارلة بفف "

تتميز األسرة بمشاعر األل ة ك المحبة

" احتلت المرتبة الثالثة عشر

مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%92.7كبمتكسط حسابي ( ،)2.8فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%80.9
 أف ال قرة رقـ ( )13القارلة بفف " تحافظ األسرة على كصؿ األرحاـ التي أمر اهلل بيا " احتلت
المرتبة الرابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%91.9كبمتكسط
حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 79.5
 أف ال قرة رقـ ( )14القارلة بفف " تيتـ األسرة بالتعاكف على البر ك التقكل مع اآلخريف " احتلت
المرتبة الثانية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%92.8كبمتكسط
حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%80.1
 أف ال قرة رقـ ( )15القارلة بفف " تراعي األسرة خصكصيات األفراد اآلخريف " احتلت المرتبة
السادسة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%86.8كبمتكسط حسابي
( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
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درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة .%67.8
 أف ال قرة رقـ ( )16القارلة بفف " انحراؼ األسرة مف أخطر األمكر التي تؤدم إلى انحراؼ
األكالد  ،احتلت المرتبة العاشرة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%94.9
كبمتكسط حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%88.0
 أف ال قرة رقـ ( )17القارلة بفف " األسرة تحض أفرادىا على تجنب السلكؾ الخاطئ " احتلت
المرتبة التاسعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%95.1كبمتكسط حسابي
( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%87.4
 أف ال قرة رقـ ( )18القارلة بفف " الركابط األسرية مترابطة حاليان " احتلت المرتبة الثامنة عشر
مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%83.0كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف األسرة تعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%62.0

كيتضح مما سبؽ :
 أف أعلى فقرة في ىذا المجاؿ فقرة رقـ ( )3القارلة بفف " األسرة تحض على تقديس القرآف ال ريـكالسنة المشرفة " احتلت المرتبة األكلى مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ()%98.4
كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أعلى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
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أف األسرة ال لسطينية تتمسؾ ب تاب اهلل كسنة رسكلو كيرجع ذلؾ إلى أنيا مف أمة مسلمة
متمس ة بتعالـ الديف اإلسبلمي السمح الحنيؼ  ،مما يعطي مؤش انر بي انر على كعي ىذا الشعب
بقيمو كعاداتو كتقاليده التي كرثيا عف آبارو كأجداده .
كات قت ىذه النتارج مع دراسة علي (  ) 2003كدراسة سليـ ( ) 1989
 أف ال قرة التي حصلت على أدنى فقرة في ىذا المجاؿ انت ال قرة رقـ (  )18القارلة بفف "الركابط األسرية مترابطة حاليان " احتلت المرتبة الثامنة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ
بكزف نسبي (. )%83.0
كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أدنى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
أف األكضاع األسرية في قطاع غزة مترابطة فيما بينيا داخليا كل ف على الصعيد العاـ فيي
غير مترابطة لما ساد الكطف مف انقسامات داخلية حتى داخؿ األسرة الكاحدة .
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التساؤل الثالث  :ما دور المساجد في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كمية التربية بالجامعات
الفمسطينية  /قطاع غزة ؟
للتعرؼ على دكر المساجد في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية في الجامعات ،قامت
الباحثة بإيجاد الت اررات كالنسب المركية كالمتكسط الحسابي ل قرات المجاؿ ،كمف ثـ تـ إيجاد
األىمية النسبية ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،ما قامت الباحثة بإيجاد قيمة اختبار اإلشارة (-Sign
 )testالبلمعلمي ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ك ذلؾ للدرجة ال لية للمجاؿ ،كذلؾ حكؿ درجة الحياد
التي تساكم ( )2درجة ،حيث أف النتارج المتعلقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )14يوضح نتائج اختبار اإلشارة والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألىمية النسبية
لفقرات مجال (دور المسجد في تنمية القيمة الدينية) عند طمبة كمية التربية
رقم
الفقرة

فقرات المجال

المتوسط األهمية
كبير متوسط قليل
الحسابي النسبية %

اختبار
اإلشارة الترتيب
Z

1

المسجد يشجع الناس على أداء الصلكات الخمس

80.1

6.0

13.9

2.7

91.3

**-15.2

9

2

يعزز المسجد استماع الندكات كالدركس الدينية

73.8

5.5

20.8

2.7

89.4

**-14.6

12

59.8

12.3

27.9

2.5

82.5

**-10.7

17

58.2

10.1

31.7

2.5

82.7

**-11.1

16

80.6

3.8

15.6

2.8

92.3

**-15.9

6

3

خطبة الجمعة تدفع المصليف إلى استماع الخطبة
ليا
اإلعبلنات اليادفة تكجو الناس لمتابعة الندكات

4

كالدركس الدينية

5

اآلذاف يدعك الناس لحضكر الصلكات في المسجد
الندكات كالدركس الدينية التي تلقى بالمسجد يستمع

6

الناس إلييا كىـ في منازليـ مف خبلؿ م برات

32.5

42.3

25.1

1.9

63.4

**-2.6

19

الصكت

7

إلقاء الندكات ك الدركس الدينية في المسجد تن ع
الناس في جكانب الحياة المختل ة

73.2
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6.8

19.9

2.7

88.8

**-14.1

15

8

إقامة المساجد تحض الناس على إتيانيا

75.4

7.1

17.5

2.7

89.4

**-14.3

14

9

للمسجد آداب يجب تعلميا كمراعاتيا

90.4

2.2

7.4

2.9

96.1

**-17.5

2

88.5

1.9

9.6

2.9

95.5

**-17.4

3

82.2

4.4

13.4

2.8

92.6

**-16.0

5

79.0

3.8

17.2

2.8

91.7

**-15.7

7

6.8

18.6

2.7

89.3

**-14.3

13

16.9

2.7

89.8

**-14.5

11

2.5

82.1

**-10.0

18

90.0

**-14.8

10

**-17.7

1

4

8

الرقابة كاالىتماـ مف الجية المسركلة عف المسجد

10

شيء ضركرم

11

يرسخ المسجد القيـ الدينية
يشجع المسجد على ت كيف عبلقات مع أىؿ

12

ال ضيلة كالخير

13

ينمي المسجد الشجاعة في قكؿ الحؽ

74.6

14

يزكد المسجد المصليف باألح اـ الشرعية

76.2

6.8

61.7

15.6

22.7

5.7

18.6

2.7

6.8

2.9

96.4

2.9

95.1

**-17.3

2.8

91.7

**-15.4

يرشد المسجد إلى ت ضيؿ المصلحة العامة على

15

المصلحة الخاصة

16

المسجد يقكـ بدكره المطلكب إذا ىيئ لذلؾ

75.7

17

أداء الصلكات في المسجد ينمي اإليماف

91.3

1.9

86.9

1.6

11.5

80.6

5.5

13.9

متابعة الندكات كالدركس الدينية بالمسجد يعزز

18

اليقيف بالعقيدة

19

يرسخ المسجد التعامؿ الحسف مع اآلخريف
value>0.05ـ// P

value<0.05ـ* P

value<0.01ـ** P

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 أف ال قرة رقـ ( )1القارلة بفف " المسجد يشجع الناس على أداء الصلكات الخمس " احتلت
المرتبة التاسعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%91.3كبمتكسط حسابي
( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
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درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 80.1
 أف ال قرة رقـ ( )2القارلة بفف " يعزز المسجد استماع الندكات كالدركس الدينية " احتلت المرتبة
الثانية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%89.4كبمتكسط حسابي
( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة قريب مف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أ بر مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 73.8
 أف ال قرة رقـ ( )3القارلة بفف " خطبة الجمعة تدفع المصليف إلى استماع الخطبة ليا " احتلت
المرتبة السابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%82.5كبمتكسط
حسابي ( ،)5.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%59.8
 أف ال قرة رقـ ( )4القارلة بفف " اإلعبلنات اليادفة تكجو الناس لمتابعة الندكات كالدركس الدينية
" احتلت المرتبة السادسة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%82.7
كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 58.2
 أف ال قرة رقـ ( )5القارلة بفف " اآلذاف يدعك الناس لحضكر الصلكات في المسجد " احتلت
المرتبة السادسة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي  ،%92.3كبمتكسط حسابي
( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%80.6
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 أف ال قرة رقـ ( )6القارلة بفف " الندكات كالدركس الدينية التي تلقى بالمسجد يستمع الناس إلييا
كىـ في منازليـ مف خبلؿ م برات الصكت " احتلت المرتبة التاسعة عشر مف حيث األىمية
في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%63.4كبمتكسط حسابي ( ،)1.9فقد لكحظ أف المتكسط
الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف
( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة
.%32.5
 أف ال قرة رقـ ( )7القارلة بفف " إلقاء الندكات ك الدركس الدينية في المسجد تن ع الناس في
جكانب الحياة المختل ة " احتلت المرتبة الخامسة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ
بكزف نسبي ( ،)% 88.8كبمتكسط حسابي ( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة
زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف
أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%73.2
 أف ال قرة رقـ ( )8القارلة بفف " إقامة المساجد تحض الناس على إتيانيا " احتلت المرتبة
الرابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%89.4كبمتكسط حسابي )
 ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة.% 75.4
 أف ال قرة رقـ ( )9القارلة بفف " للمسجد آداب يجب تعلميا كمراعاتيا " احتلت المرتبة الثانية
مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%96.1كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%90.4
 أف ال قرة رقـ ( )10القارلة بفف " الرقابة كاالىتماـ مف الجية المسركلة عف المسجد شيء
ضركرم " احتلت المرتبة الثالثة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%95.5
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كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%88.5
 أف ال قرة رقـ ( )11القارلة بفف " يرسخ المسجد القيـ الدينية " احتلت المرتبة الخامسة مف حيث
األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%92.6كبمتكسط حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف
المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ
مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة
.%82.2
 أف ال قرة رقـ ( )12القارلة بفف " يشجع المسجد على ت كيف عبلقات مع أىؿ ال ضيلة كالخير "
احتلت المرتبة السابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%91.7كبمتكسط
حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%79.0
 أف ال قرة رقـ ( )13القارلة بفف " ينمي المسجد الشجاعة في قكؿ الحؽ " احتلت المرتبة الثالثة
عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%89.3كبمتكسط حسابي (،)2.7
فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة.% 74.6
 أف ال قرة رقـ ( )14القارلة بفف " يزكد المسجد المصليف باألح اـ الشرعية " احتلت المرتبة
الحادية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%89.8كبمتكسط حسابي
( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%76.2
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 أف ال قرة رقـ ( )15القارلة بفف " يرشد المسجد إلى ت ضيؿ المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة " احتلت المرتبة الثامنة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف

نسبي

( ،)%82.1كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%61.7
 أف ال قرة رقـ ( )16القارلة بفف " المسجد يقكـ بدكره المطلكب إذا ىيئ لذلؾ " احتلت المرتبة
العاشرة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف

نسبي ( ،)%90.0كبمتكسط

حسابي

( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 75.7
 أف ال قرة رقـ ( )17القارلة بفف " أداء الصلكات في المسجد ينمي اإليماف" احتلت المرتبة األكلى
مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%96.4كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%91.3
 أف ال قرة رقـ ( )18القارلة بفف " متابعة الندكات كالدركس الدينية بالمسجد يعزز اليقيف بالعقيدة
" احتلت المرتبة الرابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%95.1كبمتكسط
حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 86.9
 أف ال قرة رقـ ( )19القارلة بفف " يرسخ المسجد التعامؿ الحسف مع اآلخريف " احتلت المرتبة
الثامنة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%91.7كبمتكسط حسابي (،)2.8
فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
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كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف المسجد يعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة.% 80.6
يتضح مف الجدكؿ السابؽ :
 أف أعلى فقرة في ىذا المجاؿ ال قرة رقـ (  )17القارلة بفف " أداء الصلكات في المسجد ينمياإليماف" احتلت المرتبة األكلى مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%96.4
كبمتكسط حسابي (. )2.9
كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أعلى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
ارتياد المساجد للصبلة فييا يزيد المسلـ إيمانا بربو كعقيدتو ألف مف ذىب ليصلي يشيد لو بفنو
مف ركاد المساجد كىذه النتيجة مكافقة جدان للكاقع الذم يعيشو اإلنساف المسلـ .
 أف ال قرة رقـ (  )6القارلة بفف " الندكات كالدركس الدينية التي تلقى بالمسجد يستمع الناس إليياكىـ في منازليـ مف خبلؿ م برات الصكت " احتلت المرتبة التاسعة عشر مف حيث األىمية في
المجاؿ  ،كذلؾ بكزف نسبي (. )%63.4
كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أدنى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
 .1أف األفراد ي كنكا منشغليف بفعماؿ أخرل في منازليـ في كف التر يز قليؿ في سماعيـ للخطب
كالندكات مف خبلؿ م برات الصكت
 .2أف مف يلقي الخطب كالدركس الدينية ي كف غير مرغكب السماع إليو فبل يلقكف باالن في
سماعيـ للخطب كالدركس مف خبلؿ تلؾ الم برات .
كتبيف للباحثة أف الدراسات التي قاـ بيا الباحثكف في دكر المسجد أنيا دراسات متعلقة كليست
رريسة كمف تلؾ الدراسات دراسة أبك القرايا (  ،)1994كدراسة نصار (. )2000

172

التساؤل الرابع :ما دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية  /قطاع غزة ؟
للتعرؼ على دكر اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية عند طلبة ليات التربية في الجامعات ،قامت
الباحثة بإيجاد الت اررات كالنسب المركية كالمتكسط الحسابي ل قرات المجاؿ ،كمف ثـ تـ إيجاد
األىمية النسبية ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،ما قامت الباحثة بإيجاد قيمة اختبار اإلشارة (-Sign
 )testالبلمعلمي ل ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ك ذلؾ للدرجة ال لية للمجاؿ ،كذلؾ حكؿ درجة الحياد
التي تساكم ( )2درجة ،حيث أف النتارج المتعلقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )15يوضح نتائج اختبار اإلشارة والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واألىمية النسبية
لفقرات مجال (دور األعالم في تنمية القيمة الدينية) عند طمبة كميات التربية
رقم
الفقرة

فقرات المجال

المتوسط األهمية
كبير متوسط قليل
الحسابي النسبية %

اختبار
اإلشارة الترتيب
Z

1

اإلذاعات المسمكعة المحلية ليا جميكرىا العريض
إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة  FM98.6تساىـ في

2

نشر الثقافة اإلسبلمية

3

البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف مف غزة معدة بإتقاف

4

5

6

7

إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية  FM 91.5تبث العلكـ
الدينية كالدنيكية
البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف التعليمية تعطي
انطباعان حسنان عف البرامج الدينية
ال ثير مف الناس ي ضؿ مشاىدة كسارؿ اإلعبلـ
المررية المحلية على غيرىا
كسارؿ اإلعبلـ المررية أضافت ال ثير الجديد مف
القيـ الدينية

66.7

8.2

25.1

2.6

86.2

**-12.9

11

71.3

6.3

22.4

2.7

88.3

**-14.1

10

63.7

8.7

27.6

2.5

85.0

**-12.3

14

65.8

7.9

26.2

2.6

86.0

**-12.9

13

73.8

6.6

19.7

2.7

89.1

**-14.3

7

65.0

11.5

23.5

2.5

84.5

**-11.7

17

63.4

10.4

26.2

2.5

84.3

**-11.8

18
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8

كسارؿ اإلعبلـ المررية أ ثر تفثي انر في مشاىدييا

82.5

4.1

13.4

2.8

92.8

**-16.1

4

9

البرامج الدينية التي تبثيا كسارؿ اإلعبلـ م يدة كمميزة

74.3

4.4

21.3

2.7

90.0

**-15.0

6

65.8

8.7

25.4

2.6

85.7

**-12.6

15

38.0

26.8

35.2

2.1

70.4

**-2.6

20

45.9

19.1

35.0

2.3

75.6

**-6.3

19

64.2

5.7

30.1

2.6

86.2

**-13.3

12

81.1

2.7

16.1

2.8

92.8

**-16.3

3

90.7

1.9

7.4

2.9

96.3

**-17.6

1

65.0

7.9

27.0

2.6

85.7

**-12.7

16

77.0

3.6

19.4

2.7

91.2

**-15.6

5

83.1

1.4

15.6

2.8

93.9

**-17.0

2

 19تقكم كسارؿ اإلعبلـ العقيدة كالعبادة

72.4

7.7

19.9

2.6

88.3

**-13.8

8

 20تعزز كسارؿ اإلعبلـ االقتداء بحياة الرسؿ كاألنبياء

74.0

9.8

16.1

2.6

88.1

**-13.4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

البرامج الدينية تشجع المتابعيف ت ضيليا على غيرىا
مف البرامج
ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية علييا إقباؿ شديد
مف الناس
الر ف الديني مف المجبلت كالصحؼ المحلية يل ت
انتباه القارريف
بمتابعة كسارؿ اإلعبلـ ذات الطابع الديني يسعد
الناس
االىتماـ بكسارؿ اإلعبلـ كتكجيييا يؤدم إلى نتارج
ناجحة
الرقابة مف األسرة على كسارؿ اإلعبلـ المكجكدة في
البيت حاجة ضركرية
تحض كسارؿ اإلعبلـ مستمعييا على االلتزاـ بالقيـ
الدينية
نشر كسارؿ اإلعبلـ للشخصيات اإلسبلمية تترؾ أث انر
طيبان في ن كس متابعييا
مشاىدة نقؿ الشعارر الدينية عبر كسارؿ اإلعبلـ
تثقؼ مشاىدييا

value>0.05ـ// P

value<0.05ـ* P
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value<0.01ـ** P

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 أف ال قرة رقـ ( )1القارلة بفف " اإلذاعات المسمكعة المحلية ليا جميكرىا العريض " احتلت
المرتبة الحادية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%86.2كبمتكسط
حسابي ( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 66.7
 أف ال قرة رقـ ( )2القارلة بفف " إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة  FM98.6تساىـ في نشر الثقافة
اإلسبلمية " احتلت المرتبة العاشرة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
( ،)%88.3كبمتكسط حسابي ( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة قريب مف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أ بر مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%71.3
 أف ال قرة رقـ ( )3القارلة بفف " البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف مف غزة معدة بإتقاف " احتلت
المرتبة الرابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%85.0كبمتكسط
حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%63.7
 أف ال قرة رقـ ( )4القارلة بفف " إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية  FM 91.5تبث العلكـ الدينية
كالدنيكية " احتلت المرتبة الثالثة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
( ،)%86.0كبمتكسط حسابي ( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%65.8
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 أف ال قرة رقـ ( )5القارلة بفف " البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف التعليمية تعطي انطباعان حسنان
عف البرامج الدينية " احتلت المرتبة السابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
 ،%89.1كبمتكسط حسابي ( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة
الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة
يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%73.8
 أف ال قرة رقـ ( )6القارلة بفف " ال ثير مف الناس ي ضؿ مشاىدة كسارؿ اإلعبلـ المررية المحلية
على غيرىا " احتلت المرتبة السابعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
( ،)%84.5كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%65.0
 أف ال قرة رقـ ( )7القارلة بفف " كسارؿ اإلعبلـ المررية أضافت ال ثير الجديد مف القيـ الدينية "
احتلت المرتبة الثامنة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%84.3
كبمتكسط حسابي ( ،)2.5فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 63.4
 أف ال قرة رقـ ( )8القارلة بفف كسارؿ اإلعبلـ المررية أ ثر تفثي انر في مشاىدييا " احتلت المرتبة
الرابعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%92.8كبمتكسط حسابي )،)2.8
فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة،
كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ
بدرجة بيرة كبنسبة .%82.5
 أف ال قرة رقـ ( )9القارلة بفف " البرامج الدينية التي تبثيا كسارؿ اإلعبلـ م يدة كمميزة " احتلت
المرتبة السادسة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%90.079.5كبمتكسط
حسابي ( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
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( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%74.3
 أف ال قرة رقـ ( )10القارلة بفف " البرامج الدينية تشجع المتابعيف ت ضيليا على غيرىا مف
البرامج " احتلت المرتبة الخامسة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف

نسبي

( ،)%85.7كبمتكسط حسابي ( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%65.8
 أف ال قرة رقـ ( )11القارلة بفف " ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية علييا إقباؿ شديد مف
الناس " احتلت المرتبة العشريف مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%70.4
كبمتكسط حسابي ( ،)2.1فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%38.0
 أف ال قرة رقـ ( )12القارلة بفف " الر ف الديني مف المجبلت كالصحؼ المحلية يل ت انتباه
القارريف " احتلت المرتبة التاسعة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف

نسبي

( ،)%75.6كبمتكسط حسابي ( ،)2.3فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة.% 45.9
 أف ال قرة رقـ ( )13القارلة بفف " بمتابعة كسارؿ اإلعبلـ ذات الطابع الديني يسعد الناس "
احتلت المرتبة الثانية عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%86.2
كبمتكسط حسابي ( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%64.2
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 أف ال قرة رقـ ( )14القارلة بفف " االىتماـ بكسارؿ اإلعبلـ كتكجيييا يؤدم إلى نتارج ناجحة "
احتلت المرتبة الثالثة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%92.8كبمتكسط
حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم
( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ
يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%81.1
 أف ال قرة رقـ ( )15القارلة بفف " الرقابة مف األسرة على كسارؿ اإلعبلـ المكجكدة في البيت
حاجة ضركرية " احتلت المرتبة األكلى مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
( ،)%96.3كبمتكسط حسابي ( ،)2.9فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%90.7
 أف ال قرة رقـ ( )16القارلة بفف " تحض كسارؿ اإلعبلـ مستمعييا على االلتزاـ بالقيـ الدينية "
احتلت المرتبة السادسة عشر مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%85.7
كبمتكسط حسابي ( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%65.0
 أف ال قرة رقـ ( )17القارلة بفف " نشر كسارؿ اإلعبلـ للشخصيات اإلسبلمية تترؾ أث انر طيبان في
ن كس متابعييا " احتلت المرتبة الخامسة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي
( ،)%91.2كبمتكسط حسابي ( ،)2.7فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف
درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد
العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%77.0
 أف ال قرة رقـ ( )18القارلة بفف " مشاىدة نقؿ الشعارر الدينية عبر كسارؿ اإلعبلـ تثقؼ
مشاىدييا " احتلت المرتبة الثانية مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي (،)%93.9
كبمتكسط حسابي ( ،)2.8فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي
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تساكم ( )2درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف
اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%83.1
 أف ال قرة رقـ ( )19القارلة بفف " تقكم كسارؿ اإلعبلـ العقيدة كالعبادة " احتلت المرتبة الثامنة
مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%88.3كبمتكسط حسابي ( ،)2.6فقد
لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ( )2درجة ،كبمستكل
داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ على ذلؾ بدرجة
بيرة كبنسبة .%72.4
 أف ال قرة رقـ ( )20القارلة بفف " تعزز كسارؿ اإلعبلـ االقتداء بحياة الرسؿ كاألنبياء " احتلت
المرتبة التاسعة مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف نسبي ( ،)%88.1كبمتكسط حسابي
( ،)2.6فقد لكحظ أف المتكسط الحسابي ليذه ال قرة زاد عف درجة الحياد التي تساكم ()2
درجة ،كبمستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01كىذا يؤ د بفف أفراد العينة يركف بفف اإلعبلـ يعمؿ
على ذلؾ بدرجة بيرة كبنسبة .%74.0
يتضح مف الجدكؿ السابؽ :
 أف أعلى فقرة في ىذا المجاؿ أف ال قرة رقـ ( )15القارلة بفف " الرقابة مف األسرة على كسارؿاإلعبلـ المكجكدة في البيت حاجة ضركرية " احتلت المرتبة األكلى مف حيث األىمية في المجاؿ،
كذلؾ بكزف نسبي (. )%96.3
كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أعلى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
مدل حرص الطبلب على أف يراقب اآلباء أكالدىـ لما في ذلؾ ح اظان على أفراد األسرة ،كايمانان
منيـ بفف ذلؾ مصلحة ينشدىا اآلباء ألبناريـ .
 أف أدنى فقرة انت ال قرة رقـ ( )11القارلة بفف " ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية علييا إقباؿشديد مف الناس " احتلت المرتبة العشريف مف حيث األىمية في المجاؿ ،كذلؾ بكزف
(.)%70.4
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نسبي

كتعزك الباحثة حصكؿ ال قرة أدنى نسبة مركية في ىذا المجاؿ كأعلى درجة إلى :
أف كسارؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمررية أ ثر أىمية في حياة األفراد مف قراءة ال تب كالصحؼ
كالمجبلت كذلؾ مناسبان للعصر الذم نعيشو ل ثرة كسارؿ اإلعبلـ المررية كالمسمكعة .
كترل الباحثة أف ذلؾ ينسجـ مع دراسات متعلقة بدكر كسارؿ اإلعبلـ دراسة ( ) 2010
كدراسة أبك ىربيد (  ) 2010كدراسة شراب ( )2007كدراسة أبكفكدة (  ) 2006كدراسة نصار
( ) 2006كدراسة منصكر ( ) 2003كدراسة صافي ( ) 2003كدراسة الخطيب كحمد ( ) 2000
كدراسة بكتر 1986
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فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور التربية غير النظامية في تنمية
القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بجامعات قطاع غزة تعزى لنوع الجنس (ذكور ،إناث).
للتحقؽ مف صحة ىذه ال رضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقؿتيف ل شؼ ال ركؽ بيف
الطبلب الذ كر كبيف الطالبات اإلناث بالنسبة لدكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل
طلبة ليات التربية في جامعات غزة ،كالنتارج المتعلقة بيذه ال رضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ
التالي:
جدول ( )16نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في مجاالت دور التربية غير
النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كمية التربية في جامعات قطاع غزة
ذكور ( ن= )180

إناث ( ن = )186

قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

60.2

8.0

59.5

7.1

0.81

//0.42

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

58.5

10.6

59.3

9.5

-0.84

//0.40

60.2

9.3

58.1

9.4

2.12

*0.03

178.8

22.2

177.0

21.8

0.79

//0.43

المجاالت

المتوسط

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ
الدينية
دور التربية غير النظامية في تنمية
القيم الدينية

value>0.05ـ// P

االنحراف
المعياري

value<0.05ـ* P
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المتوسط

االنحراف
المعياري

value<0.01ـ** P

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
بالنسبة للدرجة ال لية (دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية ) ،فقد لكحظ عدـ كجكد
فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية بيف متكسط درجات الذ كر كمتكسط درجات اإلناث في دكر
التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية ) ،) t-test = 0.79,P-value>0.05كىذا يدؿ
على أف متكسطات درجات الطلبة الذ كر كمتكسطات درجات الطلبة اإلناث تقريبان متساكية في دكر
التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية.
في حيف أظيرت النتارج إلى عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية بيف متكسط درجات
الذ كر كمتكسط درجات اإلناث في المجاالت التالية (دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية ،دكر
المسجد في تنمية القيـ الدينية ) ،كىذا يدؿ على الذ كر كاإلناث لدييـ درجات متساكية في ىذه
المجاالت ،مما يعني أبف الطلبة الذ كر كالطالبات اإلناث لدييـ كجية نظر متساكية في دكر األسرة
ك ذلؾ دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية عند طلبة لية التربية في الجامعات.
في حيف لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية بيف متكسط درجات الذ كر كمتكسط
درجات اإلناث في درجات مجاؿ دكر األعبلـ في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة لية التربية في
الجامعات ،ال ركؽ انت لصالح الذ كر ) ،) t-test =2.12 ,P-value<0.05كىذا يدؿ على
الطبلب الذ كر يركف بفف األعبلـ لديو دكر في تنمية القيـ الدينية عند طلبة لية التربية أ ثر مف
الطالبات اإلناث ،فقد بلغ متكسط درجات الذ كر ( )60.2درجة ،في حيف بلغ متكسط درجات
اإلناث ( )58.1درجة  .كىذ قالنتيجة كاقعية في مجتمعنا ال لسطيني حيث أف الشباب الذ كر
ييتمكف في اإلعبلـ كالسياسة أ ثر مف اإلناث في قطاع غزة.
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الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور التربية غير النظامية في تنمية
القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات تعزى لممستوى الدراسي لطمبة كميات التربية (
األول ،الرابع).
للتحقؽ مف صحة ىذه ال رضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقؿتيف ل شؼ ال ركؽ بيف طلبة
المستكل األكؿ كبيف طلبة المستكل الرابع) بالنسبة لدكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية
لدل طلبة ليات التربية في جامعات غزة ،كالنتارج المتعلقة بيذه ال رضية مكضحة مف خبلؿ
الجدكؿ التالي:

جدول ( )17نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين طمبة المستوى األول وطمبة المستوى الرابع
في مجاالت دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية
المستوى األول
المجاالت

المتوسط

االنحراف
المعياري

المستوى الرابع
المتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

المعياري

مستوى
الداللة

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

59.2

7.7

60.5

7.4

-1.74

//0.08

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

58.9

9.2

58.9

11.0

-0.04

//0.97

58.5

9.1

59.7

9.7

-1.27

//0.21

176.6

21.4

179.2

22.6

-1.15

//0.25

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ
الدينية
دكر التربية غير النظامية في تنمية
القيـ الدينية
value>0.05ـ// P

value<0.05ـ* P

183

value<0.01ـ** P

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
بالنسبة للدرجة ال لية (دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية ) ،فقد لكحظ عدـ كجكد
فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية بيف متكسط درجات طلبة المستكل األكؿ كمتكسط درجات طلبة
المستكل الرابع في دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية
) ،) t-test = -1.15,P-value>0.05كىذا يدؿ على أف متكسطات درجات طلبة المستكل
األكؿ كمتكسط طلبة المستكل الرابع لطلبة الذ كر متساكية في درجات دكر التربية غير النظامية
في تنمية القيـ الدينية.
في حيف أظيرت النتارج إلى عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية بيف متكسط درجات
طلبة المستكل األكؿ كمتكسط درجات طلبة المستكل الرابع في المجاالت التالية (دكر األسرة في
تنمية القيـ الدينية ،دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية ،دكر اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية ) ،كىذا
يدؿ على أف متكسطات درجات طلبة المستكل األكؿ كمتكسط طلبة المستكل الرابع لطلبة الذ كر
متساكية في درجات المجاالت الثبلثة.
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الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور التربية غير النظامية في تنمية
القيم الدينية تعزى لنوع الجامعة لدى طمبة كميات التربية في الجامعات الفمسطينية.
قبؿ التحقؽ مف صحة ال رضية تـ تنظيؼ البيانات مف القيـ الشاذة المكجكدة في البيانات ألنيا
تؤثر على النتارج ،فقد تـ إيجاد اختبار تحليؿ التبايف األحادم (  )Way ANOVA-Oneلدراسة
ال ركقات في مجاالت دكر التربية في تنمية القيـ الدينية بالنسبة لنكع الجامعة لطلبة ليات التربية
التالية (األزىر ،األقصى ،القدس الم تكحة ) ،كالنتارج المتعلقة بيذه ال رضية مكضحة مف خبلؿ
الجدكؿ التالي:
جدول ( )18يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في دور التربية غير
النظامية في تنمية القيم الدينية تعزى لنوع الجامعة لدى طمبة كميات التربية بالجامعات
المجاالت

دكر األسرة في تنمية القيـ
الدينية

دكر المسجد في تنمية القيـ
الدينية

دكر كسارؿ اإلعبلـ في تنمية
القيـ الدينية

دكر التربية غير النظامية في
تنمية القيـ الدينية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بٌنالمجموعات

96.9

2

48.4

داخلالمجموعات

5559.1

363

15.3

المجموع

5656.0

365

بٌنالمجموعات

269.4

2

134.7

داخلالمجموعات

13786.8

363

38.0

المجموع

14056.1

365

بٌنالمجموعات

10.7

2

5.3

داخلالمجموعات

12833.0

363

35.4

المجموع

12843.6

365

بٌنالمجموعات

627.2

2

313.6

داخلالمجموعات

60829.7

363

167.6

المجموع

61456.9

365

value>0.05ـ// P

قيمة  Fمستوى
المحسوبة الداللة

3.2

3.5

0.2

value<0.05ـ* P
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value<0.01ـ** P

1.9

*0.04

*0.03

//0.86

//0.16

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
أظيرت النتارج المكضحة في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية في
درجات دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية بالنسبة لنكع الجامعة التالية ( األزىر،
األقصى ،القدس الم تكحة ) ،كىذا يشير إلى أف نكع الجامعة لـ ي ف لو أثر جكىرم على طلبة
ليات التربية في الجامعات الثبلثة في دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدييـ.
ما لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية في درجات مجاؿ دكر اإلعبلـ في
تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية في الجامعات التالية ( األزىر ،األقصى ،القدس
الم تكحة) ،كىذا يدؿ على أف نكع الجامعة لـ ي ف لو أثر جكىرم عند طلبة ليات التربية في دكر
اإلعبلـ في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية في الجامعات ال لسطينية.
في حيف لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية في درجات مجاؿ دكر األسرة في
تنمية القيمة الدينية لدل طلبة ليات التربية في الجامعات التالية ( األزىر ،األقصى ،القدس
الم تكحة)،
كلمعرفة داللة ال ركؽ بيف الجامعات الثبلثة قامت الباحثة بإجراء اختبار شي ي للمقارنات البعدية
لتجانس التبايف ،فقد تبيف أف طلبة لية التربية الذيف يدرسكف في جامعة األزىر يركف بفف األسرة
لدييا دكر في تنمية القيـ الدينية أ ثر مف طلبة لية التربية الذيف يدرسكف في جامعة القدس
الم تكحة ،كىذه ال ركؽ ذات داللة إحصارية ،بينما لـ تبلحظ أم فركؽ إحصارية بيف الجامعات
األخرل.
كترل الباحثة :أف طلبة جامعة األزىر كىي باعتبارىا الجامعة الممثلة لشرارح الشعب ال لسطيني
في قطاع غزة .
ما ظير كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصارية في درجات مجاؿ دكر المسجد في تنمية
القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية بالجامعات التالية ( األزىر ،األقصى ،القدس الم تكحة )،
كلمعرفة داللة ال ركؽ بيف الجامعات الثبلثة تـ إجراء اختبار شي ي للمقارنات البعدية لتجانس
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التبايف ،فقد تبيف أف طلبة لية التربية الذيف يدرسكف في جامعة األقصى يركف بفف المسجد لديو
دكر في تنمية القيـ الدينية أ ثر مف طلبة لية التربية الذيف يدرسكف في جامعة القدس الم تكحة،
كىذه ال ركؽ ذات داللة إحصارية ،بينما لـ تبلحظ أم فركؽ إحصارية بيف الجامعات األخرل.
كترل الباحثة أف طلبة لية التربية بجامعة األقصى ىـ أ ثر اعتيادان للمساجد مف طلبة لية
التربية بجامعة القدس الم تكحة ما بينتو الدراسة .
كتعزك الباحثة ات اؽ ما تقدـ مع دارسات متعلقة بتنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات التربية
بالجامعات ال لسطينية مع دراسة المزيف (  ) 2009كدارسة األسطؿ (  ) 2007كدراسة بيرم
(  )2002كدراسة جريج (. ) 1989
جدول ( )19نتائج اختبار شيفي ( )Scheffeلممقارنات البعدية في درجات مجال األسرة ومجال
المسجد في تنمية القيم الدينية بالنسبة لنوع الجامعة لطمبة كمية التربية في الجامعات
المجاالت

دكر األسرة في تنمية القيـ الدينية

دكر المسجد في تنمية القيـ الدينية

الجامعة

المتوسط

األزىر

األقصى

القدس المفتوحة

األزىر

50.8

1

0.74

*0.02

األقصى

50.7

1

0.07

القدس الم تكحة

49.7

األزىر

50.8

األقصى

51.7

القدس الم تكحة

49.6

value>0.05ـ// P

value<0.05ـ* P
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1
1

0.23

0.15

1

**0.01
1

value<0.01ـ** P

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 أوالً  :التوصيات
 ثانياً  :المقترحات
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الخـــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة
أوال  :التوصيات
كبناء على ما أظيرتو نتارج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يلي :
ن
أوال  :التوصيات المتعمقة بدور األسرة
 .1ضركرة تشجيع األسرة أبناءىا على اعتناؽ كممارسة القيـ الدينية كالت اعؿ معيا بإيجابية .
 .2إشراؾ األبناء في متطلبات الحياة بما يناسب أعمارىـ كبما يتناسب مع الديف .
 .3ضركرة تبصير األسرة أبناءىا باألمكر التي تؤدم إلى ترابط األسرة في جميع مجاالت الحياة.
.4أف يعطي الكالداف األسكة كالقدكة الحسنة لؤلبناء في سلك ياتيما المختل ة .
ثانيا :التوصيات المتعمقة بدور المسجد
 .1العمؿ على ت عيؿ دكر المسجد كذلؾ بقياـ جيات االختصاص بمتابعة ما يؤدل بالمسجد مف
خطب كدركس كنشاطات مختل ة .
 .2تفىيؿ الخطباء كالدعاة تفىيبلن علميان ليقكـ الخطيب كالداعية بدكره المنشكد مف تحبيب الناس
الرتياد المساجد كعدـ االبتعاد عنيا
 .3إعداد المساجد كتييرتيا بالش ؿ كالمضمكف الذم أكصى بو اهلل عز كجؿ كنبيو محمد صلى اهلل
عليو كسلـ  ،كذلؾ يعني أف ال يخرج دكر المسجد عما كجد مف أجلو أصبل.
 .4إف إيجاد أم مسجد في أم حي أك قرية أك مدينة يغني عف كجكد عشر م ار ز شرطة كذلؾ
لما للمسجد مف ثقؿ ديني ركحي .
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ثالثا  :التوصيات المتعمقة بدور وسائل اإلعالم
 .1ضركرة أف تعمؿ كسارؿ اإلعبلـ على تحقيؽ المزيد مف تنمية القيـ الدينية بيف أفراد المجتمع ك
يجب أف ي كف ذلؾ حسب برامج تربكية معدة بش ؿ سليـ .
 .2ضركرة اىتماـ اإلعبلـ ال لسطيني بت عيؿ دكر الشباب المسلـ مف خبلؿ الخطاب الديني الذم
يصقؿ مكاىبيـ كينمي لدييـ الكازع الديني أ ثر مما ىك عليو اآلف .
 .3النيكض باإلعبلـ ال لسطيني كتحسيف برامجو كالزيادة مف البرامج الدينية المليرة بالقيـ المختل ة
التي تحض الشباب ال لسطيني على أف يبقى محافظان على

ينكنتو الدينية في إطار الكسطية

اإلسبلمية  ،كمف خبلؿ إثراء البرامج بالقيـ الدينية في الدكرات البرامجية المختل ة لكسارؿ اإلعبلـ.
 .4ت عيؿ كسارؿ اإلعبلـ المختل ة لتغيير القيـ السلبية كتعزيز القيـ اإليجابية كترسيخيا في المجتمع
ال لسطيني .
ثانيا  :المقترحات
تقترح الباحثة ما يمي

:

 .1إجراء المزيد مف الدراسات المماثلة للتعرؼ على دكر التربية غير النظامية للمؤسسات التي لـ
تتطرؽ الباحثة ليا في بحثيا .
 .2إجراء المزيد مف الدراسات للتعرؼ على كاقع التربية غير النظامية في مجتمعات دراسية أخرل
مثؿ طبلب مدارس المرحلة االبتدارية كاإلعدادية كالثانكية بيدؼ تشخيص حالتيا كالعمؿ على
تعزيزىا كتنميتيا بما يحقؽ كاقعان يرغب فيو .
 .3إجراء المزيد مف الدراسات التي تعنى بدكر األسرة كالمسجد ككسارؿ اإلعبلـ كعبلقتيا في زيادة
الكعي الديني .
 .4إجراء المزيد مف الدراسات للتعرؼ على ما ينمي كيعزز القيـ المختل ة التي تؤثر إيجابا على
المجتمع ال لسطيني .
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ممحق رقم ()3
االستبانة في صورتيا قبل التحكيم
الد تكر ...................................... /

ح ظو اهلل

تحية طيبة كبعد
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ ( دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة ليات
التربية بالجامعات ال لسطينية  /قطاع غزة ) .
أتقدـ بيذا المقياس لسيادت ـ لما يعرؼ عن ـ مف غ ازرة العلـ  ،كالعمؿ على تنميتو  ،كتدعيمو في

المجتمع ال لسطيني ؛ لذلؾ تتقدـ الباحثة إلي ـ باستمارة استطبلع الرأم لبلست ادة مف خبرات ـ في
ىذا المجاؿ  ،كىذه المعلكمات لف تستخدـ إال في مجاؿ البحث العلمي دكف سكاه .
كنفمؿ أف تقكـ سيادت ـ بتح يـ ىذا المقياس كمدل صبلحيتو كل ـ الحرية في إضافة أك حذؼ أك
تعديؿ ما تركنو مناسبان  .شا ريف ل ـ صدؽ تعاكن ـ

تعرؼ الباحثة التربية غير النظامية بفنيا  :تلؾ التربية التي يتلقاىا ال رد مف خبلؿ حياتو كتنع س
بصكرة إيجابية أك سلبية على حياتو مف خبلؿ نشفتو في األسرة  ،كانطبلقو للمسجد  ،كتعلمو مف
أقرانو كأصحابو  ،كمشاىدتو لكسارؿ اإلعبلـ المختل ة  ،كذىابو لؤلندية  ،كالم تبات العامة  ،كغيرىا
مف المؤسسات المكجكدة في بيرتو .
ما تعرؼ الباحثة تنمية القيـ الدينية   :عبارة عف عقارد كأح اـ كتشريعات حياة  ،تكجو سلكؾ
األفراد نحك األفضؿ كالسمك في حياتيـ كاالرتقاء بيـ مف حياة السباع إلى حياة ركحانية طاىرة .
الباحثة
بلقيس بنت محمد أبك جاـ ع
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أوال  :مجال دور األسرة في تنمية القيم الدينية :
األسرة  :تعتبر الخلية األكلى التي يتعلـ النشء فييا االتجاىات نحك اآلخريف كيتعلـ يؼ يقيـ
أعماليـ ك يؼ يح ـ علييا ،ما يتعلـ ال رد في األسرة ال ثير مف المعارؼ كالمعلكمات عف
المشا ؿ كالقضايا كالتحديات التي تكاجو المجتمع كعف المؤسسات كالمنظمات االجتماعية التي
عليو أف يتعامؿ معيا مكاطف .
م

الفقرات

1

لدم اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يجعلني رحب الصدر.
األسرة تعزز َّ

2
3

في االعتقاد بفف الخير كالشر بيد اهلل .
األسرة تعزز َّ

األسرة تحضني على تقديس القرآف ال ريـ كالسنة المشرفة .

4

أرسخ في أسرتي القيـ الدينية .

5

أعتقد أف األسرة مسركلة عف التربية في بكا ير الحياة بالدرجة األكلي .

6

يتلقى ال رد القيـ دكف مناقشة في السنكات األكلي مف عمره .

7

ي كف عارؿ األسرة مسركؿ عف تعليـ أىلة ك أكالدة القيـ الدينية .

8

ينبغي تعكيد األكالد منذ صغرىـ علي اعتناؽ القيـ الدينية .

9

إيجاد بيرة أسرية سليمة لتنشرة األبناء بش ؿ صحيح .

10

تر ز األسرة علي التربية األخبلقية كالمثؿ القيمة .

11

تقكـ األسرة بإش ار ي في القياـ بفدكار اجتماعية منذ صغرم .

12

أفراد األسرة متعاكنكف مع بعضيـ البعض .

13

أشعر باألل ة ك المحبة بيف أفراد أسرتي .

14

تحافظ األسرة علي كصؿ األرحاـ التي أمر اهلل بيا .

15

تيتـ األسرة بالتعاكف علي البر ك التقكل مع اآلخريف .

16

أراعي خصكصيات األفراد اآلخريف في أسرتي .

17

لدم متابعة الندكات كالدركس الدينية .
تعزز األسرة َّ

18

انحراؼ األسرة مف اخطر األمكر التي تؤدم إلى انحراؼ األكالد .

19

أتجنب السلكؾ الذم يغضب أسرتي .

20

الركابط األسرية مترابطة حاليان .

منتمية
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غير

منتمية

العبارة بعد
التعديل

ثانيا  :مجال دور المسجد في تنمية القيم الدينية :

المسجد  :مف أىـ المعالـ التي أنتجتيا الحضارة اإلسبلمية  ،فيك م اف عبادة  ،كساحة تجمع
للت خي كالتكاد كالتراحـ بيف المسلميف كالمسجد يرفع المستكل الثقافي لؤلمة مف خبلؿ االستماع

للقرآف كقراءتو بما فيو مف تشريع كآداب كأخبلؽ  ،كينيؿ منو لدنياه كآخرتو .
الفقرات

م

منتمية

1

أصلي الصلكات الخمس في المسجد

2
3

في استماع الندكات كالدركس الدينية .
يعزز المسجد َّ
أستمع لخطبة الجمعة املة .

4

أتابع اإلعبلنات لحضكر الندكات كالدركس الدينية .

5

أذىب للمسجد عند استماع اآلذاف .

6

أستمع إلى الندكات كالدركس الدينية في المسجد كأنا في منزلي مف
خبلؿ م برات الصكت .

7

أستمتع عند ذىابي لحضكر ندكة أك درس ديني في المسجد .

8

احرص علي حضكر ندكات كدركس دينية في المسجد .

9

أراعي آداب المسجد عند الذىاب للمسجد .

10

أالحظ كجكد رقابو كاىتماـ مف الجية المسركلة عف المسجد .

11

اعتقد أف كجكد رقابة علي الخطب شيء ضركرم .

12

يرسخ ذىابي للمسجد القيـ الدينية .

13

يشجعني المسجد علي ت كيف عبلقات مع أىؿ ال ضيلة كالخير.

14

ينمي ذىابي للمسجد الشجاعة في قكؿ الحؽ .

15

يزكد المسجد المصليف باألح اـ الشرعية .

16

يرشدني المسجد إلى ت ضيؿ المصلحة العامة علي المصلحة
الخاصة.

17

أقكـ بدكر فعاؿ للنيكض بمستكم الندكات كالدركس الدينية بالمسجد .

18

في اإليماف .
أداء الصلكات في المسجد ينمي َّ

20

في التعامؿ الحسف مع اآلخريف .
يرسخ المسجد َّ

19

في اليقيف بعقيدتي .
متابعة الندكات كالدركس الدينية تعزز َّ
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غير

منتمية

العبارة بعد
التعديل

ثالثا  :مجال دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية
وسائل اإلعالم  :تمارس رسالتوا في خدمة المجتمع مف جميع النكاحي االجتماعية كاالقتصادية
كالسياسية كاالجتماعية كالدينية لتعمؿ على تف يد القيـ الدينية كاألخبلقية الثابتة كالمثؿ العليا
المت ار مة عبر التاريخ  ،في خدمة الحؽ كالخير للبشرية جمعاء .
م

الفقرات

منتمية

1

أستمع إلي اإلذاعات المسمكعة المحلية ليا .

2

أستمع إلذاعة القراف ال ريـ مف غزة . FM98.6

3

انطباعي جيد للبرامج التي تقدميا إذاعة القرآف غزة .

4

أستمع إلذاعة القراف ال ريـ التعليمية . FM 91.5

5

انطباعي جيد للبرامج التي تقدميا إذاعة القرآف التعليمية .

6

أشاىد كسارؿ اإلعبلـ المررية المحلية .

7

أشعر أف كسارؿ اإلعبلـ المررية أضافت إلي الجديد مف القيـ الدينية

8

تبث كسارؿ اإلعبلـ المررية برامج دينية .

9

أست يد مف البرامج الدينية التي تبثيا كسارؿ اإلعبلـ .

10

أعطي كقت لمتابعة البرامج الدينية أكلكية على غيره مف األكقات .

11

أميؿ لقراءة ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية .

12

أطالع الر ف الديني مف المجبلت كالصحؼ المحلية .

13

تمتل ني السعادة بمتابعتي كسارؿ اإلعبلـ ذات الطابع الديني .

14

أالحظ كجكد رقابة أسرية علي استخداـ كسارؿ اإلعبلـ .

15

أعتقد مف الضركرم كجكد رقابة أسرية علي استخداـ كسارؿ اإلعبلـ .

16

تزيدني كسارؿ اإلعبلـ االلتزاـ بالقيـ الدينية .

17

أتفثر بالشخصيات اإلسبلمية التي تقدميا كسارؿ اإلعبلـ .

18

أشاىد نقؿ الشعارر الدينية عبر كسارؿ اإلعبلـ .

19

في المجاىرة بعقيدتي كال أخشى أحد .
تنمي كسارؿ اإلعبلـ َّ

20

في االقتداء بحياة الرسؿ كاألنبياء .
تعزز كسارؿ اإلعبلـ َّ

216

غير

منتمية

العبارة بعد
التعديل

ممحق رقم () 4

االستبيان في صورتو النيائية بعد التحكيم

دور التربية غير النظامية في تنمية القيم الدينية لدى طمبة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية
 /قطاع غزة .
عزيزي الطالبـ /ة :
ييدؼ ىذا االستبياف إلى التعرؼ على دكر التربية غير النظامية في تنمية القيـ الدينية لدل طلبة
ليات التربية بالجامعات ال لسطينية  /قطاع غزة  ،آمؿ مراعاة ما يلي:
أوال  :خاص بالبيانات األساسية :
ال لية ........................... :

 .1الجامعة .......................... :

،

 .2التخصص ....................... :

 ،السنة الدراسية ................... :

 .3المستكل األكؿ ( )  ،المستكل الرابع ( ) ،

الجنس  :طالب ( )  ،طالبة ( )

ثانيا  :خاص بمجاالت االستبيان :
 .1تحديد اإلجابة التي تراىا مناسبة لعبارات االستبياف .
 .2ىناؾ ثبلثة مستكيات ل ؿ عبارة  ،كالمطلكب منؾ كضع عبلمة (  ) xكاحدة في المربع الذم
ينطبؽ كما يناسبؾ  ،لحد بير  ...لحد متكسط  ...لحد ضعيؼ مع مراعاة ؿ مستكل .
 .3الرجاء اإلجابة على جميع األسرلة .
 .4االستبياف م كف مف خمس ص حات (. ) 4 – 1
مع وافر تقديري واحترامي
الباحثة
بمقيس محمد أبو جامع
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أوال  :مجال دور األسرة في تنمية القيم الدينية
م

الفقرات

1

األسرة تعزز اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يجعلني رحب الصدر .

2

األسرة تعزز االعتقاد بفف الخير كالشر بيد اهلل .

3

األسرة تحض على تقديس القرآف ال ريـ كالسنة المشرفة .

4

األسرة ترسخ القيـ الدينية لدل أفرادىا .

5

األسرة مسركلة عف التربية في بكا ير الحياة بالدرجة األكلي .

6

عارؿ األسرة مسركؿ عف تعليـ أىلو ك أكالده القيـ الدينية .

7

عكد األكالد منذ صغرىـ على اعتناؽ القيـ الدينية .
األسرة تي ٌ
تكفير بيرة أسرية سليمة تسيـ في نشفة األبناء بش ؿ صحيح .

9

تحث األسرة أفرادىا على التربية األخبلقية كالمثؿ القيمة .

10

تقكـ األسرة بإشراؾ أفرادىا في القياـ باألدكار االجتماعية منذ الصغر .

11

أفراد األسرة يسكدىا ركح التعاكف .

12

تتميز األسرة بمشاعر األل ة ك المحبة .

13

تحافظ األسرة على كصؿ األرحاـ التي أمر اهلل بيا .

14

تيتـ األسرة بالتعاكف على البر ك التقكل مع اآلخريف .

15

تراعي األسرة خصكصيات األفراد اآلخريف .

16

انحراؼ األسرة مف أخطر األمكر التي تؤدم إلى انحراؼ األكالد .

17

األسرة تحض أفرادىا على تجنب السلكؾ الخاطئ .

18

الركابط األسرية مترابطة حاليان .

8
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لحد

لحد

لحد

كبير

متوسط

ضعيف

ثانيا  :مجال دور المسجد في تنمية القيم الدينية
م

لحد

الفقرات

كبير

1

المسجد يشجع الناس على أداء الصلكات الخمس .

2

يعزز المسجد استماع الندكات كالدركس الدينية .

3

خطبة الجمعة تدفع المصليف إلى استماع الخطبة ليا .

4

اإلعبلنات اليادفة تكجو الناس لمتابعة الندكات كالدركس الدينية .

5

اآلذاف يدعك الناس لحضكر الصلكات في المسجد .

6

الندكات كالدركس الدينية التي تلقى بالمسجد يستمع الناس إلييا كىـ
في منازليـ مف خبلؿ م برات الصكت .

7

إلقاء الندكات ك الدركس الدينية في المسجد تن ع الناس في جكانب
الحياة المختل ة .

8

إقامة المساجد تحض الناس على إتيانيا .

9

للمسجد آداب يجب تعلميا كمراعاتيا .

10

الرقابة كاالىتماـ مف الجية المسركلة عف المسجد شيء ضركرم .

11

يرسخ المسجد القيـ الدينية .

12

يشجع المسجد على ت كيف عبلقات مع أىؿ ال ضيلة كالخير .

13

ينمي المسجد الشجاعة في قكؿ الحؽ .

14

يزكد المسجد المصليف باألح اـ الشرعية .

15

يرشد المسجد إلى ت ضيؿ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

16

المسجد يقكـ بدكره المطلكب إذا ىيئ لذلؾ .

17

أداء الصلكات في المسجد ينمي اإليماف .

18

متابعة الندكات كالدركس الدينية بالمسجد يعزز اليقيف بالعقيدة .

19

يرسخ المسجد التعامؿ الحسف مع اآلخريف .
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لحد

متوسط

لحد

ضعيف

ثالثا  :مجال دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الدينية
م

الفقرات

1

اإلذاعات المسمكعة المحلية ليا جميكرىا العريض .

2

إذاعة القرآف ال ريـ مف غزة  FM98.6تساىـ في نشر الثقافة
اإلسبلمية .

3

البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف مف غزة معدة بإتقاف .

4

إذاعة القرآف ال ريـ التعليمية  FM 91.5تبث العلكـ الدينية كالدنيكية

5

البرامج التي تقدميا إذاعة القرآف التعليمية تعطي انطباعان حسنان عف

6

ال ثير مف الناس ي ضؿ مشاىدة كسارؿ اإلعبلـ المررية المحلية على

البرامج الدينية .
غيرىا .

7

كسارؿ اإلعبلـ المررية أضافت ال ثير الجديد مف القيـ الدينية .

8
9

كسارؿ اإلعبلـ المررية أ ثر تفثي انر في مشاىدييا .

البرامج الدينية التي تبثيا كسارؿ اإلعبلـ م يدة كمميزة .

10

البرامج الدينية تشجع المتابعيف ت ضيليا على غيرىا مف البرامج .

11

ال تب كالمجبلت كالصحؼ المحلية علييا إقباؿ شديد مف الناس .

12

الر ف الديني مف المجبلت كالصحؼ المحلية يل ت انتباه القارريف .

13

بمتابعة كسارؿ اإلعبلـ ذات الطابع الديني يسعد الناس .

14

االىتماـ بكسارؿ اإلعبلـ كتكجيييا يؤدم إلى نتارج ناجحة .

15

الرقابة مف األسرة على كسارؿ اإلعبلـ المكجكدة في البيت حاجة
ضركرية .

16

تحض كسارؿ اإلعبلـ مستمعييا على االلتزاـ بالقيـ الدينية .

17

نشر كسارؿ اإلعبلـ للشخصيات اإلسبلمية تترؾ أث انر طيبان في ن كس

18

مشاىدة نقؿ الشعارر الدينية عبر كسارؿ اإلعبلـ تثقؼ مشاىدييا

19

تقكم كسارؿ اإلعبلـ العقيدة كالعبادة .

20

تعزز كسارؿ اإلعبلـ االقتداء بحياة الرسؿ كاألنبياء .

متابعييا .
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لحد

لحد

لحد

كبير

متوسط

ضعيف

ممحق رقم ( ) 5
أسماء السادة المحكمين
م

المحكم

التخصص

الجامعة

1

د.آمنة زقكت

علـ ن س

جامعة األقصى

2

د .رمضاف قديح

علـ ن س

جامعة األقصى

3

د .سامي أبك اسحؽ

علـ ن س

جامعة القدس الم تكحة

4

د .صبلح حماد

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

5

د  .عبد ال ريـ لبد

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة األزىر

6

د .فايز األسكد

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

7

د.فضؿ أبكىيف

علـ ن س

جامعة األقصى

8

أ  .د  .محمد أبك جامع

فلس ة األدياف

اإلرشاد الديني

9

أ .د  .نظمي أبك مصط ى

علـ ن س

جامعة األقصى
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ممحق رقم ( )6
تسييل ميمة الباحثة موجية لنائب الشئون األكاديمية جامعة األزىر
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ممحق رقم ()7
أعداد طمبة كمية التربية بجامعة األزىر بغزة
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ممحق رقم ( )8
تسييل ميمة الباحثة لنائب الشئون األكاديمية بجامعة األقصى
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ممحق رقم ()9
أعداد طمبة كمية التربية بجامعة األقصى بغزة
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Summary of the study
The role of non-formal education in the development of religious
values among the students of colleges of education in Palestinian
universities / Gaza Strip.
This study aimed to find out about the role of non-formal education in the
development of religious values among the students of colleges of
education with Palestinian universities/ Gaza Strip, and the researcher
followed the descriptive analytical method to answer the questions the
study, and had a sample of the study (384) students were randomly
selected class. To achieve the objectives of the study, the researcher
prepared a questionnaire to find out the role of non-formal education in the
development of religious values among the students of colleges of
education and included (57) distributed to the three areas (the role of the
family - the role of the mosque - the role of the media( .
has enjoyed a resolution transactions validity and reliability high, where
consistency coefficient Cronbach alpha ( 0.90) .
The study reached the following results :
1. Appeared that the role of non-formal education in the development of
religious values when students of the Faculty of Education at universities in
the Gaza Strip were significantly and relative weight (89.6%), while the
relative weight of the family's role in the development of religious values
(93.3%), and the relative weight of the role of Mosque in the development
of religious values (89.0%), and the relative weight of the media's role in
the development of religious values (87.0%).
2.Shows that the average scores of male and average degrees of females in
the role of non-formal education in the development of religious values for
the degree college, and this indicates that the mean scores of male students
and the mean scores of students, females almost equal in the role of nonformal education in the development of religious values.
3. The study showed that male students felt that the media has the role of
religious values in the development of students at colleges of education
more than female students, the average male scores (60.2) degrees, while
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the average female scores (58.1) degrees. This result is realistic in our
Palestinian society, where young males are interested in follow-up to the
media and politics most of the females in the Gaza Strip.
4. Appeared that the average degree of first-level students score average
level IV of the male students' equal degrees in the role of non-formal
education in the development of religious values.
5.Show that the type of the university did not have a substantial impact
students at colleges of education in the role of media in development was
held religious among the students of the Faculty of Education in the
Palestinian universities, and there are significant differences statistically
significant degrees of the field of the family's role in the development of
religious values among the students of colleges of education in Palestinian
universities following (Al-Azhar, Al-Aqsa, Al Quds Open), shows that
students of the Faculty of Education who are studying at Al-Azhar
University believe that the family has a role in the development of religious
values more students from the Faculty of Education who are studying at Al
Quds Open University, and investigating cast that students of colleges of
education who are studying at the University of Al-Aqsa see that the
mosque has a role in the development of religious values more students
from other universities ,it was also noted that the average-level students to
the fourth male students equal degrees of the three areas.
Recommendations :
Based on the demonstrated results of the study, the researcher recommends
the following:
First: recommendations for the role of the family :
1. The need to encourage children to embrace family values, religious and
interact with it.
2.The involvement of children in the requirements of life, including
appropriate to their age and in proportion with their religion.
3.The need to enlighten the children of the family matters that lead to the
interdependence of the family in all areas of life .
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II: Recommendations on the role of the mosque :
1. To work on activating the role of the mosque and the fact that the
competent authorities to follow up the leads from the mosque sermons and
classes and different activities.
2. Rehabilitation of preachers and preachers qualified scientifically based
on the Orator, calling in turn the desired granulation of people frequenting
mosques and not to stay away from them.
3. Prepare the mosques and configured it in form and content
recommended by the God Almighty and His Prophet Muhammad peace be
upon him, and that means that the role of the mosque does not come out of
what it was created originally.
III: recommendations on the role of media :
1. Need for the media to achieve the further development of religious
values among the members of the community and must be done by
educational programs designed properly.
2. The necessity of activating the role of Palestinian media young Muslims
in a religious discourse that refines their talents and develops their religious
faith more than it is now.
3. Advancement of the Palestinian media and improve programs and
increase of religious programs is full of different values that incite young
Palestinians to remain conservative on religion.
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