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  الدراسة مستخلص
  إنصاف أيوب حمدان مومني: هاسم الباحث

  .الميةإسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلس :عنوان الدراسة
  :هدفت الدراسة إىل :أهداف الدراسة

الكشــف عــن إســهام اإلعــالم يف اســتقرار األســرة األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية علــى البعــد الكلــي واــاالت الفرعيــة   -      
  .لقناة املشاهدةاإلميانية األخالقية، واجلمالية، واالجتماعية واالقتصادية واالنفعالية، والثقافية تبعاً لنوع ا(

 .أكثر قناة تلفزيونية تشاهدها األسرة األردنية التعرف على - 

 .الكشف عن أبرز املقرتحات اليت يسهم فيها اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية - 

  :منهج الدراسة
  ).املسحي(الوصفي اعتمدت الدراسة املنهج   

  مجتمع الدراسة وعينتها
  .أسرة) ٩٠٠(من األسر األردنية وعددها  وقد مت اختيار عينة عشوائية جمتمعية ،ن جمتمع الدراسة من األسر األردنيةكوّ ت  
  أداة الدراسة
فقـرة وموزعـة ) ٧٣(ن مـن األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسـالمية املكـوّ  األسرة مت بناء مقياس درجة إسهام اإلعالم يف استقرار  

  ).اإلميانية األخالقية، اجلمالية، االجتماعية والثقافية، االنفعالية، االقتصادية(ت هي على ستة جماال
  :األساليب اإلحصائية

 (T)املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، واختبــار : املتبعــة لإلجابــة علــى أســئلة الدراســة كانــت اإلحصــائيةأبــرز األســاليب 
  .(ANOVA)األحادي  للمقارنات الثنائية، وحتليل التباين

  
  :وقد خلصت الدراسة إىل أبرز النتائج التالية

وجــاء باملرتبــة األوىل وبدرجــة تقيــيم عاليــة علــى األداة الكليــة حيــث ســجل أعلــى املتوســطات احلســابية ) اإلميــاين األخالقــي(اــال  - 
  .اإلسالمية: للقنوات

ــة حيـــث ســـجل أدىن املتوســـطات احلســـابية للقنـــوات  علـــىباملرتبـــة األخـــرية وبدرجـــة تقيـــيم متوســـطة ) اجلمـــايل(اـــال  -  األداة الكليـ
   .اإلسالمية واإلخبارية والغنائية واملتنوعة األخرى

باملرتبــة األوىل وبدرجــة تقيــيم عاليــة علــى األداة الكليــة حيــث ســجل أعلــى املتوســطات احلســابية ) اإلميــاين األخالقــي(جــاء اــال  - 
 للقنوات اإلسالمية    

أن أكثـــر القنـــوات مشـــاهدة لألســـرة األردنيـــة هـــي القنـــوات اإلســـالمية، وأكثـــر القنـــوات اإلســـالمية مشـــاهدة قنـــاة  أظهـــرت النتـــائج - 
 .(mbc)الرسالة تليها القنوات املتنوعة وأكثرها مشاهدة قناة 

ــاء اـــال االنفعـــايل -  ــة  وجـ ألفـــالم وابدرجـــة تقيـــيم عاليـــة علـــى األداة الكليـــة حيـــث ســـجل أعلـــى متوســـط حســـايب للقنـــوات الغنائيـ
  .والقنوات املتنوعة األخرى

زيـادة الـربامج الـيت حتـافظ علـى األسـرة، وزيــادة : األسـري هـي لالســتقرارتـرى عينـة الدراسـة أن أهـم الـرؤى الـيت يعـني فيهـا اإلعـالم  - 
والرتكيـز علـى  .واجلـدى األز  باملسـؤولية األسـرية ، وبـث بـرامج تزيـد مـن الـوعيأخالقيةلغري االقنوات اإلسالمية، واحلد من الربامج 

 .والصاحلني) صلى اهللا عليه وسلم(سرية املصطفى 

 
  وأوصت الدراسة

وذلــك بزيــادة القنــوات اهلادفــة لنقــل األســرة إىل قلــب العصــر ملواجهــة حتدياتــه ) إســالمي(توســيع الفضــاء باجتــاه فقــة إعــالم رســايل   
  .ة اإلنسانية للشهود احلضارياملسلمة دورها الريادي لألسر  األسرةواالستفادة من معطياته لتأخذ 
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Abstract 

Researcher Name: Insaf AyyoubHamdan Momani 

The title: 

The contribution of the media in the stability of the Jordanian family in lig 

ht of the objectives of Islamic education 

The study objectives: 

- To detect the contribution of the media in the stability of the Jordanian family   among the objectives of 

Islamic education on the overall dimension and sub-sacles (faith moral, aesthetic, social, economic, 

emotional and cultural) depending on the type of the channel seen 

- To  detect the most TV channel the Jordanian Family watch  

- To detect the most prominent proposals to which the media in the stability of the Jordanian family among 

the objectives of Islamic education  

Methodology of the study 

The study relied on a descriptive approach (survey) 

The population and the sample of the study:  

 The study population consists of Jordanian families and it has been selected a random sample 

community from the Jordanian families in number (٩٠٠)  

Methods: 

 A scale was built by the researcher to investigate the degree of the contribution of the media in the 

stability of families   among the objectives of the Islamic. It was consisted of      (٧٣) items distributed 

in six subscales : (in faith and moral, aesthetic, social, cultural, emotional and economic) 

Statistical methods:  

The main statistical methods used to answer the questions of the study were: Means and standard deviations 

and test (T) of the bilateral comparisons and analysis of variance (ANOVA)  

The most prominent result of the study was concluded as the following:   

- The area (of the faith and moral) took the first place and a high degree assessment tool, scoring the highest 

overall means for the calculation of the Islamic channels and news and other miscellaneous  

- The area (aesthetic) and rank final degree assessment tool on the average college where he scored the 

lowest arithmetical averages  

-  The results showed that the most channels watched by the Jordanian families are the Islamic channels 

and the most Islamic channels watched is (al resalah), followed by various channels and the most 

viewed channel is MBC 

- the emotional field got the highest rank in assessment tool scoring the highest overall mean  for the 

musical , movies and other various channels and focus on the Biography of the Prophet Muhammad 

peace be upon him  

-  The results showed that the most important proposals which they are appointed stability of the 

domestic media are: to increase programs that keeps the family, and to increase the Islamic channels 

and to cut down the ethics programs and to broadcast programs that increase awareness among couples  

The study recommended that:  

We should increase the Islamic media by increasing the Islamic channels to give a message to the 

community to face the challenges, and take advantages of the givens for the Muslims families to take 

the leading role  the human family witnesses Urban 
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  ا�ھداء
  

إلى نبيي .. إلى من عطرت أنفاسه عبق الزمان والمكان فكان نوراً ورحمة للعالمين

  آله وصبحه أجمعينوحبيبي وقرة عيني عليه أفضل الص�ة وأتم التسليم وعلى 

����©���m�m�m�m����������¬��«��ª��©����������¬��«��ª��©����������¬��«��ª��©����������¬��«��ªإلى من أوصاني رب الرحمة بالدعاء لھما  �̄��®���� �̄��®���� �̄��®���� �̄��®llll ) سورة

 )٢٤: ا�سراء

  .إلى أبي رحمه هللا ...الغالية إلى نبع الحنان والدفء أمي  

�m��{��z��y��x��w��v�����uأدعو لھم الرحمن بالغدو واMصال إلى من 

��¡�������~���}��|l ) زوجي العزيز حفظه هللاإلى  )٧٤: فرقانالسورة  

رھم وخيرھم في اMجل والعاجل إلى إلى أمل الغد والذي أسأل الرحمن أن يرزقنا ِب 

  .أسامة ودانية وأنس وعبد هللا

ا�خ ا�ب الحبيب نايف ونواف : إلى رفقاء الدرب وعبق الذكريات إلى أشقائي

  .از والحبيبة ا�ستاذة فاطمةوجميل والدكتور كمال والدكتور فتحي والدكتور فو

إلى المرابطين في ساحة العلم وا�ص�ح �شعال فتيلة ا�بداع للمشروع الحضاري 

  .ا�س�مي المرتقب

إلى   اً خدودإإليھا القلوب وفراقھا يحفر في القلب  يومن قبل ومن بعد إلى من تھو

  الحبيبة الطاھرة " مكة المكرمة"أحب بقاع ا�رض إلى هللا 

جميعاً أھدي ھذا الجھد المتواضع والذي أسأل هللا أن يرفع رتبة أعمالنا إلى  إليكم

  .مصاف المخلصين في السماء المبدعين في ا�رض ويجعله لنا نوراً في الظلمات

  الباحثة

  
  شكر وتقدير



 

 و  
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ª��©��¨��§ª��©��¨��§ª��©��¨��§ª��©��¨��§llll) ١٩النمل سورة(    

من ال يشكر الناس (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال –عن أيب هريرة رضي اهللا عنه "

  .)١( )ال يشكر اهللا

الشكر هللا عز ثناؤه وتقدست أمساؤه على عظيم منـه وعطائـه؛ فيـارب شـكراً ويـارب عفـواً ويـارب   

  .أعلى درجات الشاكرين وتبلغناا منازل الصادقني  تنزلنارمحة 

احلــريب علــى ُحســن خلقــه ورفيــع ذوقــه، ســامل الشــكر إىل األســتاذ الــدكتور حامــد بأتوجــه  ومقــدماً   

  .وتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة، فجزاه اهللا خري اجلزاء وبارك له يف علمه وذريته

ص بالــذكر كمــا أتوجــه بالشــكر إىل كــل مــن أســدى يل معروفــاً وناصــرين يف مســرييت العلميــة واخــ  

وأكــرر شــكري هلــا لقبوهلــا أن تكــون أبــو حســني رزوقــي محــزة املآمــال ة الدافئــة األســتاذة الــدكتورة األم احلنونــ

مـن اجلامعـة  علـي ابـراهيم الزهـرايندكتور ستاذ التوجه بالشكر لألأكما . عضواً داخلياً ملناقشة هذه الرسالة

  .لقبوله أن يكون عضواً خارجياً ملناقشة هذه الرسالةسالمية اإل

الشـــكر اخلــاص جلامعـــة أم القــرى هـــذا الصــرح العلمـــي الزاهــر ممثلـــة يف مــديرها وعميـــد   ينيفــوتوال   

الشـــريف مهـــام رئـــيس قســـم الرتبيـــة اإلســـالمية الـــدكتور نـــايف و  يـــد احلـــارثيااألســـتاذ الـــدكتور ز  كليـــة الرتبيـــة

سـالمية الـدكتورة ، ووكيلـة قسـم الرتبيـة اإلاينجينـدأالدكتور جنم الـدين يس قسم الرتبية اإلسالمية السابق ورئ

  .فاطمة با جابر

والـــدكتور خليـــل عبـــداهللا احلـــدري الـــدكتورة شـــادية التـــل  ةالشـــكر والتقـــدير لألســـتاذكمـــا أتوجـــه ب  

  .والدكتور حممد احلوري للمسام الطيبة

                                                
يف  حممد بن عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، بـاب مـا جـاء  )(١

  .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى) ١٩٥٤(الشكر ملن أحسن إليك، حديث رقم 
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        فهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداول

رقم 
  الجدول

رقم   عنوان
  الصفحة

  ١١٦  التكرارات والنسب املئوية املتعلقة بأفراد العينة  ١
  ١٢٢  .داة ككلواأل) اإلميانية واألخالقية(استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال   ٢
واألداة  ) االقتصــادي(اســتخراج معامــل ارتبــاط بريســون بــني فقــرات اــال ) ٣(جــدول   ٣

  .ككل
١٢٣  

  ١٢٤  .واألداة ككل) االجتماعي(استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال   ٤
  ١٢٥  .واألداة ككل) اجلمايل(استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال   ٥
  ١٢٦  .واألداة ككل) االنفعايل(ستخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال ا  ٦
  ١٢٧  .واألداة ككل) الثقايف(استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال   ٧
إسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة (علـى جمـاالت دراسـة ) كرونباخ ألفا(تطبيق معادلة   ٨

  واألداة ككل)ية اإلسالميةاألردنية يف ضوء أهداف الرتب
١١٨  

املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ــاالت إســهام اإلعــالم يف اســتقرار األســرة   ٩
  األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية تبعا لنوع القناة

١٣٣  

سـهام إل) اإلميـاين واألخالقـي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة لفقـرات اـال   ١٠
  اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

١٣٥  

إلسـهام اإلعـالم يف ) اجلمـايل(املتوسطات احلسابية واالحنرافـات املعياريـة لفقـرات جمـال   ١١
  استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

١٣٦  

إلسـهام اإلعـالم ) االقتصـادي(عيارية لفقرات جمال املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل  ١٢
  يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

١٣٧  

إلسـهام اإلعـالم )االجتمـاعي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اـال   ١٣
  يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

١٣٨  

إلسـهام اإلعـالم يف )االنفعـايل(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمـال   ١٤
  استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

١٣٩  

إســـهام اإلعـــالم يف )الثقـــايف(املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة لفقـــرات جمـــال   ١٥
  وء أهداف الرتبية اإلسالميةاستقرار األسرة األردنية يف ض

١٤٠  

  ١٤٢إلسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة املتوسطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة   ١٦



 

 ك  

، املسـتوي التعليمـي، اجلـنس، العمـر" تبعـا ملتغـريات  يف ضـوء أهـداف الرتبيـة اإلسـالمية
الــــدخل الشــــهري  ،عــــدد أفــــراد األســــرة، عــــدد ســــنوات الــــزواج، املهنــــة، احلالــــة الزوجيــــة

  "لألسرة، عدد مرات الزواج
إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار "ألداة ككـــل لـــ) ANOVA(حتليـــل التبـــاين األحـــادي   ١٧

  "احلالة االجتماعية " تبعا ملتغري " األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية
١٤٣  

  ١٤٤  "املهنة " تغري على األداة ككل تبعا مل) ANOVA(حتليل التباين األحادي   ١٨
للكشـف عـن  الفــروق ) Independent Samples T-test(نتـائج اختبـار  ١٩

يف إســهام اإلعــالم يف اســتقرار األســرة األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية تبعــا 
  "اجلنس "ملتغري 

  

١٤٥  

بــــني األداة ككــــل ) Pearson Correlation(معــــامالت االرتبــــاط بريســــون   ٢٠
، عـــدد ســـنوات الـــزواج، املهنـــة، احلالـــة الزوجيـــة، املســـتوي التعليمـــي، العمـــر( ومتغـــريات

ــــزواج، عــــدد ســــاعات ، عــــدد أفــــراد األســــرة الــــدخل الشــــهري لألســــرة، عــــدد مــــرات ال
  )املشاهدة

١٤٦  

لدراســة أثــر ) Multiple Regression(نتــائج تطبيــق حتليــل االحنــدار املتعــدد  ٢١
عـدد ، عدد سـنوات الـزواج، املهنة، احلالة الزوجية، املستوي التعليمي، العمر(املتغريات 

) الــدخل الشــهري لألســرة، عــدد مــرات الــزواج، عــدد ســاعات املشــاهدة، أفــراد األســرة
  إسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالميةعلى 

١٤٦  

    التكرارات والنسب املئوية ملشاهدة للفضائيات  ٢٢
ج التكــرارات والنســب املئويــة ألفضــل املقرتحــات والــرؤى الــيت يعــني فيهــا البــث اســتخرا   ٢٣

  التلفزيوين على استقرار األسرة يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية
  

 



 

 ١ 

  

  الفصل األول

  )الفصل التمهيدي(

  المقدمة

  مشكلة الدراسة 

  أسئلة الدراسة

  أهداف الدراسة

  منهج الدراسة

  أهمية الدراسة

  حدود الدراسة

  مصطلحات الدراسة

  الدراسات السابقة



 

 ٢ 

  الفصل األول

  المقدمة

  .وعلى آله وصحبه ومبن ديه اقتدى، والصالة والسالم على نبيه املصطفى ،احلمد هللا وكفى

ـــةعلـــى الســـاحة ) األســـري االســـتقرار(يشـــغل    حضـــوراً بـــارزاً أمـــام هـــذا التـــدفق  اإلســـالمية والعاملي

 مـــن املتغـــريات املتســـارعة الً ئكمـــاً هـــاتكـــاثر املعـــريف يف عـــامل يشـــهد  اإلعالمـــي يف عصـــر الســـباق التقـــين وال

وصـوًال إىل اإلعـداد  ،يتطلب منا فهمًا أعمق وإدراكاً أمشل هلذه التحديات واملعوقات واملتنوعة األمر الذي

لمة املسـ سرةاألإن كنا نرغب يف ملء فراغ  ،من احلاضر واستشرافاً للمستقبل انطالقاالرشيد للتعامل معها 

خاصة واألسرة اإلنسانية املضطربة عامة لتقدمي منوذجاً ريادياً للخـروج مـن قوقعـة االنتظـار إىل آفـاق الفعـل 

الثقافــات  كثافــةعلــى متطلبــات إعــداد األســرة إعــداداً تربويــاً يؤهلهــا للتفاعــل اإلجيــايب مــع   ؛ للوقــوفوالبنــاء

ومتنحهـــا الكفـــاءات  ،باألصـــالة واملعاصـــرة ســـمتتللخـــروج مبفـــاهيم جديـــدة  ؛والتطـــورات املتســـارعة ،الوافـــدة

يتنـاغم فيهـا الـذوق اإلميـاين  ،اإلعالمي يف عصر الشاشة الطوفانوالطاقات اليت تساعدها على اإلحبار يف 

اإلسالمية املتفردة املستقلة واليت متنحها القدرة علـى بلـورة مفـاهيم الذوق اجلمايل وفق الرؤية  األخالقي مع

تتعاضد فيها املؤسسـات والوسـائط الرتبويـة املختلفـة لتعمـل جمتمعـة صـوب  ،رة االجتاهمؤصلة احملتوى معاص

  .اهلدف املنشود

حتــت ســطوته األســرة مــن حتــديات ومعوقــات جــذورها عامليــة  مــا تقــعأن نتغافــل أن  نســتطيعوال   

ن وقفــة متأنيــة ووسـائل االتصــال كافـة دو  ،إىل حياتنــا اليوميـة مــن مجيـع األبــواب والنوافـذ اإلعالميــة تتسـرب

            ثقافيــــــة مــــــدمرة قاتلــــــة للــــــدور الريــــــادي للمؤسســــــة  أخالطــــــاً أو رؤيــــــة شــــــاملة أو مراجعــــــات معرفيــــــة لتفــــــرز 

سـيما ال نظراً ملا متثله هذه املؤسسـة مـن رأمسـال بشـري للمنظومـة االجتماعيـة والشـهود احلضـاري  ؛األسرية



 

 ٣ 

التحـــدي اإلعالمـــي يف عصـــر  غـــزارةأمـــام  أنفاســـهاقط للبلـــدان االنتقاليـــة الـــيت مـــا زالـــت األســـرة فيهـــا تلـــت

  .تضاءلت فيه احلدود اجلغرافية وأصبح فيه العامل قرية كونية واحدة

احلــدود  ألغــتوقــد ال نغــايل إذا قلنــا بأننــا نعــيش اليــوم يف مرحلــة الدولــة اإلعالميــة الواحــدة الــيت "  

، حـــىت بـــات خ، وتكـــاد تلغـــي اجلغرافيـــات التـــاريوأزالـــت الســـدود، واختزلـــت املســـافات واألزمـــان، واختصـــر 

 ،اإلنسان يرى العامل ويسمعه من مقعده، ومل يقتصر األمر على اخرتاق احلدود السياسـية والسـدود األمنيـة

 ؛وتشـــكيل القطاعـــات العقديـــة ،وإمنـــا يتجـــاوزه إىل إلغـــاء احلـــدود الثقافيـــة والتـــدخل يف اخلصـــائص النفســـية

احب اخلطاب األكثر تـأثرياً، والبيـان األكثـر سـحراً، والـتحكم األكثـر فيعيد بناءها وفق اخلطة املرسومة لص

  .)١("تقنية

وبناء على هذه املنطلقات جاءت هذه الدراسة لتبني حقيقة العالقة بني األسـرة واإلعـالم وصـوًال   

املعوقــات الــيت حتــول دونــه ضــمن حلــول رشــيدة مــن بــني البــدائل املطروحــة  تتجــاوزإىل طــرح ســبل ومرئيــات 

الرســائل اإلعالميــة  اهتــزاز املنظومــة األســرية والــيت حتملــهطلع ــا الوســائط الرتبويــة املختلفــة للحــد مــن تضــ

�m�m�m�mÉ��È������Ç��Æ��Å��ÄÉ��È������Ç��Æ��Å��ÄÉ��È������Ç��Æ��Å��ÄÉ��È������Ç��Æ��Å��ÄÊÊÊÊ����������Ë��Ë��Ë��Ë املغرضـــة الضـــمنية واملباشـــرة وللتصـــدي هلـــا اســـتجابة لنـــداء الســـماء

Î��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��ÌÏÏÏÏ���������Ó��Ò��Ñ��Ð�Ó��Ò��Ñ��Ð�Ó��Ò��Ñ��Ð�Ó��Ò��Ñ��Ðllll. )٨٨:هود(  

يـة ضـمن سلسـلة متالحقـة يلقـي فيهـا األثـر السـابق حيث أن التحديات واملعوقات األسـرية تراكم  

  .ظالله على األثر الالحق

                                                
، قطـر، رئاسـة احملـاكم الشـرعية ٢٨حسنة، عمر، عبيد، مقاالت يف الدعوة واإلعالم اإلسـالمي، كتـاب األمـة، رقـم   )(١

  .٩-٨هـ من املقدمة ص١٤١١والدينية، 



 

 ٤ 

  :مشكلة الدراسة

لقد كان لوسائل اإلعالم انعكاسًا واضحاً علـى جوانـب احليـاة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية   

ى حياتنـا سـواء ن مـن خماطرهـا واسـتحواذ تقنياـا علـذر بعض العلماء والرتبويـو حيث حي. "واجلمالية وغريها

        العالقــــــات األســــــرية احلميمــــــة الــــــيت تتســــــم بالتواصــــــل  قــــــاد دفءفتعلــــــى مســــــتوى األســــــرة أو اتمــــــع، با

الروحيــة  ئل علــى تفريــغ اإلنســان مــن مضــامينهفقــد عملــت هــذه الوســا. )١("والــرتاحم، واهتــزاز قــيم اتمــع

هلك رغــم وفــرة اإلنتــاج، وكثافــة املغريــات، بــل واختزالــه إىل جمــرد مســت ،)٢(واإلنســانية واألخالقيــة احلضــارية

  .)٣(لعلها باتت أداة استالب وقهر ثقايف وتربوي

وتشــري عــدد مــن الدراســات األســرية إىل أن تزايــد املشــكالت االجتماعيــة يعــد مؤشــراً علــى وجــود 

اث، فـإن ذلـك فإذا جتاوزنا مرحلة إقامة البناء األسري وفق قواعـد متينـة دون اكـرت "خلل يف البناء األسري، 

  .)٤("وليس األسباب املنشئة واملؤدية ،سيوصلنا ملرحلة اللهث وراء معاجلة اآلثار النامجة

                                                
  .م٢٠٠٠،  ١، عدد ٢٨التحديات واآلمال، جملة العلوم االجتماعية، جملد اخلرايف، فايزة حممد، األلفية اجلديدة    )(١
  .م١٩٩١هـ ١٤٢٦، ٢البيايت، ياسر خضري، اإلعالم العريب وحتديات العوملة، بغداد، دار احلكمة، ط   )(٢
ــة، الــــد    )(٣ ــة الطفولــــة والتنميــ ــئة االجتماعيــــة، جملــ ــب، التلفزيــــون وحتــــديات التنشــ م، ٢٠٠٣، ٩، العــــدد ٣عقــــل، أديــ

  .١٩١ص
حسنة، عمر عبيد، من التقدمي لكتاب األمة، التفكـك األسـري دعـوة للمراجعـة، شـادية التـل وآخـرون، قطـر، وزارة    )(٤

  .١٥م، ص٢٠٠١األوقاف، 



 

 ٥ 

  
  )م٢٠٠٨ ) م ٢٠٠٠( موالخلع في األردن إلى عقود الزواج المسجلة لألعوا ق نسب الطال

عدد عقود الزواج المسجلة   السنة
  في المملكة

 عدد حاالت الطالق
  المسجلة في المملكة

حاالت الخلع  عدد
  المسجلة في المملكة

  نسبة الخلع  نسبة الطالق

  غري متوافر  %١٨,٠٦  غري متوافر  ٨٢٤١  ٤٥٦١٨  ٢٠٠٠
  غري متوافر  %١٨,١٠  غري متوافر  ٩٠١٧  ٤٩٧٩٤  ٢٠٠١
  غري متوافر  %١٩,٢٦  غري متوافر  ٩٠٣٢  ٤٦٨٧٣  ٢٠٠٢
١,٥٠  %١٨,٤٩  ٧٣٩  ٩٠٢٢  ٤٨٤٨٤  ٢٠٠٣%  
١,٨٦  %١٨,٢١  ١٠٠٢  ٩٧٩١  ٥٣٧٥٤  ٢٠٠٤%  
١,٩٨  %١٨,١٣  ١١٢٠  ١٠٢٣١  ٥٦٤١٨  ٢٠٠٥%  
١,٧٣  %١٩,٢٣  ١٠٣٠  ١١٤١٣  ٨٩٣٣٥  ٢٠٠٦%  
٢,٧٠  %١٩,٤٧  ١٦٣٥  ١١٧٩٣  ٦٠٥٤٨  ٢٠٠٧%  
٢,٦٧  %٢١,١١  ١٦٣٠  ١٢٨٦٢  ٦٠٩٢٢  ٢٠٠٨%  

ـــة مـــن منظومتهـــا تنشـــد االســـتقرار ) األســـرة األردنيـــة(ولعـــل األســـرة املســـلمة والـــيت تعـــد    لبنـــة وخلي

شـكل الطالق واخللع يف تزايد يف األردن ممـا ي إال أن نسب )١(اإلحصائيات يف اجلدول إال أن .واالطمئنان

للقيــــام بـــــإجراء الدراســـــات لتحديـــــد مكمـــــن اخللـــــل الم البحثيـــــة املتخصصـــــة األقـــــمنبهــــاً وحـــــافزاً الســـــتفزاز 

  .ال يكون اآليت امتداداً إلخفاق املاضي واحلاضر لتصويب املسار حىت و 

املفتوحــة  يف عصــر الفضــاءات) اإلعــالم(األول  قــة بــني الوســيط الرتبــويفمــن العســري إغفــال العال  

ألســرة املســلمة خاصــة اعصــر الشاشــة وبــني اســتقرار األســرة اإلنســانية عامــة و يف والبــث اإلعالمــي املتــدفق 

  .وضاً وانتكاساً 

إســهام مــدى يف حماولــة الكشــف عــن تتحــدد مشــكلة الدراســة احلاليــة فــإن علــى مــا ســبق بنــاء و   

والـــيت تعـــد حبـــدود علـــم الباحثـــة  ،عـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالميةاإل

                                                
اململكـــة األردنيـــة اهلامشيـــة ) م٢٠٠٨ – ٢٠٠٣(دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة، الكتـــاب اإلحصـــائي الســـنوي لألعـــوام    )(١

  .٢١-١٤ص) ٥٩ – ٥٤(األعداد (
 ٩٤ص ١٢اململكـــة األردنيـــة اهلامشيـــة العـــدد ) م٢٠٠٨ –ك ٢٠٠٧(التقريـــر الســـنوي لألعـــوام  دائـــرة قاضـــي القضـــاة -

  .٨٠ص. ١٣والعدد . ٩٤، ص١٣والعدد 



 

 ٦ 

مـــن بـــني الدراســـات األســـرية الـــيت تناولـــت إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســــرة ) امليدانيـــة(الدراســـة األوىل 

   .األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

   :أسئلة الدراسة

  :سئلة اآلتيةاسة اإلجابة عن األحاولت الدر 

مـــا درجـــة إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة  :الســـؤال األول  

ــــــة، واالجتماعيــــــة (واــــــاالت الفرعيــــــة  ،اإلســــــالمية علــــــى املقيــــــاس الكلــــــي اإلميانيــــــة األخالقيــــــة، واجلمالي

  .قناةتبعاً لنوع ال قتصادية واالنفعالية، والثقافيةواال

مــا درجــة اإلسـهام النســيب لإلعـالم يف اســتقرار األســرة األردنيـة يف ضــوء أهــداف  :السـؤال الثــاني  

، واملهنــة، وعــدد الزوجيــةاجلــنس، والعمــر، واملســتوى التعليمــي، واحلالــة : الرتبيــة اإلســالمية لكــل مــن متغــري

  .اهدةملشسنوات الزواج، وعدد أفراد األسرة، والدخل الشهري لألسرة وعدد ساعات ا

  شاهدها األسرة األردنية؟ما أكثر قناة تلفزيونية ت :السؤال الثالث  

املقرتحـات الـيت يسـهم فيهـا اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء  مـا أبـرز :السؤال الرابع  

  . أهداف الرتبية اإلسالمية

  أهداف الدراسة

  :دف هذه الدراسة إىل اآليت

  اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء أهـداف الرتبيـة اإلسـالمية علـىالكشف عـن إسـهام اإلعـالم يف .١

ــــــة، واالجتماعيــــــة واالقتصــــــادية البعــــــد الكلــــــي واــــــاالت الفرعيــــــة  اإلميانيــــــة األخالقيــــــة، واجلمالي

  .واالنفعالية، والثقافية تبعاً لنوع القناة املشاهدة



 

 ٧ 

ألردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة درجــة اإلســهام النســيب لإلعــالم يف اســتقرار األســرة ا تعــرف علــىال .٢

الزوجيــــة، والــــدخل اجلــــنس، والعمــــر، واملســــتوى التعليمــــي، واحلالــــة : اإلســــالمية لكــــل مــــن متغــــري

 .وعدد مرات الزواج، ونوع القناة، وعدد ساعات املشاهدة ،لألسرة الشهري

 .أكثر قناة تلفزيونية تشاهدها األسرة األردنية التعرف على .٣

ت الــــيت يســــهم فيهــــا اإلعــــالم يف اســــتقرار األســــرة األردنيــــة يف ضــــوء الكشــــف عــــن أبــــرز املقرتحــــا .٤

 .أهداف الرتبية اإلسالمية

 منهج الدراسة

إلجــــراء الدراســــة امليدانيــــة ) املســــحي(اســــتخدمت الباحثــــة يف دراســــتها امليدانيــــة املــــنهج الوصــــفي 

البحــث أو عينــة  ذلــك الفــرع مــن البحــوث الــذي يــتم بواســطته اســتجواب مجيــع أفــراد جمتمــع "ويعــرف بأنــه 

كبـــرية مـــنهم وذلـــك يهـــدف وصـــف الظـــاهرة املدروســـة مـــن حيـــث طبيعتهـــا ودرجـــة وجودهـــا فقـــط دون أن 

  ).١(يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقات أو استنتاج األسباب

  أهمية الدراسة

اللبنـــة األوىل والشـــرعية لالجتمـــاع اإلنســـاين،  تمد هـــذه الدراســـة أمهيتهـــا مـــن املؤسســـة األســـريةتســـ  

كل األمــل املنشــود الــذي تســعى إليــه اجلهــود، وتتطلــع إليــه اآلمــال يف احليــاة العاجلــة واآلجلــة،  حيــث تشــ

  : يف األمور التاليةومن هنا تربز أمهية الدراسة 

البـدور والـيت  توصـية: استجابة لتوصيات دراسات علمية سابقة فمـن هـذه التوصـيات جاءتأا  -

ن ت الرتبويــة لألســرة املســلمة، حيــث إب واألدواجــاءت تؤكــد علــى ضــرورة تطــوير وتغيــري األســالي

                                                
ـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكية، الريـــاض مكتبـــة العبيكـــان، ) (١ هــــ، ١٤١٦العســـاف، صـــالح بـــن حمـــد، المـــدخل إل

  .١٩١ص



 

 ٨ 

جــــل حتــــديات ومشــــكالت األســــرة املســــلمة تــــزود البــــاحثني واملعنيــــني يف الدراســــات االجتماعيــــة 

  .)١(وضوع وحتفزهم االت حبثية أخرىبدراسات سابقة يف امل

نتـائج ميكـن ى و برؤ إعالم ومساجد ومؤسسات تربوية متنوعة : د الوسائط الرتبوية املختلفة منتزوّ  -

وإعادة النظر فيها مبا يف ذلك اإلعالم الرسايل اهلادف امللتزم لبيان متطلبات إعـداد  ،اإلفادة منها

األســرة ثقافيــاً وحضــارياً يؤهلهــا للتواصــل املثمــر مــع طوفــان الثقافــات الوافــدة ليعينهــا علــى القيــام 

  .بدورها الريادي املرتقب

هـذا املوضـوع بـالرغم مـن أمهيتـه ومكانتـه واحلاجـة امللحـة لـه ندرة الدراسات والكتابـات العربيـة يف  -

 .ملا جيتاح األسرة املسلمة من تيارات وافدة وراكدة ؛يف اللحظات الراهنة

يـة النمـوذج إىل عامل واالنغـالقتفتح اآلفاق ملنطلقات التغيري األسري فتنقلها من اإلقليمية واحملليـة  -

 .فرداألسري اإلسالمي املت

  حدود الدراسة

  الحدود المكانية والبشرية

ملـا كـان موضـوع الدراسـة يتعلـق بإسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة، فـإن جمتمـع الدراسـة   

مبـا يف ذلـك ) رأةالرجل، وامل( األسرةوحتديداً قطيب .  )األسرة األردنية(يف ضوء ما حددته هذه الدراسة هو 

األبنــاء ضــمن حــدود  أيضــاً  ســلمة يف جمتمــع الدراســة مل يــدخلن ومل تــدخل األســرة غــري املاألرامــل واملطلقــو 

  .*، وقد مت اختيار جمتمع الدراسة مدينة اربدالدراسة

  
                                                

  .٨لألسرة املسلمة يف عصر العوملة مرجع سابق، ص عداد الرتبويحنان، اإل البدور،   )(١
يف األردن ويبلغ عدد سكاا مليـون نسـمة وتـدعى عـروس الشـمال جلماهلـا، وقـد اختـري منهـا جمتمـع  الثانية دينةامل اربد *
 .ردنيةاأل اتامعاجلمعة الريموك ثاين أكرب لدراسة نظراً لتباين قاطنيها يف مستويام الثقافية والعلمية واجلغرافية وفيها جاا

  



 

 ٩ 

  :الحدود الزمانية

  .هـ١٤٣٢هـ ١٤٣١الفصل األول عام خالل الدراسة مت تطبيق اجلزء امليداين من هذه   

  الحدود الموضوعية

علـــى األســـرة )البـــث التلفزيـــوين(املرئـــي وحتديـــداً  اإلعـــالمبيـــان مـــدى اســـهام تقتصـــر الدراســـة علـــى   

  .األردنية

  مصطلحات الدراسة

 من قنوات ثابتة وفضائية) اإلعالم املرئي(البث التلفزيوين  :ويقصد به يف هذه الدراسة: اإلعالم -

شيوع روح املودة والرمحة والطمأنينة والسكينة : ويقصد به في هذه الدراسة: استقرار األسرة -

ألسرة وتضييق مساحة التوترات األسرية ليحل حملها احلوار، األسري الفاعل واحلب يف ا

            زواج استجابة للنداء السماوياألالعاطفي بني  اإلشباعوالتواصل النفسي وأكرب قدر من 

� m�m�m�me� �d� �c� �b� �a� � �̀ � �_� �~� �}� �|� � {� �z� �ye� �d� �c� �b� �a� � �̀ � �_� �~� �}� �|� � {� �z� �ye� �d� �c� �b� �a� � �̀ � �_� �~� �}� �|� � {� �z� �ye� �d� �c� �b� �a� � �̀ � �_� �~� �}� �|� � {� �z� �y������������ ���������� ���������������� ���������� ���������������� ���������� ���������������� ���������� ������������

ffffllll ) ياسه يف الدراسة احلالية بالدرجة اليت حيصل عليها الزوج وقد مت ق )٢١: الرومسورة

أو الزوجة على مقياس إسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية 

  .اإلسالمية

هي الغايات العليا واألهداف الكربى اليت تسـعى إليهـا الرتبيـة الربانيـة  :أهداف التربية اإلسالمية -

وعلـى  .ركان املؤسسة األسرية للشـهود واإلبـداع احلضـاري والعمـران اإلنسـاينتشكل يف جمملها أو 

وقـد وردت يف  .رأسها األهداف واإلميانية واألخالقية واالجتماعية واجلمالية، واالنفعالية والثقافية

  .املقياس املستخدم) ميادين(هذه الدراسة ضمن جماالت 



 

 ١٠ 

  الدراسات السابقة

ثة مل تعثر على دراسة ذات صلة مباشرة مبوضوع دراسـتها، ولكنهـا وجـدت يف حبدود اطالع الباح        

 ةتعرضـها علـى ثالثـمبوضـوع الدراسـة وسـوف حدود ما بـذلت مـن جهـد دراسـات سـابقة ذات صـلة قريبـة 

  :حماور مرتبة حسب األحدث يف تسلسلها الزمين كما يلي

  .الدراسات املتعلقة باألسرة األردنية: أوالً 

  -:لىالدراسة األو 

حنــو برنــامج تربــوي إســالمي للتماســك األســري لــدى (بعنــوان ) م٢٠١٠الرفــاعي، مســرية عبــداهللا، (دراســة 

  )١(رسالة دكتوراه غري منشورة األردن، جامعة الريموك، كلية الشريعة) واعظات حمافظة اربد

، أمـــا تأصـــيلي والثـــاين وصـــفي بأســـلوب مســـحي، األولوقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى أربـــع منـــاهج       

هـــدفت الدراســـة إىل بنـــاء برنـــامج تربـــوي وقـــد  فهـــو املـــنهج النـــوعي،جتـــرييب، أمـــا املـــنهج الرابـــع  والثالـــث فهـــ

  .إسالمي، والتحقق من أثره يف تنمية التماسك األسري لدى واعظات حمافظة اربد

  :ولتحقيق اهلدف املذكور قامت الباحثة باخلطوات اآلتية       

  ".الربنامج التدرييب للتماسك األسري من منظور تربوي إسالمي" أمسته بناء برنامج تدرييب: أوالً 

  .مت حتكيم الربنامج من قبل أهل االختصاص: ثانياً 

مقيـاس التماسـك األسـري، ومنـوذجي التوقعـات القبلـي والبعـدي، : إعداد أدوات الدراسة املكونة من: ثالثاً 

  .اجوأسئلة املقابلتني القبلية والبعدية، ومنوذج األزو 

  .تنفيذ الربنامج التدرييب: رابعاً 

                                                
الرفاعي، مسرية عبداهللا، حنو بناء برنامج تربوي إسالمي للتماسك األسري لدى واعظات حمافظة اربد، رسالة  - ١

 .م٢٠١٠دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الشريعة، األردن، 



 

 ١١ 

وقــد تكــّون جمتمــع الدراســة مــن واعظــات حمافظــة اربــد، املعينــات رمسيــاً مــن قبــل مديريــة األوقــاف          

واعظـات مبـا يتفـق مـع ) ١٠٩(واعظـة مـن أصـل ) ٦٦(م، والبالغ عددهن ٢٠٠٨/٢٠٠٩باحملافظة للعام 

واختــريت عينــة الدراســة بالطريقــة القصــدية، حيــث بلــغ  ظيــةيتــوزعن علــى مثانيــة مراكــز وعحــدود الدراســة، 

 مث،  يلـــهلتمث واعظتـــان احملافظـــة مركـــز مـــن مراكـــز كـــلمـــن   ســـت عشـــرة واعظـــة، حيـــث اختـــريعـــدد أفرادهـــا 

  .تدريبهن على الربنامج التدرييب للتماسك األسري

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي     

يف درجـة التماسـك األسـري ) ٠,٠٥=α(الداللـةوجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  - 

، لصــاحل الواعظــات اللــوايت تلقــني دورات ســابقة متعلقــة باألســرة، "دورات متعلقــة باألســرة"ملتغــري 

ـــــة ـــــد مســـــتوى الدالل ـــــة إحصـــــائية عن ـــــروق ذات دالل يف درجـــــة ) ٠,٠٥=α(يف حـــــني مل تظهـــــر ف

املســــتوى التعليمـــــي : تتعـــــزى ملتغــــريا .ربــــدإالتماســــك األســــري لــــدى جمتمـــــع واعظــــات حمافظــــة 

  .للواعظة، واملستوى التعليمي للزوج، والدخل الشهري لألسرة، وعدد األبناء

ـــة  إحصـــائيةوجـــود فـــروق ذات داللـــة  -  علـــى مقيـــاس التماســـك ) ٠,٠٥=α(عنـــد مســـتوى الدالل

األسـري، والتخطـيط األسـري، وشخصـية  االتصـال(األسري على اال الكلي واـاالت الفرعيـة 

ربــد تعــزى للربنــامج التــدرييب للتماســك األســري، يف إلــدى عينــة واعظــات حمافظــة ) ســلمةاملــرأة امل

املمارسات الزوجية، واملمارسـات (حني مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند االني الفرعيني 

 .على مقياس التماسك األسري تعزى للربنامج املذكور) الوالدية

بـــــني جمـــــاالت مقيـــــاس ) ٠,٠٥=α(توى الداللـــــةوجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــ - 

التماســــك األســــري قبــــل التــــدريب علــــى الربنــــامج وبعــــده، لصــــاحل الربنــــامج التــــدرييب للتماســــك 

 .األسري



 

 ١٢ 

ـــائج اســـتخدام أدوات الدراســـة  -  جمتمعـــة ) املقابلـــة، ومنـــوذج التوقعـــات، ومنـــوذج األزواج(أظهـــرت نت

ــــى اــــ ــــدرييب للتماســــك األســــري عل ــــة الربنــــامج الت ــــة اخلمســــة فاعلي ال الكلــــي، واــــاالت الفرعي

ـــــة، واملمارســـــات الزوجيـــــة، ( األســـــري،  واالتصـــــالشخصـــــية املـــــرأة املســـــلمة، واملمارســـــات الوالدي

 ).والتخطيط األسري

وقـــد أوصــــت الباحثــــة باختيــــار جمتمعــــات وعينـــات أخــــرى لتطبيــــق أدوات الدراســــة وبرناجمهــــا احلــــايل، 

  .للتماسك األسري من منظور تربوي إسالميوكذلك بضرورة بناء برامج تدريبية أخرى 

  -:الدراسة الثانية

 الزواجـيتقـديرات الزوجـات العـامالت ملسـتوى التواصـل (بعنـوان) م٢٠٠٩أبومسـامح، نـور حممـد، (دراسة 

رســالة ماجســتري غــري منشــورة، مــن جامعــة الريمــوك، كليــة . )١()الزواجــياملــؤذي للتواصــل وعالقتــه بالرضــا 

  .الشريعة

املـــؤذي  الزواجـــيالدراســـة الكشـــف عـــن تقـــديرات الزوجـــات للعالقـــة بـــني مســـتوى التواصـــل هـــدفت      

عــــدد ســــنوات الــــزواج، وعــــدد األبنــــاء، والــــدخل الشــــهري، واملؤهــــل (يف ضــــوء متغــــريات  الزواجــــيوالرضــــا 

  ).العلمي

يــة تكــون جمتمـع الدراسـة مــن موظفـات الرتبو  اعتمـدت الدراســة علـى املـنهج الوصــفي املسـحي،  وقـد      

  . م٢٠٠٩والتعليم يف حمافظة املفرق عام 

املـــؤذي  الزواجـــيعليهـــا مقيـــاس التواصـــل  قَ بِـــزوجـــة طُ ) ٣٠١(أمـــا عينـــة الدراســـة فقـــد تكونـــت مـــن      

  .الزواجيومقياس الرضا 

                                                
، الزواجياملؤذي وعالقته بالرضا  الزواجيملستوى التواصل  أبو مسامح، نور حممد، تقديرات الزوجات العامالت -١

  م٢٠٠٩رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الرتبية، 



 

 ١٣ 

املــــؤذي كانــــت  الزواجــــيوقـــد أشــــارت نتــــائج الدراســــة إىل أن تقــــديرات الزوجــــات ملســــتوى التواصــــل       

إحصــائياً  لــةدا اً كمــا اتضــح أن هنــاك فروقــ. مرتفعــة الزواجــيقابــل كانــت درجــة الرضــا بدرجــة متوســطة بامل

املـؤذي تعـزى ملتغـري الـدخل الشـهري لصـاحل املسـتوى  الزواجـيللتواصـل ) ٠,٠٥=α(عند مستوى الداللـة 

د بالنسـبة ملتغـري املؤهـل العلمـي، أو عـد إحصـائية، ومل توجـد فـروق ذات دالـة )دينار ٢٠٠أقل من (األول 

ـــــة  إحصـــــائياً دالـــــة  اً كمـــــا اتضـــــح أن هنـــــاك فروقـــــ. األبنـــــاء، أو عـــــدد ســـــنوات الـــــزواج عنـــــد مســـــتوى الدالل

)α=تعــزى ملتغــري الــدخل الشــهري لصــاحل املســتوى األول مــن الــدخل الشــهري  الزواجــييف الرضــا ) ٠,٠٥

  ).دينار ٢٠٠أقل من (

) ٠,٠٥=α( اإلحصـائيةتوى الداللـة عنـد مسـ إحصـائياً اتضح أنه ال توجـد فروقـات دالـة  وباملقابل       

  .للزوجات تعزى لعدد سنوات الزواج أو عدد األبناء أو املؤهل العلمي الزواجيللرضا 

، فكلمــا الزواجــياملــؤذي والرضــا  الزواجــيكمــا أن هنــاك عالقــة عكســية قويــة بــني مســتوى التواصــل         

  . الزواجياملؤذي قل الرضا  الزواجيزاد التواصل 

  : قد انتهت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزهاو          

حليـاة زوجيـة مسـتقرة  لتهيئـتهموالـذكور املقبلـني علـى الـزواج؛  اإلناثالفعال بني  الزواجينشر التواصل     

  .آمنة بعيداً عن اجلهل الذي يزلزل أركان احلياة الزوجية

  -:الدراسة الثالثة

وهـــي دراســـة قـــام ـــا الـــس ) لتماســـك األســـري يف األردنا(بعنـــوان ) ٢٠٠٨(دراســـة أبـــو فـــراش         

الوطين لشؤون األسرة يف األردن، بناًء على توصية جامعـة الـدول العربيـة باعتبارهـا خطـوة مـن دراسـة عربيـة 

  .)١(للتماسك األسري إقليمية

                                                
  .م٢٠٠٨أبو فراش،  حممد التماسك األسري يف األردن، عمان الس الوطين لشؤون األسرة،  -١



 

 ١٤ 

جـــة هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى در وقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي املســـحي، و           

متاسك األسرة األردنية من وجهة نظر الزوجني واألبناء واألجداد، وقد استخدمت هلذه الغايـة االسـتبانات 

اســــة مــــن املعــــدة خصيصــــاً هلــــذه الغايــــة واملوجهــــة للــــزوج والزوجــــة واألبنــــاء واألجــــداد، وتكونــــت عينــــة الدر 

  .لعينة من قبل الباحثني امليدانينياملقابلة املباشرة ألفراد ا بأسلوبوقد مت مجع البيانات  أسرة،) ١٤٨٨(

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن غالبية األزواج من األسر األردنية يوافقون علـى أن طبيعـة العالقـة بـني       

األزواج يف األســرة األردنيــة تقــوم علــى أســاس االحــرتام والتقــدير، والتوافــق الفكــري، واالســتقرار، واملشــاركة 

  .عاطفوالتعاون، والتواصل والت

وأوضحت النتائج كذلك، أن عناصر قوة األسرة من وجهة نظر األجداد كانـت البنـود الـيت تركـز           

على أمهية األسرة املمتـدة لكبـار السـن، وأمهيـة الوفـاء برغبـات املسـن واحرتامـه، فيمـا كانـت البنـود اإلجيابيـة 

األحفـاد، واملشـاركة جبلسـات السـمر والتسـلية، أمهية مشاركة كبار السن يف تربيـة : غري الدالة إحصائياً هي

 .وتقبل تدخل املسن يف شؤون األسرة، وإظهار االحرتام للمسن

  :لدراسة الرابعةا

 )١(ظـــاهرة الطـــالق يف حمافظـــة عجلـــون(بعنـــوان ) م٢٠٠٦دراســـة اجلالبنـــه، حممـــد نـــايف مصـــطفى، (     

  .)٢(موك قسم علم االجتماعرسالة ماجستري غري منشورة من جامعة الري )  األسباب واآلثار

ســـبابه وأثـــاره علـــى هـــدفت هـــذه الدراســـة التعـــرف علـــى ظـــاهرة الطـــالق يف حمافظـــة عجلـــون وأ            

واألســاليب الــيت  اإلجــراءات، ومعرفــة اآلثــار االجتماعيــة للطــالق علــى األبنــاء، إضــافة إىل معرفــة املطلقــني

  .ونتسهم يف التقليل من الطالق وآثاره يف حمافظة عجل

                                                
 تشتهر جبمال طبيعتها فهي دائمة اخلضرةعجلون حمافظة أردنية تقع يف الشمال الشرقي من األردن  - ١
اجلالبنه، حممد نايف مصطفى، ظاهرة الطالق يف حمافظة عجلون األسباب واآلثار، رسالة ماجستري غري منشورة،  - ٢

 م٢٠٠٦جامعة الريموك، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، 



 

 ١٥ 

) ٨٥(يف ســبيل ذلــك مت اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن قــد اســتخدم املــنهج الوصــفي املســحي، و و          

فقرة موزعة علـى حمـاور الدراسـة، وقـد تكـون جمتمـع الدراسـة مـن املطلقـني يف حمافظـة عجلـون خـالل الفـرتة 

لقـة، منهـا مطلـق ومط) ٢٦٦(حالة، وتألفـت عينـة الدراسـة مـن ) ٩٠٠(وعددهم ) م٢٠٠٤ – ١٩٩٩(

العينـة اسـتخدمت التكـرارات، والنسـب املؤيـة،  أفراد إجابات، وملعرفة داللة إناث) ١١٣(ذكور و) ١١٣(

اجلـنس، والـدخل الشـهري، واملسـتوى (واختيار مربع كاي ملقارنة الفروق بني بعض املتغريات املستقلة وهي 

  .ثار الطالقمع أسباب وآ) التعليمي، وفرتة اخلطوبة، والعمر عند عقد القران

وبينت النتائج أن هناك جمموعة مـن األسـباب تـؤدي إىل الطـالق، وال ميكـن أن نعـزي الطـالق إىل         

الوالدة، وكثرة استشارة األهـل يف اخلالفـات، واجلهـل يف احليـاة الزوجيـة، /تدخل الوالد: سبب واحد، ومنها

طفـال أشـارت النتـائج إىل أن الطـالق يـؤدي إىل الطالق على األ بآثاروقصر فرتة اخلطوبة، أما فيما يتعلق 

الطـالق علـى املطلقـني  بآثـارأمـا فيمـا يتعلـق . تدين املسـتوى الصـحي، وإىل سـلوكيات غـري سـوية لألطفـال

  .أشارت النتائج إىل أن الطالق يؤدي إىل عزلة املطلقات اجتماعياً أكثر من املطلقني

لتقليــــــل مــــــن ظــــــاهرة الطــــــالق أشــــــارت النتــــــائج إىل أن واألســــــاليب ل بــــــاإلجراءاتوفيمــــــا يتعلــــــق          

القانونيـة املتبعـة غــري مشـجعة علـى الطـالق، إال أن اجلانــب اإلصـالحي واإلرشـادي والتــوجيهي  اإلجـراءات

  .ضعيف وحباجة إىل تفعيل

  :الدراسة الخامسة

: ماعيـةيف ضوء بعـض املتغـريات االجت الزواجيبعنوان التوافق ) م٢٠٠٣الشريفني، أمحد، (دراسة 

   )١(.جامعة الريموكرسالة ماجستري غري منشورة يف ) ربددراسة ميدانية للقطاع الصحي يف حمافظة ا

                                                
االجتماعية، دراسة ميدانية للقطاع الصحي يف  يف ضوء بعض املتغريات الزواجيالشريفني، أمحد عبداهللا، التوافق  - ١

 .م٢٠٠٣حمافظة اربد،  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الرتبية، 



 

 ١٦ 

اختيـــار شـــريك احليـــاة، ونـــوع الـــزواج، والتقـــارب  أســـلوبهـــدفت هـــذه الدراســـة التعـــرف علـــى أثـــر         

 الزواجـييف مسـتوى التوافـق العمري، والتقارب يف املسـتوى التعليمـي، وعـدد مـرات الـزواج، وفـرتة اخلطوبـة، 

  :بصورته الكلية وجماالته الفرعية، وذلك من خالل اإلجابة على السؤال التايل

تعــزى لكــل  الزواجــييف مســتويات التوافــق ) ٠,٠٥=α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  - 

ت اختيار شريك احلياة، نوع الزواج، التقـارب العمـري، التقـارب التعليمـي، عـدد مـرا أسلوب: من

  الزواج، واختالف فرتة اخلطوبة؟

الــذي طــوره املخادمــة  الزواجــيعــن ســؤال الدراســة قــام الباحــث باســتخدام مقيــاس التوافــق  ولإلجابــة     

وبلغـــت قيمـــة . فقـــرة، موزعـــة علـــى مخســـة جمـــاالت) ٣٩(ن املقيـــاس بصـــورته النهائيـــة مـــن تكـــوّ ). ٢٠٠٢(

الــداخلي وفقــاً لطريقــة كرنبــاخ  اتســاقهل ومعامــ) ٠,٨٧) (Test Re- Test(معامــل ثبــات اإلعــادة 

)α) (٠,٩١.(  

تكـــّون جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع العـــاملني يف قـــد اعتمـــدت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي املســـحي، و و        

ذكــــراً ) ١٣٦(فــــرداً، ) ٢٩١(مت اختيــــار عينــــة الدراســــة البالغــــة . القطــــاع الصــــحي يف مديريــــة صــــحة اربــــد

               بعـــــــد حســـــــاب األوســـــــاط احلســـــــابية واالحنرافـــــــات. عشـــــــوائية الطبقيـــــــةأنثـــــــى، وفقـــــــاً للطريقـــــــة ال) ١٥٥(و

مت التوصـــل إىل النتـــائج ) ت(املعياريــة، واســـتخدام حتليــل التبـــاين املتعـــدد وحتليــل التبـــاين األحـــادي واختبــار 

  :التالية

درجـــة لـــدى أفـــراد العينـــة علـــى األداة الكليـــة كبـــرية، وكانـــت أعلـــى  الزواجـــيكانـــت درجـــة التوافـــق  - 

  .للتوافق على اال العاطفي

بصـورته الكليـة  الزواجـييف مسـتوى التوافـق ) ٠,٠٥=α(عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية  - 

 ).أسلوب اختيار شريك احلياة، نوع الزواج، التقارب العمري، التقارب التعليمي(تعزى إىل 



 

 ١٧ 

بصـورته الكليـة تعـزى  يالزواجـيف مستوى التوافق ) ٠,٠٥=α( إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - 

 ).شهراً   ١٢ - ٧(لفرتة اخلطوبة ولصاحل من استمرت خطبتهم 

يف جمــال ) ٠,٠٥=α(فقــد وجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية  الزواجــيأمــا بالنســبة ــاالت التوافــق  - 

ووجـــدت فـــروق . شـــريك احليـــاة واخـــتالف فـــرتة اخلطوبـــة التوافـــق الفكـــري يعـــزى ألســـلوب اختيـــار

يف جمال التوافق االجتماعي تعزى للتقارب العمري واخـتالف ) ٠,٠٥=α(ذات داللة إحصائية 

يف جمــال التوافــق األســري ) ٠,٠٥=α(كمــا وجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية . فــرتة اخلطوبــة

 .       تعزى للتقارب العمري واختالف فرتة اخلطوبة

  :الدراسة السادسة

ادي مقـــرتح لتعيــــني التواصـــل اللفظـــي بــــني برنـــامج إرشـــ(بعنــــوان ) م ٢٠٠٢عـــارف، جنـــوى، (دراســـة      

رســـــالة دكتـــــوراه غـــــري منشـــــورة، جامعـــــة ) األزواج يف اتمـــــع األردين يف ضـــــوء بعـــــض املتغـــــريات الدميغرافيـــــة

  .)١(القاهرة

هدفت الدراسة إىل اكتشاف مدى فعالية برنامج إرشادي يف حتسني التواصـل اللفظـي بـني عينـة مـن       

، ممــن يقيمــون يف )زوج وزوجــام ١٢(فــرداً ) ٢٤(ين، وتألفــت عينــة الدراســة مــن األزواج يف اتمــع األرد

. العاصــــمة األردنيــــة عمــــان، مــــن املتطــــوعني الــــراغبني يف حتســــني التواصــــل اللفظــــي بيــــنهم وبــــني أزواجهــــم

وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة األثــــر اإلجيــــايب للربنــــامج يف حتســــني التواصــــل اللفظــــي لــــدى أســــر العينــــة الــــيت مت 

  .   ارهااختي

  

                                                

عارف، جنوى، برنامج إرشادي لتحسني التواصل اللفظي بني األزواج يف اتمع األردين يف ضوء بعض املتغريات  ١-
  م ٢٠٠٢ورة، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة، مصر، الدميغرافية، رسالة دكتوراه غري منش



 

 ١٨ 

  :عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية

الوصــــفي فيهــــا املــــنهج  أســــتخدم إذا تلتقــــي الدراســــات الســــابقة مــــع الدراســــة احلاليــــة يف املــــنهج، - 

  .املسحي

مطبقـة علـى األسـرة  فإـاأبو فراش  دراسةربد باستثناء هذه الدراسات مطبقة على حمافظة إ مجيع - 

 .بنة فهي خاصة مبحافظة عجلونودراسة اجلال األردنية عامة

  :وختتلف الدراسات السابقة عن الدراسة احلالية            

  .مل تتطرق إىل أثر اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية - 

أو  الزواجــيمثــل التواصــل  .مفهــوم اســتقرار األســرة مفــاهيم قريبــة قــد ختتلــف قلــيًال عــن إــا تبنــت - 

 .التماسك األسري وغريها

 .املقياس الذي أعد هلذه الدراسة بكافة أبعاده) أبعاد(إىل ميادين مل تتطرق  - 

  .دراسات تتعلق باألسرة غير األردنية: ثانياً 

  :الدراسة األولى

) اإلعـــداد الرتبـــوي لألســـرة املســـلمة يف عصـــر العوملـــة(بعنـــوان ) م٢٠١٠البـــدور، حنـــان، (دراســـة          

  .  )١(رسالة دكتوراه غري منشورة يف جامعة الريموك

إىل إبــراز أمهيــة األســرة املســلمة ودورهــا يف محايــة اتمــع  االســتقرائيةــدف هــذه الدراســة التحليليــة         

اإلسالمي من خماطر وحتـديات العوملـة وبيـان متطلبـات إعـدادها إعـداداً تربويـاً يؤهلهـا للتفاعـل اإلجيـايب مـع 

عصـــر العوملـــة، واخلـــروج مبفـــاهيم جديـــدة تتصـــف  الثقافـــات الوافـــدة، والتطـــورات املتســـارعة الـــيت يشـــهدها

                                                
البدور حنان، اإلعداد الرتبوي لألسرة املسلمة يف عصر العوملة، رسالة دكتوراه غري منشورة، األردن، جامعة  - ١

 . ٢٠١٠الريموك، كلية الشريعة، 



 

 ١٩ 

باألصــالة واملعاصــرة تســهم يف متاســك األســرة املســلمة وبنائهــا، ومتنحهــا كفــاءات علميــة وثقافيــة تســاعدها 

  .على القيام بالدور الريادي والنموذجي لألسر اإلنسانية األخرى

مــا هــو كــائن ويفســر ويســاعد قــد اســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يصــف و          

جــــاءت الدراســــة يف ســــتة و  ،الباحــــث يف الوصــــول إىل اســــتنتاجات وتعميمــــات تســــاعده يف تطــــوير الواقــــع

   -:فصول وفق التقسيم التايل

  .اشتمل على أمهية األسرة ومفهوم العوملة ونشأا ومظاهرها: الفصل األول

  .واالقتصادية والتشريعية اليت تواجهها األسرةالتحديات الثقافية واالجتماعية : وتناول الفصل الثاين

فقـــد بـــني واقـــع األســرة املســـلمة وهشاشـــتها وخطـــورة التكيـــف التلقـــائي هلـــا  :أمـــا الفصـــل الثالـــث

  .ومستوياا املختلفة

مفهـــوم الثقافـــة األســـرية وتـــوازن األصـــالة واملعاصـــرة وتكامـــل املبـــدأ األخالقـــي مـــع : وتضـــمن الفصـــل الرابـــع

  .تكامل عمل األسرة مع املؤسسات االجتماعية األخرىالذوق اجلمايل، و 

ح مـؤهالت األسـرة املسـلمة مــن خـالل الـوعي بأصـوهلا مـن القـرآن والسـنة وجتديــد يوضـت: والفصـل اخلـامس

  .مبدأ املسئولية يف العالقات األسرية ومؤهالت الوالدية اإلجيابية لقوامة والكفاءة الزوجية، ومراعاةمفهوم ا

عمل املرأة والقيم املوجهة له يف عصر الرسالة، والعالقـات األسـرية والعمـل : ادسوتناول البند الس

  .يف اتمعات الرأمسالية، واملفهوم اإلسالمي لعمل املرأة، ومكانة األمومة يف عصر العوملة

  -:وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية           

باعتبارهــا الوســيلة الباقيــة حلمايــة اتمــع  تخريبهــاإن األســرة املســلمة مســتهدفة، وهنــاك حمــاوالت ل - 

  .اإلسالمي

 .تشكل العوملة بتحدياا املختلفة خطراً حقيقيًا يهدد كيان األسرة املسلمة - 
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 .تعاين األسرة املسلمة من ضعف يف عالقاا وتفتقر إىل الثقافة األسرية املسلمة - 

 .ذورها عامليةمعظم املشاكل اليت تواجهها األسرة يف عصر العوملة ج - 

املــؤهالت العلميــة والثقافيــة الــيت تتمتــع ــا األســرة املســلمة يســاعدها علــى االســتقرار والنجــاح يف  - 

 .حياا

 .ضرورة تطوير وتغيري األساليب التقليدية املتوارثة يف الرتبية األسرية مبا يناسب العصر العوملي - 

  .    كرامتها وقيمتها اإلنسانية واألسريةعمل املرأة املسلمة املنضبط بتعاليم اإلسالم حيفظ هلا   - 

  :وخلصت الدراسة إىل التوصيات التالية

  .عقد دورات تثقيفية علمية دينية للمقبلني على الزواج دف تأهيلهم لتكوين أسرة ناجحة - 

 .عقد دورات لتوعية األسرة مبخاطر العوملة وحتدياا - 

بية اإلجيابية لألبنـاء يف مراحـل حيـام عقد دورات إرشادية متخصصة للوالدين حول أساليب الرت  - 

 .املختلفة

 .القيام بدراسة ميدانية حول واقع األسرة املسلمة لقلة الدراسات يف هذا اال - 

اســتحداث مــادة أساســية يف املراحــل الثانويــة واجلامعيــة تســمى بالثقافــة األســرية، ــدف مســاعدة  - 

 .اجلنسني على فهم اآلخر عند تكوين األسرة

لوالــــدين لوضــــع خطــــة أســــرية ــــدف إىل التواصـــل واحلــــوار والعمــــل املشــــرتك بــــني أعضــــاء توجيـــه ا - 

 .األسرة

دراسة إمكانية ختصيص مبالغ مالية من قبل احلكومات تساعد من خالهلا األمهـات علـى التفـرغ  - 

 .لوظيفة األمومة
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  :الدراسة الثانية

األســرة املســلمة يف املــؤمترات  التحــديات الــيت تواجــه(بعنــوان ) هـــ١٤٣١ عــادل، الــدعوي،(دراســة 

  .)١(رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى) الدولية

كما هدفت إىل توضيح أهم التحـديات الـيت . على مفهوم األسرةهدفت هذه الدراسة إىل التعرف        

ة حتـديات األسـرة تواجه األسرة املسلمة مـن خـالل املـؤمترات الدوليـة لبيـان دور الرتبيـة اإلسـالمية يف مواجهـ

  .املسلمة

حيـــث قســـمت الدراســـة إىل مخســـة فصـــول الوصـــفي وقـــد اعتمـــدت الدراســـة املـــنهج التـــارخيي واملـــنهج      

  .وخامتة

  :وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية     

املؤمترات الدولية تسعى لفرض منط حضاري عـاملي موحـد تلتـزم بـه مجيـع الـدول، وأوضـح أن هـذا  - 

  .اعي تباين الثقافة يف اتمعاتالنمط ال ير 

 .األسرة يف املؤمترات الدولية تأخذ أشكاًال متعددة، وميكن إقامتها بدون الزواج الشرعي - 

 .املؤمترات الدولية تدعو إىل إلغاء قوامة الرجال - 

  : الدراسة الثالثة

 اتمــــع ري يفعـــدم االســـتقرار األســـ(بعنـــوان ) هـــــ ١٤٢٩اجلهـــين، مســـرية بنـــت ســـامل، (دراســـة       

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة )) دراسة مقارنـة(دراك الزوجني للمستويات األسرية السعودي وعالقته بإ

  . )٢(مقدمة إىل جامعة أم القرى مبكة املكرمة

هدفت هذه الدراسة إىل إجياد العالقـة بـني إدراك الـزوجني للمسـؤوليات األسـرية وعـدم االسـتقرار      

زوج وزوجة من مستويات اجتماعية واقتصـادية خمتلفـة، ) ٣٠٠( لبحث من األسري، وتكونت عينة ا

                                                
ؤمترات الدولية، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل الدعوي، عادل، التحديات اليت تواجه األسرة املسلمة يف امل - ١

 .هـ١٤٣١قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 
 تاجلهين، مسرية بنت سامل، عدم االستقرار األسري يف اتمع السعودي وعالقته بادراك الزوجني للمسؤوليا - ٢

) جستري غري منشورة، مقدمة إىل قسم االقتصاد املنزيل، قسم السكن وإدارة املنزلرسالة ما) دراسة مقارنة(األسرية 
 هـ ١٤٢٩جامعة أم القرى، مكة املقررة 
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اســــتمارة البيانــــات األوليــــة، واســــتبان إدراك الــــزوجني للمســــؤوليات : واشــــتملت أدوات البحــــث علــــى

قـد اسـتخدمت الدراسـة املـنهج الوصـفي املســحي األسـرية، واسـتبان عوامـل عـدم االسـتقرار األسـري، و 

قــد خلصــت الدراســة إىل النتــائج نهج الوصــفي الوثــائقي يف اجلانــب النظــري، و يف اجلانــب امليــداين واملــ

  :التالية

األســــري وإمجــــايل املســــؤوليات األســــرية  روجــــود تبــــاين دال إحصــــائياً بــــني عوامــــل عــــدم االســــتقرا - 

  . واملسؤولية االجتماعية واملسؤولية جتاه الزوج وعينة الزوجات

  . أمهيتها يف استمرار احلياة الزوجيةستقرار األسرة وبيان سة بتدريس عوامل اوقد أوصت الدرا       

  :الدراسة الرابعة

  .)١( )هل التماسك األسري خماطر أم محاية للمراهق(بعنوان ) Bare ٢٠٠٢(دراسة بري        

هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة التطورية للتماسك األسري خالل فرتة املراهقة ملعرفة فيمـا إذا        

  .التماسك األسري يزداد أم يتناقص مروراً بفرتة املراهقة كان

مراهقـــاً مـــن مـــدارس خمتلفـــة مـــن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ) ٤٦٧٧(ومتثلـــت عينـــة الدراســـة       

امتــــدت ثــــالث ســــنوات، وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن هنــــاك تناقصــــاً يف التماســــك األســــري خــــالل 

التماســك األســري واألداء الــوظيفي لألســرة، ممــا يعــين أن  الســنوات الــثالث، ووجــود عالقــة خطيــة بــني

  .         التماسك األسري عامل محاية ال سيما يف فرتة املراهقة

  : الدراسة الخامسة

عنـد األزواج  الزواجـيالعمالـة احملليـة والتوافـق : العمل جبديـة(بعنوان ) م ٢٠٠٠ستيفنز (دراسة        

  .)١()من الطبقة العاملة

                                                
١  - Bare, Judith is Family Cohesion A risk Or Protective Factor During Adolescent 

Development? Journal of Marriage and Family, ٦٧٥-٦٦٨ :٦٤ August ٢٠٠٢  
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عنــد  الزواجــيدفت الدراســة إىل التعــرف علــى أثــر متغــري العمالــة احملليــة علــى مســتوى التوافــق هــ      

األزواج العــــاملني، ومــــدى التوافــــق يف تقســــيم الواجبــــات املنزليــــة، ومــــدى الرضــــا عــــن مســــتوى الــــدعم 

 زوجـاً وزوجـة مث اختيـارهم بنـاًء علـى) ١٤٨(العاطفي املقدم من الشريك، وتكونت عينة الدراسة مـن 

وبعـد اسـتخدام . البيانات الصادرة عن الدراسة املسحية اخلاصة بالعمل والعائلة يف واليـة جبـال روكـي

أشارت النتائج إىل وجود أثر مباشر لعدد األطفـال علـى . حتليل االحندار وحساب معامالت االرتباط

، الزواجـيافـق ووجود أثر غري مباشـر لعـدد سـاعات العمـل علـى مسـتوى التو . الزواجيمستوى التوافق 

، كمــا الزواجــيباإلضــافة إىل أنــه كلمــا زاد مســتوى الــدعم االجتمــاعي للشــريك يــزداد مســتوى التوافــق 

، يف الزواجـيبني مستوى الدعم العاطفي املقـدم مـن الشـريك ومسـتوى التوافـق  اً سالب اً أن هناك ارتباط

  . لصاحل اإلناث الزواجيق بني تقسيم الواجبات املنزلية والتواف اً موجب اً حني أن هناك ارتباط

  : الدراسة السادسة

  .)٢()احلاجة لزواج تقليدي كامل والقناعة الزوجية(بعنوان  ١٩٩٦Kosek) (دراسة كوسك       

نــة البحــث ، وتضــمنت عيالزواجــيالبحــث عــن القــرين األفضــل أو حتديــد القــرين والرضــا  هــدف     

ميتـــاس لـــوك  مقيـــاس مقيـــاس الشخصـــية، اجلنســـية، واســـتخدم الباحـــث زوج وزوجـــة خمتلفـــي) ١٠٧(

  .الزواجيوذلك لتقييم الرضا  الزواجي للتوافقوولك 

للرجـــال  الزواجـــيهـــرت النتـــائج أن درجـــات أبعـــاد الشخصـــية قـــد دلـــت علـــى وجـــود التنبـــؤ بالرضـــا ظوأ

  .والنساء حيث تبدو مقبولة وقوية

                                                                                                                                       
١  -  Stevens, D. kigar, & Rilhey .j.٢٠٠١. Working hard hardly working: Domestic labor 

and Marital satisfaction Dual-earner couples. Journal & Marriages Family, Vol.(٦٣) 

Issue (٢). Pp٥٢٧ - ٥١٤  
٢   -  Kosek. Robert (١٩٩٦) The Quest For Perfect Spousal Rutting and Material Skittles 

Faction Psychological Reports, Vol (٧٩) No (٥)   
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  : السابعة ةالدراس

بط ضـالقناعـة الوظيفيـة وعالقتهـا ب(عنـوان ب) ١)( Sing. B. A .١٩٩٦(ايـه . يب. سـينج      

  ).احلياة الزوجية وعمل الزوجة

هـــدفت إىل معرفـــة مســـتوى الـــدخل، الرضـــا عـــن العمـــل، واملســـتوى التعليمـــي وعالقتهـــا بـــالتوافق       

  .واحلاجة إىل اإلشباع الزواجي

يــة تعمــل يف امــرأة هند) ١٥٢(وأجريــت الدراســة علــى عينــة مــن الســيدات العــامالت قوامهــا         

عامــاً واســتخدم مقيــاس الرضــا عــن العمــل، ) ٥٠ – ٢٠(قطــاع  التــدريس، وتــرتاوح أعمــارهن مــا بــني 

  .الزواجيومقياس التوافق 

ووجـــود . والرضـــا عـــن الوظيفـــة الزواجـــيوأشـــارت النتـــائج إىل وجـــود ارتبـــاط إجيـــايب بـــني التوافـــق       

  .شباعواحلاجة إىل اإل الزواجيارتباط إجيايب بني التوافق 

  :الدراسة الثامنة

  .(٢) )عالقة العواطف واملزاج بالقناعة الزوجية(بعنوان   .Blum .١٩٩٥)بلوم (دراسة     

وبعـــض املتغـــريات األخـــرى  الزواجـــيهــدفت هـــذه الدراســـة إىل الكشـــف عـــن العالقـــة بـــني التوافـــق 

الــــزوجني علــــى التوافــــق  وأثــــر مــــدة الــــزواج والعالقــــات العاطفيــــة بــــني) كالســــعادة، واالكتئــــاب، واخلضــــوع(

  .الزواجي

  .الزواجيوكانت أداة البحث هي مقياس التوافق        

                                                
١  -  Singh. B. A. (١٩٩٦): study of Job Sit is Faction as related to Marital Adjustment of 

Working Woman. Manas, Vol (٣٣), No (٢)      
٢ -  Blum. D. S. (١٩٩٥): Relation Ships of Temperament and Emotion with Marital 

Sates Faction Diss abst Internet. Vol(٥٧). No(١)    
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رتباطيـــة بـــني مـــدة الـــزواج، والعالقـــات العاطفيـــة والتوافـــق اوقـــد خلصـــت الدراســـة إىل أن هنـــاك عالقـــة 

كـــذلك مـــدى جتـــانس وتوافـــق الـــزوجني لبعضـــهم الـــبعض وانعكاســـاته علـــى احليـــاة الزوجيـــة . الزواجـــي

  .اوجناحه

  :عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية

لرصـد التحـديات الـيت  تنطلق الدراسة احلالية من نتـائج الدراسـات السـابقة وتتفـق معهـا يف حماولـةٍ 

  . تواجه األسرة لتحديد مكمن اخللل لتصويب املسار

يدانيـة كمـا ـا دراسـات تطبيقيـة مإإذ ) ملسحيااملنهج (كما أن هذه الدراسات التقت يف املنهج 

إال أن هـــذه الدراســـات مل تتعـــرض إىل الـــدور املتعـــاظم ). الـــدعوي، واجلهـــين، وبلـــوم(هـــو احلـــال يف دراســـة 

عـدد سـنوات الـزواج، : مـن كافـة  ومل تتطـرق إىل متغـريات الدراسـات األخـرى. لإلعالم على استقرار األسرة

إضـــافة إىل أــا مل تتطـــرق إىل حمـــاور . واملســتوى التعليمـــي، والـــدخل الشــهري، وعـــدد أفـــراد األســرة وغريهـــا

  .مقياس الدراسة يف كافة جوانبه املختلفة، كما أن دراسة البدور قد اقتصرت على اجلانب التطبيقي فقط

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن هــذه الدراســات مل تطبــق مجيعهــا علــى اتمــع األردين خاصــة كمــا يف 

  . هذه الدراسة
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   -:المحور الثالث

  .ليت تتعلق بالتدفق اإلعالمي وثورة االتصاالتالدراسات ا

  :الدراسة األولى

الرتبيــــة اإلســــالمية ودورهــــا يف ترشــــيد ثــــورة االتصــــال (بعنــــوان ) ٢٠١٠جــــرادات، خولــــة، (دراســــة         

  .       )١(رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الشريعة) واملعلومات

 وكمــا دور الرتبيــة اإلســالمية يف ترشــيد آثــار ثــورة االتصــال واملعلومــات، هــدفت الدراســة التعــرف إىل       

الدينيـة، واخللقيـة، (هدفت إىل الكشف عن آثار هذه الثورة يف سلوك وقـيم الشـباب يف اـاالت املختلفـة 

القســـم النظـــري .وقـــد جـــاءت يف قســـمني نظـــري وتطبيقـــي .)واالجتماعيـــة، والثقافيـــة، والتعليميـــة، والرتبويـــة

اخللفيـــة النظريـــة للدراســــة، وتنـــاول الفصـــل الثـــاين وســــائل  األولتنــــاول الفصـــل  .كـــون مـــن أربعـــة فصـــولت

االتصال واملعلومات من ناحية التطور التـارخيي ومـن ناحيـة التأصـيل الشـرعي، وتنـاول الفصـل الثالـث آثـار 

رشــيد هــذه اآلثــار مــن منظــور اً، وبــني الفصــل الرابــع ســبل تيهــذه الثــورة يف اــاالت املــذكورة إجيابيــاً وســلب

وأما القسم التطبيقي فهو عبارة عن دراسة ميدانية هدفت إىل معرفة آثـار هـذه الثـورة يف . الرتبية اإلسالمية

  " طلبة جامعة الريموك أمنوذجاً "سلوك الشباب اجلامعي األردين وقيمهم 

هج الوصــفي الوثــائقي يف وقــد اعتمــدت الدراســة املــنهج الوصــفي املســحي يف اجلانــب امليــداين، واملــن

  -:وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها. اجلانب النظري

قلـــة الدراســـات الـــيت تناولـــت آثـــار هـــذه الثـــورة مـــن منظـــور الرتبيـــة اإلســـالمية وفقـــاً ملعـــايري شـــرعية  - ١

  .مستمدة من القرآن الكرمي والسنة الشريفة

                                                
جرادات، خولة، الرتبية اإلسالمية ودورها يف ترشيد ثورة االتصال واملعلومات، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة  - ١

  .م٢٠١٠الريموك، كلية الشريعة،
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ــــب الــــرتاث اإلســــالمي لتأصــــيلية الــــيت عنيــــت بدراســــة النصــــو اة الدراســــات ر نــــد - ٢ ص الشــــرعية، وكت

 . واستنباط قواعد االتصال وضوابطه وأهدافه منها

تتيحه من فرص إجيابية يف اجلوانب املختلفة، إال أن آثارهـا السـلبية أعظـم  إن هذه الثورة بقدر ما - ٣

خطراً، وأن أعظم هذه املخاطر هـو مـا تشـيعه يف سـلوك العنـف، وتشـجيع علـى اجلرميـة ومـا تقـوم 

 .من نشر للرذيلة به

مقرتحـــة لإلفـــادة مـــن ) إســـرتاتيجية(ويف ايـــة الدراســـة خلصـــت الباحثـــة إىل صـــياغة خطـــة عمليـــة  - ٤

 .الفرص االجيابية اليت تتيحها هذه الثورة، وتفادي سلبياا

  :الدراسة الثانية

األردنيــة  عــادات وأمنــاط مشــاهدة طلبــة اجلامعــات(بعنــوان ) م٢٠١٠عبــداهللا، إبــراهيم ناصــر، ( دراســة     

رسـالة ماجسـتري مقدمـة إىل جامعـة الشــرق ) قنـاة الرسـالة اإلســالمية أمنوذجـاً : للقنـوات الفضـائية اإلسـالمية

  .)١(األوسط، األردن

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على عادات وأمناط مشـاهدة طلبـة اجلامعـات األردنيـة للقنـوات           

ة الفضـــائية، وهـــدفت أيضـــا إىل تقيـــيم طلبـــة اجلامعـــات األردنيـــة الفضـــائية اإلســـالمية خصوصـــاً قنـــاة الرســـال

  .للقنوات اإلسالمية

جمتمــع الدراســة مــن مجيــع الطلبــة تكــون وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي املســحي، و 

. ٢٠٠٩/٢٠١٠املســجلني لعــام ) الريمـوك، األردنيــة، مؤتــة، جـدارا، البــرتاء(باجلامعــات األردنيــة امللتحقـني 

، مت اســرتداد )٥٥٠(املوزعــة  توبلــغ عــدد  االســتبيانا. مــن اجلامعــات اخلمــس) ٤١٥(لعينــة يبلــغ حجــم ا

  .تقريبا%) ٩٢(استبانة صاحلة للتحليل، بنسبة اسرتجاع ) ٥٠٨(
                                                

قناة الرسالة : دات وأمناط مشاهدة طلبة اجلامعات األردنية للقنوات الفضائية اإلسالميةعاعبداهللا، إبراهيم ناصر،  - ١
  ،م٢٠١٠اإلسالمية أمنوذجاً، رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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  : وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي 

ت كمـــا أن أمنـــاط املشـــاهدة عنـــد طلبـــة اجلامعـــات األردنيـــة للفضـــائيات اإلســـالمية، قنـــاة الرســـالة، كانـــ

 :يلي

 .نوع الربامج الشاملة واملنوعة األكثر مشاهدة من قبل الطلبة كان •

 .برامج اإلرشاد والتوعية األكثر تفضيًال من قبل الطلبةكان نوع  •

 يشــاهد معظــم الطلبــة التلفزيــون مــن ســاعة ألقــل مــن ســاعتني، والقنــوات الفضــائية اإلســالمية مــن •

هــي األكثــر مشــاهدة لــدى ) مســاء ١١-٨( ، وكانــت فــرتة الســهرة مــننصــف ســاعة إىل ســاعة

 .الطلبة

 .يشاهد معظم الطلبة التلفزيون يف املنزل •

  .اهلدف األبرز للطلبة من املشاهدة هو التوعية الدينية، مث كسب احلسنات •

مساع القران الكرمي و معرفـة أسـلوب الـدعوة مـن الـدعاة، مث اهلدايـة دوافع الطلبة من املشاهدة هو  •

 .دةواملعلومات املفي

" قنـاة الرسـالة"مكـان مشـاهدة التلفـاز فروق ذات داللـة إحصـائية يف وأظهرت النتائج وجود 

ملتغــري تعــزى "  مــن ســاعتني ألقــل مــن ثــالث ســاعات "يف املنــزل، وعــدد ســاعات مشــاهدة التلفــاز يوميــا 

 . ولصاحل اإلناث اجلنس

  :  الدراسة الثالثة

تفعيل دور الرتبية اإلعالميـة يف املرحلـة اجلامعيـة ( بعنوان ) هـ١٤٣١اخلريي، طالل عقيل، (دراسة         

  )من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية
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  ).        ١(رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى مبكة املكرمة

  :هدفت هذه الدراسة إىل

  .م الرتبية اإلسالميةإبراز العالقة بني الرتبية واإلعالم يف األدبيات الرتبوية ويف ضوء مفاهي - 

 .توضيح مفهوم الرتبية اإلعالمية - 

التعـرف علـى درجـة أمهيـة تفعيـل الرتبيـة اإلعالميـة يف املرحلـة اجلامعـة يف ضـوء احملـاور الـيت حـددا  - 

 .الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية

التفعيــل والــيت تُعــزى إىل املتغــريات  الكشــف عــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية يف درجــة أمهيــة - 

 )التخصص، الدرجة العلمية، اخلربة(التالية 

الوثــائقي يف اجلانــب الوصــفي فاعتمــدت علــى املــنهج  الوصــفي،وقــد اســتخدمت الدراســة املــنهج 

  .يف اجلانب امليداين من الدراسةالوصفي املسحي النظري بينما اعتمدت على املنهج 

  : النتائج التاليةوقد خلصت الدراسة إىل     

ـــــب مراجعـــــة  -  ضـــــرورة إعـــــداد الطـــــالب للتعامـــــل مـــــع التحـــــدي اإلعالمـــــي املعاصـــــر، وذلـــــك يتطل

  .السياسات واملناهج الرتبوية وتطويرها

العالقــة بــني الرتبيــة واإلعــالم عالقــة التكامــل والشــراكة، وهــو مــا حتقــق علــى مســتوى السياســتني  - 

هنــاك ضــعف يف ف ،ســعودية أمــا علــى املســتوى التطبيقــياإلعالميــة والتعليميــة يف اململكــة العربيــة ال

 .وحتتاج إىل إعادة نظر يف سبيل احلد من التناقضات واالرتقاء بالواقع حنو املأمول ،العالقة

                                                
أعضاء هيئة التدريس يف  اخلريي، طالل عقيل، تفعيل دور الرتبية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر - ١

 .هـ١٤٣١اجلامعات السعودية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، مكة املكرمة، 
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وهــي عمليــة تكــوين  .الرتبيــة اإلعالميــة ضــرورة ملحــة إلعــداد األجيــال يف القــرن احلــادي والعشــرين - 

عالميـة وحتليلهـا ونقـدها وتقوميهـا واملشـاركة يف إنتاجهـا يف القدرة لدى الفرد على قراءة الرسالة اإل

 .ضوء القيم اإلسالمية

وهــو اجتــاه يتكامــل مــع  ،الرتبيــة اإلعالميــة تقــوم علــى فلســفة التنــاول الناقــد للمضــامني اإلعالميــة - 

، وهــي ــذا املفهــوم تعلــيم موضــوعه اإلعــالم وليســت اســتخدام هاالجتــاه الوقــائي ولــيس بــديًال عنــ

 .م كوسيلةاإلعال

ـــة اإلعالميـــة يف املرحلـــة اجلامعيـــة يف  -  أظهـــرت نتـــائج الدراســـة امليدانيـــة أن درجـــة أمهيـــة تفعيـــل الرتبي

 .من وجهة نظر عينة الدراسة) مهمة جداً (ضوء احملاور اليت حددا هي 

ـــة اإلعالميـــة  -  ـــة الدراســـة أن تفعيـــل الرتبي موضـــوعات ضـــمن األنشـــطة العامـــة يف وجعلهـــا تـــرى عين

أعلــــى درجــــة يف األمهيــــة مــــن تفعيلهــــا كمقــــرر مســــتقل أو جــــزء مــــن املقــــررات الدراســــية اجلامعــــة 

 .اجلامعية

ــ -  ذات داللــة إحصــائية ُتعــزى ملتغــري التخصــص يف  اً أظهــرت نتــائج الدراســة امليدانيــة أن هنــاك فروق

 .درجة أمهية تفعيل الرتبية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية واليت جاءت لصاحل ختصص الرتبية

فت نتائج الدراسة امليدانية عن عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف درجـة أمهيـة تفعيـل كش - 

 ).الدرجة العلمية، واخلربة(الرتبية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية ُتعزى ملتغريي 

  :وخلصت الدراسة إىل أبرز التوصيات التالية

هــداف التعليميــة واملنــاهج لتحقيــق توصــي الدراســة صــانعي القــرار الرتبــوي مبراجعــة السياســات واأل - 

  .وبذل مزيد من اجلهد املشرتك يف حتقيق التكامل والشراكة بني الرتبية واإلعالم ،الرتبية اإلعالمية

وتوصي الدراسة مؤسسات التعليم العايل بتفعيل الرتبية اإلعالمية من خالل براجمهـا والعمـل علـى  - 

 .احتقيقها يف مناهجها والتقومي املستمر لواقعه



 

 ٣١ 

كمـــا توصـــي الدراســـة اجلامعـــات الســـعودية بإضـــافة أنشـــطة متعلقـــة مبجـــاالت العمـــل اإلعالمـــي  - 

  .مة يف اجلامعةاضمن األنشطة الع

  :  الدراسة الرابعة

دور الرتبيــــة اإلســــالمية يف مواجهــــة (بعنــــوان ) هـــــ١٤٢٨جليســــة، مســــر بنــــت إبــــراهيم، (دراســــة        

 غـــــري منشــــورة جامعــــة أم القــــرى كليــــة الرتبيــــة مبكـــــة رســــالة ماجســــتري) االنفتــــاح اإلعالمــــي الفضــــائي

  .)١(املكرمة

هــذه الدراســة إىل توضــيح مفهــوم االنفتــاح اإلعالمــي الفضــائي مث الكشــف عــن موقــف  هــدفت      

الرتبية اإلسالمية وكيفية مواجهاا آلثار وخماطر هذا االنفتاح مث ذكر البديل من قنـوات إعالميـة تقـوم 

ذكــــر بيــــان دور املؤسســــات الرتبويــــة املختلفــــة يف مواجهاــــا آلثــــار االنفتــــاح علــــى أســــس إســــالمية مث 

  .اإلعالمي الفضائي

التحليلـي الـذي يـراد بـه اجلمـع املتـأين الوصفي أما منهج الدراسة فقد استخدمت الباحثة املنهج       

شــامل حملتوياتــه ومـن مث التحليــل ال .وضــوع البحــثمبوالـدقيق للســجالت والوثــائق املتـوفرة ذات العالقــة 

  .دف استنتاج ما يتصل مبشكلة الدراسة من أدلة وبراهني تربهن على إجابة أسئلة الدراسة

  :التالية الدراسة النتائجوأظهرت        

يف ظــل االنتشــار اهلائــل للقنــوات الفضــائية األجنبيــة ال بــد مــن تــوافر قنــوات إســالمية عربيــة تكــون  - ١

اإلسالمي القومي، وإجياد بدائل عربية ـدف إىل احلفـاظ علـى  منابر لتعريف شعوب العامل بالدين

  هوية الشخصية اإلسالمية العربية، والثقافة العربية

                                                
رسالة ماجستري غري ) جليسة، مسر بنت إبراهيم، دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة االنفتاح اإلعالمي الفضائي - ١

 .هـ١٤٢٨بيةمنشورة، جامعة أم القرى، كلية الرت 



 

 ٣٢ 

إن األقمـــار الصـــناعية اإلســـالمية والعربيـــة ضـــرورة إعالميـــة وأساســـية وإســـرتاتيجية لتـــأمني اإلرســـال  - ٢

د يتسـم بعصـر الفضـاء، قـرن جديـ نعـيش يفاإلذاعي والتلفزيوين اإلسالمي اهلـادف، خاصـة وحنـن 

وثقافـــة االنرتنـــت، والطريـــق الســـريع للمعلومـــات وعصـــر الســـماوات املفتوحـــة والـــذي يف مضـــمونه 

ســـعى إىل العوملـــة الثقافيـــة والـــيت يواكبهـــا حماولـــة فـــرض واقـــع جديـــد مـــن خـــالل العوملـــة السياســـية 

  .        واالقتصادية

  :وخلصت الدراسة إىل التوصيات التالية

م بـاإلعالم احمللـي والـذي خيـدم متطلبـات التنميـة، وخيلـق التفاعـل اإلجيـايب االهتما ةضرور  - ١

  .بني أجهزة الدولة، وإتاحة الفرصة للمواهب والكفاءات للنمو والتطور

إلــــزام األســـــرة ووســـــائل اإلعـــــالم باحلفـــــاظ علــــى اهلويـــــة اإلســـــالمية وعلـــــى كينونـــــة األمـــــة  - ٢

واالسـتفادة مـن بعـض منجـزات وتعريـف املسـلمني  .وتواجدها مـن التالشـي واالنسـحاق

 .العوملة اإلعالمية مبا خيدم مصاحل املسلمني وحيقق نصرة اإلسالم

  :الدراسة الخامسة

 –أثـــر وســـائل اإلعـــالم علـــى القـــيم والســـلوكيات لـــدى الشـــباب (بعنـــوان ) ٢٠٠٦بـــو معيـــزة، (دراســـة 

  .)١()دراسة استطالعية مبنطقة البليدة

ســائل اإلعــالم يف نشــر القــيم أو تعزيزهــا وتغيــري الســلوكيات هــدفت الدراســة الكشــف عــن أثــر و       

التحليلـي مـن املسحي واملنهج  املسحي الوصفي،لدى الشباب اجلزائري وقد اعتمدت الدراسة املنهج 

أجــل اختيـــار فرضـــيات الدراســـة مـــن خـــالل حتليــل العالقـــة بـــني املتغـــريات، ومتثلـــت أدوات الدراســـة يف 

  .    ةستبانأدايت املقابلة املقننة واال
                                                

دراسة استطالعية مبنطقة البليدة  –بو معيزة، السعيد، أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب   - ١
 . م٢٠٠٦رسالة دكتوراه غري منشورة، مقدمة لقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر،  –



 

 ٣٣ 

  :وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية 

فهـو % ٩٤,٩إن التلفزيون هو الوسيلة األكثر استعماًال مـن طـرف املبحـوثني ويشـاهدونه بنسـبة  - 

  .يستعمل أكثر من وسائل اإلعالم األخرى

 .إن التلفزيون ما زال وسيلة عائلية أكثر مما هو وسيلة فردية - 

 .للمبحوثني تتم يف املساء والسهرةإن أوقات املشاهدة بالنسبة  - 

% ٦٥,٧و% ٧٤,٦إن اإلنـــاث يشـــاهدن التلفـــاز أكثـــر مـــن الـــذكور، والنســـبة هـــي علـــى التـــوايل - 

 .وهذا تفسري لكون اإلناث ميكثن بالبيت أكثر من الذكور سواء كن عاطالت أو عامالت

رتفــع كلمــا كــان كمــا كشــفت الدراســة أن االعتقــاد الســائد يف األدبيــات بــأن مشــاهدة التلفزيــون ت - 

 . املستوى التعليمي للفرد منخفضاً 

 .أن متغري السن ليس له عالقة ارتباطية كبرية مع مشاهدة التلفزيون - 

أغلبيــة أفــراد العينــة اختــاروا التلفزيــون مــن أجــل الرتفيــه حيــث احتلــت األفــالم واملسلســالت املرتبــة  - 

 .األوىل ويليها بعض الربامج الدينية والعلمية واإلخبارية

ن املبحوثني يعتقدون إن اسـتعماهلم لوسـائل اإلعـالم والتعـرض حملتوياـا سـاعدهم علـى االرتبـاط أ - 

وهذا ينفي املقولة السائدة بأن وسائل اإلعـالم ال تقـوم بنشـر القـيم أو تعزيزهـا لـدى  ،أكثر بالقيم

 .الشباب

حيــث جنـــد مقارنــة مــع البعــد النفســي، % ٤٢,٢أن اــال الــديين ســجلت بشــأنه نســبة مرتفعـــة  - 

الــذين عــربوا باملوافقــة مــن املبحــوثني للبعــد الــديين يســتعملون بعــض حمتويــات وســائل اإلعــالم مــن 

 .أجل تعميق معارفهم الدينية

  يتمتعون بوعي أثناء التفاعل مع وسائل اإلعالم، وال ميكن اعتبارهم سلبيني بأن الشبا



 

 ٣٤ 

      :الدراسة السادسة

ــــه للرتبيــــة (بعنــــوان ) هـــــ١٤١٢، احلميــــدي، ناصــــر عبــــداهللا(دراســــة        البــــث التلفزيــــوين املباشــــر وحتديات

رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنـة، كليـة الرتبيـة، جامعـة أم ) السعودية

  ). ١(القرى مبكة املكرمة

  :هدفت الدراسة 

  .يوين املباشرالتعرف على أهم املشكالت اليت يتوقع حدوثها من البث التلفز  - 

 .ملواجه تلك املشكالت الرتبويةالتعرف على دور املؤسسات  - 

 .تقدمي مقرتحات وتوصيات قد تستفيد منها اجلهات املعنية ملواجهة تلك املشكالت - 

وقد اتُبع يف منهج الدراسة دراسة مسحية وجاءت يف جانبني، أحدمها نظـري وصـفي، واآلخـر        

أعضــاء هيئــة التــدريس يف أقســام اإلعــالم (ارات علــى عينــة الدراســة ميــداين تطبيقــي، ووزعــت االســتم

  ).والدعوة والرتبية باجلامعات السعودية

  :وتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها      

ن أهــداف البــث الفضــائي املباشــر الرئيســية تتنــوع بــني أهــداف سياســية دعائيــة وجتاريــة وعقائديــة إ - 

  :ري على املشاهد، وقد متثلت يف التأثري فيما يليجيمعها هدف مشرتك هو التأث

 .الرتويج لإلباحية واالختالط والقيم واملبادئ املخالفة لإلسالم –اجلوانب األخالقية ومن أبرزها  - 

اجلانـب االقتصــادي كـالرتويج للمنتجــات والســلع األجنبيـة وإثــارة الــدوافع االسـتهالكية عــن طريــق  - 

 .لنساء واألطفالاإلعالنات التجارية خصوصاً بني ا

                                                

لرتبية يف اململكة العربية السعودية، رسالة اباشر وحتدياته عبداهللا، البث التلفزيوين امل احلميدي، ناصر ١ -       
 هـ١٣١٢ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 



 

 ٣٥ 

اجلانـب الثقــايف كتـدفق املعلومــات غــري املنتقـاة والــرتويج لألفكـار الغربيــة عــن اتمـع وتعزيــز التبعيــة  - 

 .للفكر الغريب

اجلانــب العقــدي عــن طريــق تعزيــز النزعــة املاديــة علــى حســاب اجلانــب الروحــي واإلميــاين، وإظهــار  - 

 .ورة اإلسالم واملسلمنيشعائر أهل الكفر ورموز أديام الباطلة، وتشويه ص

اجلوانب السلوكية والتعليمية كاالزدواجية والتشتت بني ما يتعلمه الفرد يف املؤسسات الرتبويـة ومـا  - 

باشـر وكــذلك الــرتويج للسـلوك العــدواين والعنـف واإلســهام يف هبــوط يشـاهده عــرب قنـوات البــث امل

 .مستوى التحصيل الدراسي

أبنائنـــا، وكـــأي  تنشـــئةأن تـــأثري التلفزيـــون جـــزء مـــن : ة مفادهـــاوقـــد توصـــل الباحـــث إىل نتيجـــ         

ســلبيني يف عمليــة التلقــي بــل يكــون لــديهم فهــم للتلفزيــون  األطفــالعمليــة تنشــئة جيــب أن ال يكــون 

  .   لكي يتأقلموا معه ويكونوا واعني لتأثرياته

  :عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة

اإلعــالم ويف  ويف أمهيــةالبحــث  موضــوع مــع الدراســات الســابقة يف جمــال تلتقــي الدراســة احلاليــة       

  . الدور املتعاظم لإلعالم الذي يلقي ظالله البارزة على املنظومة الرتبوية واالجتماعية

معظمهـــا ) ملســـحيااملـــنهج (كمـــا أن الدراســـات الســـابقة التقـــت مـــع الدراســـة احلاليـــة يف املـــنهج        

، وختتلــف الدراســات الســابقة عــن الدراســة احلاليــة أــا مل )جليســة(ء دراســة دراســات ميدانيــة باســتثنا

موضــوع الدراســة ) الــزوج والزوجــة(ســيما قطــيب األســرة ال ) االســتقرار األســري(علــى  اهتمامهــاينصــب 

فالفئـة املســتهدفة يف دراســة ؛ فلـم ترصــد التحـديات الــيت تواجههــا والـرؤى الــيت ميكـن أن تــنهض برتبتهــا

  .فئة الشباب وقد اختريت عينة الدراسة من جمتمع الشباب) جرادات، وبن علياخلريي، و (



 

 ٣٦ 

ــــة مــــن مراجعــــة الدراســــات الســــابقة يف الوصــــول إىل مشــــكلة الدراســــة،         وقــــد اســــتفادت الباحث

  .وأساليب املعاجلة اإلحصائية، وإىل أهم النتائج ملقارنتها مبا سينتج عن الدراسة احلالية

  :احلالية عن الدراسات السالف ذكرها مبا يلي وذا تتميز الدراسة

تتنــاول إســهام اإلعــالم علــى اســتقرار األســرة مســلطة الضــوء علــى العالقــة احلميمــة بــني اإلعــالم  - 

  .واستقرار األسرة

: املقيــاسدراســتها ــاالت خمتلفــة مــن اآلثــار اإلعالميــة علــى اســتقرار األســرة مــن خــالل ميــادين  - 

 ).الجتماعية، واالقتصادية، واجلمالية، واالنفعالية، والثقافيةاإلميانية، واألخالقية، وا(

 .دراستها لقنوات خمتلفة ومتباينة من إسالمية وإخبارية وغنائية ومنوعة أخرى - 

دراســـتها إلســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية علـــى  - 

 .             ية إسالميةووفق رؤ ) جمتمع الدراسة(اتمع األردين 

  



 

 ٣٧ 

  
  الفصل الثاني 

  )االطار النظري(

  
  

 . االعالم: المبحث األول  .١

 . األسرة: المبحث الثاني .٢

  . التربية االسالمية: المبحث الثالث .٣

  
  
  
  
  
  

  



 

 ٣٨ 

  
  فصل الثانيالعام لل مدخلال

مرجعيــــة لقـــد تقلـــص دور األســـرة، وباتــــت تعـــاين مـــن فقـــداا املتزايــــد لقـــدرا علـــى االســـتمرار ك  

  .وعلى رأسها اإلعالم ،منهجية وأخالقية بسبب نشوء مؤسسات تربوية منافسة أخرى

لســـنة اهللا يف التغيـــري  حتقيقـــاً حتـــوًال حقيقيـــاً مـــل دور احليـــاة  نعـــيشوال يغيـــب عـــن أذهاننـــا أننـــا   

ميــز والــذي بلــغ والت ،داع واالبتكــاربــاإل والتبــديل يف أدوات احليــاة وفــق طاقــات البشــر وقــدرام الذهنيــة يف

فـإن جاهليـة اليـوم  ،مـن احلجـر صـنعتفإن كانت اجلاهلية األوىل عبدت مـا  ،أعلى رتبة يف احلياة املعاصرة

  .سيما وسائل اإلعالم وأدواتهالمن أدوات التقنية و  انقادت ملا صنعت

جد، أسـرة، وإعـالم، ومسـ: والرتبية تسعى إىل التنشئة املتكاملـة مـن خـالل وسـائطها املختلفـة مـن  

األســــرة، (الرتبيـــة  اجناحـــ ويبقـــىمســـتخدمة يف ذلـــك خمتلـــف الوســـائل واألســـاليب ... ومؤسســـات تربويـــة

  .ومن أبرزها استقرار األسرة .مها اللذان حيتالن الصدارة لتحقيق األهداف املنشودة) واإلعالم

: ثــة مباحــثوقــد تناولــت الباحثــة اإلطــار النظــري هلــذه الدراســة يف ضــوء األدبيــات الرتبويــة يف ثال  

وأبــــرز املقرتحــــات  مفهومــــه وأبــــرز خصائصــــه،و مفهومــــه، اإلعــــالم اإلســــالمي، و اإلعــــالم، : املبحــــث األول

  .خصائصه، وأهم إجيابيات وسلبيات اإلعالمو  انتشارهالتلفزيون مفهومه ، و للنهوض برتبته

وجيهــات لألســرة تواجههــا، ت الــيت، التحــديات ومقاصــدها مفهومهــا: املســلمة األســرة: أمــا املبحــث الثــاين

  .ووسائط الرتبوية األخرى

مرئيـــات ) اميـــدا(أهـــدافها  مصـــادر اشـــتقاقها مفهومهـــااإلســـالمية الرتبيـــة : أمـــا املبحـــث الثالـــث  

  .للرتبية اإلسالمية لتوظيفها ضمن وسائطها املختلفة لألسرة واإلعالم

  



 

 ٣٩ 

  المبحث األول
  اإلعالم

  تعريف اإلعالم: أوالً 
  مفهوم اإلعالم لغة - 
 اإلعالم اصطالحاً مفهوم  - 

  اإلعالم اإلسالمي: ثانياً 
  .مفهوم اإلعالم اإلسالمي - 
 خصائص اإلعالم اإلسالمي - 

  التلفزيون: ثالثاً 
  .مفهوم التلفزيون - 
 سعة انتشار التلفزيون - 

 .مزايا التلفزيون - 

  إيجابيات وسلبيات اإلعالم: رابعاً 
 

 

  



 

 ٤٠ 

حموريــــاً يف بنــــاء املؤسســــة األســــرية واملــــؤثر الــــذي يلعــــب دوراً  يعــــد االعــــالم الوســــيط الرتبــــوي الفاعــــل

، واســــتقرارها، وســــيتم تنــــاول مفهــــوم االعــــالم يف هــــذا املبحــــث، ومفهــــوم االعــــالم االســــالمي وخصائصــــه

    .  ومفهوم التلفزيون وسعة انتشاره ومزاياه وأخرياً أهم اجيابيات وسلبيات االعالم

  اإلعالم في اللغة: أوالً 

مــن َعِلــَم، وهــذا األصــل يــدل علــى إدراك : ، وأصــلهأعلــم( اإلعــالم يف اللغــة مصــدر ربــاعي للفعــل  

  .)١()الشيء على حقيقته، كما يدل هذا األصل على أثر الشيء بالشيء ليميز به عن غريه

الربـاعي املاضـي، واملضـارع ) َأعلَـمَ : (اإلعـالم لغـة مشـتقًا مـن فعـل: وجاء يف املعجم اإلعالمـي أن  

  .)٢()إعالماً (واملصدر ) يُعِلمُ (منه 

علمُت الشـيء : ، ويقالما شعرت بقدومهما علمُت خبرب قدومه أي : َشَعر يقال: َوَعِلَم بالشيء  

  .)٣(مبعىن عرفتهُ 

���m�m�m�m���³��²���±��° :ويف التنزيــــــل قولـــــــه تعـــــــاىل   �̄�®��¬��«��ª��©��¨���³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨

¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´¿¿¿¿����������Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À

Ë��Ê��É���ÈË��Ê��É���ÈË��Ê��É���ÈË��Ê��É���Èllll ) ٦٠: األنفالسورة(.  

أعلمتــــه وعلمتــــه أصــــل واحــــد إال أن : القــــرآن لألصــــفهاين أن ألفــــاظوجــــاء يف معجــــم مفــــردات   

اإلعالم اختص مبا كان من إخبار سريع، والتعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثـري حـىت حيصـل منـه أثـر يف 

صــور ذلــك، ورمبــا تنبــه الــنفس لت: التعلــيم تنبيــه الــنفس لتصــوير املعــاين، والــتعلم: نفــس املــتعلم قــال بعضــهم

                                                
  .٦٦٤هـ ص١٤١٥ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار الفكر،   )(١
  .٣٠من ص٢٠٠٤رة، دار الفجر للنشر والتوزيع، حجاب، حممد، املعجم اإلعالمي، القاه  )(٢
مجال الدين أيب الفضل، لسـان العـرب، حققـه وعلـق عليـه ووضـع حواشـيه، عـامر أمحـد حيـدر، راجعـه، : ابن منظور  )(٣

  .٤٨٦-٤٨٥هـ، ص١٤٢٤دار الكتب العلمية،  –عبد املنعم خليل إبراهيم، بريوت 



 

 ٤١ 

�m��¹��¸���¶���µ��´��³��² :استعمل يف معىن اإلعالم إذا كان فيه تكرير، حنو قولـه تعـاىل

¾��½��¼��»��º¿����Â��Á��À��Ãl )١()١٦: احلجراتسورة(.  

وتدور هذه املادة اللغويـة علـى تـرك عالمـة بالشـيء أو علـى اإلخبـار بالشـيء أو علـى تعلـم العلـم   

  .)٢(أو التعريف باخلرب

  :اإلعالم اصطالحاً : ثانياً 

تشـــري األدبيـــات يف جمـــال الدراســـات اإلعالميـــة إىل أن تعريـــف اإلعـــالم لـــيس تعريفـــاً دقيقـــاً مانعـــاً   

ــــــع  ــــــك علــــــى املصــــــطلحات األخــــــرى للعلــــــوم، وخاصــــــة املرتبطــــــة بــــــالفكر، والثقافــــــة، والواق وينســــــحب ذل

كثـــرة تـــداول الكلمـــة "؛ ألن عســـرياً  المللفظـــة اإلعـــ شـــاملٍ  دقيـــقٍ  فٍ تقـــدمي تعريـــ ممـــا جعـــل .)٣(االجتمـــاعي

تبدو وكأا ال حتتاج إىل تعريف مع أا ما زالت غري واضحة كما ينبغـي يف أذهـان كثـري  جعلهاوانتشارها 

  .)٤( ."استعماهلا ألفواممن 

ل فيـــه أن مســـاحة هـــذه الدراســـة ال تتســـع لإلحاطـــة بتعريفـــات اإلعـــالم املتنوعـــة فمـــا وممـــا ال جـــد  

يـــة واألكثـــر مشوليـــة مـــن ناحيـــة الدراســـة مـــن ناح بطبيعـــةمـــن التعريفـــات ذات الصـــلة  عـــددٍ  اءانتقـــمنلـــك إال 

  : أخرى وسوف نذكر منها اآليت

  فمن أبرز هذه التعريفات

، ولروحهـــا وســـلوكها، وميوهلـــا، واجتاهاـــا لعقليـــة اجلمـــاهريالتعبـــري املوضـــوعي " :اإلعـــالم بأنـــهيعـــرف 

  .)٥("النفسية يف نفس الوقت

                                                
  .٥٨هـ ص١٤٢٣ ،دمشق ،داوود ن، حتقيق صفواالراغب، مفردات ألفاظ القرآن: األصفهاين  )(١
  ٢١هـ، ص١٤٢٤السالمة، حممد عبد اهللا، اإلعالم اإلسالمي ومتغريات العصر، الرياض، مكتبة التوبة،   )(٢
  .٢٩هـ ص١٤٠٨الشنقيطي، سيد حممد سادايت، وظيفة اإلخبار يف سورة األنعام، الرياض، دار عامل الكتب،   )(٣
  .٢١ص -هـ١٤٠٢اإلعالم موقف، جدة، امة، الكتاب العريب السعودي، سفر، حممود حممد،   )(٤
  .١٤م، ص١٩٨١دار املنار،  –الغاليين، حممد، وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة جدة   )(٥



 

 ٤٢ 

تزويـد النـاس باألخبـار الصـحيحة، واملعلومـات السـليمة، واحلقـائق : "بأنـهرفه باحـث آخـر بينما يع  

الثابتــة الــيت تســاعدهم علــى تكــوين رأي صــائب، يف واقعــة مــن الوقــائع، أو مشــكلة مــن املشــكالت حبيــث 

  .)١( "مواجتاهاموضوعياً عن عقلية اجلماهري  تعبرياً يعرب هذا الرأي 

أدوات تقنيـــة يســـتخدمها جمموعـــة مـــن املـــوظفني ": ن االعـــالم هـــو يف حـــني ذكـــر باحـــث ثالـــث أ

  .)٢("املتخصصني لنشر حمتوى رمزي لعدد كبري غري متجانس ومتفرق من املتلقني

نشـــر لألخبـــار واحلقـــائق واألفكـــار واآلراء يـــتم التعبـــري عنهـــا بطريقـــة ": بأنـــه) ســـفر(يعرفـــه أخـــرياً و   

يــداً عــن اهلــوى، مــن خــالل أدوات ووســائل حمايــدة ــدف مباشــرة، أو غــري مباشــرة يف إطــار موضــوعي بع

إتاحــة الفــرص لإلنســان للوقــوف علــى احلقــائق واألفكــار ليكــون قــادراً علــى تكــوين فكــره اخلــاص بــه الــذي 

  .)٣("ميكنه من اختاذ املوقف الذي يراه مالئماً 

مشـرتكة،  التعريفـات السـالف ذكرهـا لإلعـالم نلحـظ جليـاً أن هنـاك قواسـم اسـتعراضومن خالل   

  :مثل جتمعها

  .يعتمد اإلعالم على الوسائل التكنولوجية احلديثة .١

الوثيـــق بـــني  االرتبـــاطمراعـــاة رغبـــات وميـــول املتلقـــني واملســـتقبلني للرســـالة اإلعالميـــة ويعـــين ذلـــك  .٢

 .الرسالة اإلعالمية والبيئة الفكرية واالجتماعية والسياسية لإلعالم

 .من املتلقني نشر حمتوى رمزي لعدد كبري غري متجانس .٣

 .الصدق واملوضوعية يف نشر املعلومة اإلعالمية .٤

 .سعة انتشار املعلومة اإلعالمية .٥

                                                
  .١٤م، ص١٩٨١إمام، إبراهيم، اإلعالم واالتصال اجلماهريي، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،   )(١
  .٨ص -هـ ١٤١٧ن .س، مناذج االتصال يف الدراسات اإلعالمية، تعريب محزة أمحد بيت املال، دمايكول، دني  )(٢
  .٢٤سفر، حممود حممد، اإلعالم موقف، مرجع سابق، ص  )(٣



 

 ٤٣ 

 عـــن اهلـــدف ربأنـــه يؤخـــذ علـــى هـــذه التعريفـــات الســـابقة لإلعـــالم أـــا تقـــدم تعريفـــاً مثاليـــاً يعـــ بيـــد

  .وليس تعريفاً لواقع مستعمل ومشاهد له ،املنشود لإلعالم

  اإلعالم اإلسالميثانيًا 

خاصــاً مــن مقيــاس الدراســة،  حيــزاً ، وحلداثتــه، ولشــغله )اهلــادف(نظــراً ألمهيــة اإلعــالم اإلســالمي و   

من النسـيج اإلسـالمي  اً جزءوالرتباط موضوع الدراسة بأهداف الرتبية اإلسالمية لألسرة األردنية واليت تعد 

  .تفصيللألسرة املسلمة فإن الدراسة ستسلط الضوء على اإلعالم اإلسالمي بشيء من ال

  مفهوم اإلعالم اإلسالمي

املسـتقاة مـن األصـول ) فلسفة الفكر اإلعالمي اإلسـالمي(يستند مفهوم اإلعالم اإلسالمي على   

 تنميـةوعلـى وسـائل اإلعـالم . اإلسالمية حبيث يصبح أداة ووسيلة لتحقيق أهـداف اإلسـالم وغاياتـه العليـا

أن تكـــون بـــديًال  ات الراكـــدة والوافـــدة هلـــذه املنظومـــةالـــوعي وبنـــاء املنظومـــة االجتماعيـــة، ومواجهـــة التحـــدي

واالنتقاء احلضـاري، وإال فإـا سـتكون امتـداداً على اآلخر التقنيات املعاصرة، واالنفتاح مكافئًا من حيث 

  .إلخفاقات احلاضر وترسيخ ثقافة اليأس واهلزمية الداخلية أمام القيم والثقافة والسلوكيات الوافدة الغازية

، املــادييوظــف التكنولوجيــا االتصــالية واإلبــداع "عــالم وفــق التصــور اإلســالمي هــو الــذي اإلإن   

واســـتخدم اإلعـــالم اإلســـالمي  وال يـــتم ذلـــك إال مـــىت عـــرف. )١("الروحـــي االستشـــرافويقـــود خطاهـــا يف 

ار فلـيس املعيـار كـل جديـد نـافع ولـيس كـل قـدمي بـذلـك علـى أسـاس مـن االختيـار واالخت ووضـعتتقنياته 

فاعلية، إمنا املعيار يف ذلك مدى حاجتنا هلـذا اجلديـد ومـدى مالئمتـه ملبـادئ اإلسـالم، وكيفيـة تعاملنـا بال 

  .)٢("العصر يالئممع القدمي وعرضه بأسلوب 

                                                
  .٩٠، ص١٩٩٨شرف، عبد العزيز، اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا االتصال، القاهرة، دار قباء،   )(١
سـتقبل ودور وسـائط الرتبيـة يف تتمتـه مـن منظـور إسـالمي، رسـالة ماجسـتري مقدمـة إىل  حاج، خرية سرير، الوعي بامل  )(٢

  .٢١٣م، ص٢٠٠٥كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ٤٤ 

ـــه  أيضـــاً عـــالم اإلســـالمي اإلويعـــّرف    إعـــالء كلمـــة اهللا يف كـــل عصـــر بكافـــة وســـائل االتصـــال "أن

  .)١("عةاملناسبة واليت ال تتناقض مع مقاصد الشري

  :بأنه) حجاب(عرفه  يف حني

  ئـةاجلهد الفين والعلمي املـدروس، واملخطـط، واملسـتمر، والصـادق، مـن قبـل القـائم باالتصـال هي"  

كانــــت أم مجاعــــة أم فــــرداً، لديــــه خلفيــــة واســــعة ومتعمقــــة يف موضــــوع الرســــالة الــــيت يتناوهلــــا، ويســــتهدف 

وســائل اإلعــالم، واإلقنــاع، وذلــك بغــرض تكــوين رأي بــاجلمهور العــام، وأفــراده بكافــة إمكانيــات  االتصــال

  .)٢("اداته، ومعامالتهباحلقائق الدينية، ويدركها ويتأثر ا يف معتقداته وع يعيصائب 

محـــل مضـــامني الـــوحي اإلهلـــي، ووقـــائع احليـــاة البشـــرية "فـــريى أنـــه ويقـــدم الشـــنقيطي تعريفـــاً آخـــر   

وسائل تتفق يف مسوها وحسنها وتنوعها مـع املضـامني احلقـة بشرع اهللا إىل الناس كافة، بأساليب و  ةاحملكوم

  .)٣("اليت تعرض من خالهلا

ومــن خـــالل التعريفــات الســـالفة يتضـــح أن االعــالم االســـالمي يتميــز خبصـــائص مجـــة مــن أبرزهـــا مـــا 

  : يلي

  :إعالم عقدي مسلكي: أوالً 

قــائم علــى العقيــدة "و فهــإن مــن أبــرز مــا يتفــرد ويتميــز بــه االعــالم االســالمي أنــه اعــالم عقــدي   

  .)٤("اإلسالم وتعاليمه وهديه وأخالقه بأحكامواإلميان، ويرتبط 

                                                
الغالييين، حممد موفق، وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بـن   )(١

  .٤٦م، ص١٥/١٩هـ ١٤٠٥مسعود اإلسالمية، 
م، ٢٠٠٢القـاهرة، دار الفجـر للنشـر والتوزيـع، ) التطبيـق –النظريـة  –املبـادئ (حجاب، حممد، اإلعالم اإلسـالمي   )(٢

  .٢٥ص
  .١٨، ص١عامل الكتب، ط) الرياض(الشنقيطي، سيد، مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي،   )(٣
  .٣٩٢هـ، ص١٤٣١باحثات،  مركز ات وطرق املواجهة، جدة،املصري، إكرام، عوملة املرأة املسلمة اآللي  )(٤



 

 ٤٥ 

ولكنهــا تعلــن  ،وإعمــار األرض اســتخالففالرســالة اإلعالميــة ال تقــف عنــد حــدود إرســاء قواعــد   

 مــن جــل والعاجــل فهــي تســعى إىل متكــني الفــرد املســلماللتحــام بــني اآلامبــدأ الوحــدة بــني الــدنيا واآلخــرة، و 

ويــة إضــافة إىل التصــدي لعامليــة الرســالة اإلســالمية ووجــوب نيواالختيــارات الد .النجــاح يف قــوانني االبــتالء

كافة حسب اإلمكانات والقدرات املتاحة استجابة لنداء السماء الـذي كلـف اهللا بـه أمـة   للمعمورة تبليغها

���m�m�m�m��a الشــــــــــــــــــــهادة �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Ze��d��c��be��d��c��be��d��c��be��d��c��bllll 

  ).١٤٣: البقرةسورة (

 ،بالوســيلة املناســبة والطريقــة املواتيــة واالفــرتاءاتغــري متغــافلني أو متجــاهلني الــرد علــى الشــبهات 

  ومتيز منوذج أسرنا .الدين االسالمي املرجتاة لعظمةوإعطاء الصورة 

هي اإلخـالص  مستلزمات هذه اخلاصية اليت ينبغي على اإلعالمي املسلم استحضارها أولولعل   

  .متهاوصدق النية وسال

  :المستقبلالقراءة الواعية للتاريخ واستشراف : ثانياً 

ـــة "د جيـــظـــاهرة االجتمـــاع اإلنســـاين ل إن الراصـــد   أن الـــوحي يـــدعو إىل التفكـــري يف املراحـــل التارخيي

مصـــداقاً لقولـــه  .)١("الستكشـــاف داللتهـــا االجتماعيـــة، وملـــس معانيهـــا التارخييـــة الســـتلهام املوعظـــة والعـــربة

 �m�m�m�m��o��n��o��n��o��n��o��n��������������������w��v��u��t��s��r��q��pw��v��u��t��s��r��q��pw��v��u��t��s��r��q��pw��v��u��t��s��r��q��pxxxx�����������~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y¡¡¡¡����������¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢llll تعاىل

  ).٣٨: األحزابسورة (

 �m�m�m�m��qp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��qp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��qp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��qp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��f�����r�����r�����r�����rllll :وقولـــه تعـــاىل  

  ).١٣٧: آل عمرانسورة (

                                                
ــات   )(١ ــاملي للفكـــر اإلســـالمي، الواليـ ــد العـ ــوء اإلســـالم، املعهـ ــود، فلســـفات اإلعـــالم املعاصـــرة يف ضـ السماســـريي، حممـ

  .٢٠٧م، ص٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩املتحدة األمريكية، 



 

 ٤٦ 

الـيت حتكـم سـري القـوانني العامـة  للعقـلُجتلـي : "القراءة الواعية للتـاريخ وسـننه العاملـة يف الكـونإن   

هرة التارخييـة وعمقهـا أن يكتشـفها كنتيجـة لتشـعب الظـا مبفـردهالتاريخ اإلنسـاين والـيت يصـعب علـى العقـل 

مــن حــال إىل  تبــّدهلاالبشــري أهـم القــوانني الــيت حتكــم اتمعــات اإلنسـانية وحتكــم  للعقــلقــدم الــوحي يُ  الـذ

يار ا١("تمعات، وقانون التالزم بني الظلم واهلالكحال كقانون التالزم بني الفساد األخالقي وا(.  

فاملعرفــــة تراكميــــة علــــى أن يتجــــاوز ) الصــــفر احلضــــاري(املســــلم ال يبــــدأ مــــن  اإلعالمــــيبيــــد أن   

ونسـتدعي معـامل القـوة  ،إىل التـاريخ بـل ننقلـه إلينـا ننتقـلالتـاريخ فـال ) األسـتاذ املعلـم(شكالية التعامل مـع إ

  .مطلقة، وال نرفضه من غري دليل أو برهان بقداسة نأخذهال ومعامل الضعف بذهنية ناقدة ف

ءه وذلــك لرســم مــن الضــرورة اســتدعا احلــديث عــن القــراءة الواعيــة للتــاريخ فهنــاك بعــدٌ  دويف صــد  

يف جنــــاح الرســــالة اإلعالميــــة وحتقيــــق أهــــدفنا وغاياتنــــا  لتســــهم علميــــة وشــــرعيةخطــــة مســــتقبلية وفــــق رؤيــــة 

ومســتقبلنا فيــأيت اآلخــر ليفــرض علينــا خمططــه، فــال بــد مــن جتــاوز اللحظــة  الكــربى، فــإن مل خنطــط حلاضــرنا

  .واالنكسار إىل آفاق الفعل والبناء االنتظارالراهنة واللذة العاجلة واخلروج من قوقعة 

  باإلسالم طةالحرية الواعية المنضب: ثالثاً 

ســواء أكــان هــذا احلــق  اإلســالمي ال ينظــر إىل احلريــة واإلعالميــة علــى أــا حــق للفــرد، إن الفكــر  

، كمـا أنـه ال ينظـر إليهـا علـى أـا حـق *ىل ذلك فلسفة اإلعالم احلرإحقًا طبيعيًا أم أخالقياً، كما ذهبت 

  .*اإلعالم املوجه فلسفةللمجتمع كما ذهبت لذلك 

                                                
لوجيـــا اإلســـالمية، نـــدوة اإلســـالم ومنـــاهج العلـــوم الـــيت املزيـــان، حممـــد حممـــد، ضـــوابط املوضـــوعية واملعياريـــة يف املثودو   )(١

  .٢٩٠ص، ١٩٨٩ ،عقدها املعهد العايل للفكر اإلسالمي
نادت هذه الفلسفة بضرورة إتاحة احلرية لكل فرد ليعرب عما يراه حقيقـة، وأن ميتلـك الوسـائل الـيت يراهـا  : اإلعالم احلر* 

   .كافيه اإليصال رؤيته من غري ضوابط
حــق الـتحكم يف اآللــة اإلعالميـة وتوجيههــا مــع ) الدولــة(نـادت هــذه الفلســفة بضـرورة إعطــاء السـلطة : وجــهاإلعـالم امل *

: ملزيــد مــن التوســع ينظــر .عــدم مراعــاة حــق العامــة ومــن مســمياا فلســفة اإلعــالم الســلطوي، واالشــرتاكي وغريهــا
  .     بقالسماسريي، حممود، فلسفات االعالم املعاصر يف ضوء االسالم ، مرجع سا



 

 ٤٧ 

وإمنــا نظــر إليهــا علــى أــا شــيء أكــرب مــن احلــق الفــردي، وأــا حــق يرتقــي ليصــبح مــن الضــرورات   

وهنــا يعــين أن ممارســة هــذا احلــق . بالــدور املنــوط بــه ككــائن مكلــف االضــطالعيــتمكن الفــرد مــن احلتميــة ل

وهـذا . )١(يصبح واجبًا يقتضيه االضطالع بالدور املنوط ذا الكائن املكلف يف إقامة جمتمع االستخالف

�����������������m�m�m�m��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f"الوجــوب"مــا جعــل اآليــة ختاطــب بصــيغة 

ppppqqqq����llll ) ويســــتبطن الفهــــم اإلســــالمي للحريــــة اإلعالميــــة، مــــن ناحيــــة ثانيــــة) ١٠٤: آل عمــــرانســــورة 

 وتــوفري ،يف العمــل علــى يئــة املنــاخ اآلمــن ملمارســة هــذه احلريــة ويتمثــلواجبــاً مــن قبــل الدولــة،  والــذي يُعــد

التمتـع ـذا احلـق،  بـنيو ما حيـرم عليهـا التـدخل بـأي صـورة حتـول بـني الفـرد اإلمكانيات املادية ملمارستها ك

  .)٢(ما مل يكن هناك مربر مشروع

األعلـى إلشــعال فتيلـة اإلبــداع للمشـروع احلضــاري اإلسـالمي بيــد  الســقفاحلريــة اإلعالميـة  وتعـد  

ؤدي إىل تراكمــات ســلبية غــري فاعلــة علــى املنظومــة االجتماعيــة خاصــة وعلــى تســغابــت ضــوابطها  ه إذاإنــ

  .رأسها املؤسسة األسرية

                                                
  .٣٩ت، ص.د -مصطفى، حممود يوسف، حرية الرأي يف اإلسالم، مكتبة غريب، القاهرة  )(١
  .٤٥٦السماسريي، حممود، فلسفات اإلعالم املعاصر يف ضوء اإلسالم، مرجع سابق، ص  )(٢



 

 ٤٨ 

  الرقابة الذاتية: رابعاً 

  .الوضعي اإلعالمعن  اإلسالمي تية من أهم ما يستفرد به اإلعالمإن الرقابة الذا  

الــيت ينظــر إليهــا الفكــر اإلعالمــي الوضــعي وبــاقي منــاحي الفكــر  الدنيويــةإن األهــداف "وحيــث   

الـدؤوب واملخلـص االجتماعي لبلوغها، تفتقر إىل أهم ضامن يكفل التزام القائمني علـى تنفيـذها بالسـعي 

وهـــذا الضـــامن هـــو إحســـاس القـــائم علـــى العمـــل اإلعالمـــي أو االجتمـــاعي أنـــه إذا مـــا  .يف ســـبيل إجنازهـــا

ـــام باملهـــام باســـتطاع اإلفـــالت مـــن العقـــاب القـــانوين أو االجتمـــاعي إلخاللـــه  فلـــن علـــى عاتقـــه  امللقـــاةالقي

  .)١(ن العقاب اإلهلي يف اآلخرةيستطيع اإلفالت م

فلســـفات اإلعـــالم الوضـــعية وبـــاقي منـــاحي  إخفـــاقلنـــا واحـــدة مـــن أهـــم أســباب  يفســـر وهــذا مـــا  

  .)٢(الفكر االجتماعي يف حتقيق ما يصبو إليه من إقامة حياة اجتماعية مثالية

إن هذه الرقابة تشكل مفصًال حمورياً للقائم بالعمل اإلعالمي اإلسـالمي فيضـع حركاتـه وسـكناته   

  .)٣( "فيستلهمه كمشروع لكرامته يف أدق التفاصيلرعاية اهللا وسلطانه ورقابته  حتت"

  التوازن بين الثابت والمتغير: ساً ماخ

الوضـعي  ريهظـنيعتمـد مثلـه مثـل " بـهيف سعيه إلقامة أي بناء فكري مرتبط  اإلسالمي إن اإلعالم  

يكــل العــام اهل متثــلميــده باحلقــائق الثابتــة الــيت  علــى مصــدر نادســتأنــه يفوقــه باال غــريعلــى معطيــات الواقــع، 

أما تفصيالت هذا البناء اجلزئية فإا قابلة للتكيف مع ما قـد جيـد مـن  هالذي يقيم عليه بناءه على دعائم

                                                
  .٢١٢مرجع سابق، صفلسفات االعالم املعاصر يف ضوء االسالم، السماسريي، حممود،   )(١
  .٦٤، ص٢أمحد حممود، الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي دار املعارف، القاهرة، دار املعارف، طصبحي،   )(٢
  .١٣٤م، ص١٩٧٣دراز، عز الدين، حممد عبد اهللا، دستور األخالق يف القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، بريوت،   )(٣



 

 ٤٩ 

) الفلســـفة اإلعالميـــة(معطيـــات الزمـــان واملكـــان، وهـــذا ال ينطبـــق علـــى بنـــاء النظـــام اإلعالمـــي يف اإلســـالم 

  .)١("الفكرية األخرى األبنيةبل ينطبق على غريه من  فحسب

فعلـــى اإلعالمـــي املســـلم أن يكـــون ثابتـــاً علـــى غاياتـــه األخالقيـــة والشـــرعية الصـــاحلة لكـــل زمـــان "  

. )٢("ديـد واالبتكـارجومكان ويف الوقت ذاتـه ال بـد أن يأخـذ باملرونـة والـيت تعـين القـدرة اإلعالميـة علـى الت

يف األوضـاع مجـود  املتسـارعري يقابـل التغـال أن و "واالنسالخ من الثوابـت األصـلية  االنعتاقفال تعين املرونة 

ومــنهج منفــتح علــى األفكــار "موقــف مســتقل  فهــي )٣("يف التفكــري أو أن ال يعــاجل التعقيــد بعقليــة بســيطة

  .)٤("والعمليات واألساليب مع إخضاعها للنقد واالختيار وفق أسس معينة

رجعيتهـــا مالمية للفلســـفة اإلعالميـــة وفــق الرؤيـــة اإلســـ تـــؤطروممــا ال ريـــب فيـــه أن مســـاحة الثابــت   

املتغـــري يـــة وباملقابـــل فـــإن مســـاحة ز دعائمهـــا لتحفظهـــا مـــن التفتـــت واالنصـــهار أمـــام الثقافـــات الغا رذوجتـــ

  .املتجددةاملرونة واحلياة  متنحها

  االرتقاء بالذوق الجمالي: اً دسسا

 الستشــعاريتســق مــع الرؤيــة اإلســالمية والــيت تعــد مســار مفتــوح "إن الفكــر اإلعالمــي اإلســالمي   

وذلـك ضـمن الرؤيـة ..) الروحيـة واملاديـة(وتنميته بأبعـاده ومسـتوياته املختلفـة  واستنطاقه واستبطانهاجلمال، 

  .)٥("وفق تصوره سالم واملنبثقةالنابعة من قلب اإل

  :ىل اآلنف ذكره ويتوج ذلك كلهإوهناك مجلة من الدرر القرآنية والنبوية تدعو   

                                                
  .٢٠، ص ولوجيا اإلسالمية، مرجع سابقأمزيان، حممد حممد، ضوابط املوضوعية واملعيارية يف امليثود  )(١
  .٧٠ه، ص١٤٠١، ٣٣عبد الواحد، حامد، اإلعالم يف اتمع اإلسالمي، مكة، سلسلة دعوة احلق، عدد   )(٢
  .٢٠ص م،١٩٧٧ريوت، دار العلم للماليني، زريف، قسطنطني، حنن واملستقبل، ب  )(٣
  .٧١م، ص٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية،  –بريوت  اهلييت، نعمان، إشكالية املستقبل يف الوعي العريب،  )(٤
املــومين، إنصــاف أيــوب، توظيــف الســنة النبويــة يف بنــاء الشخصــية اإلبداعيــة، حبــث مقــدم إىل مــؤمتر الســنة النبويــة يف   )(٥

  .١٤م، ص٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الدراسات املعاصرة، جامعة الريموك، األردن،



 

 ٥٠ 

��mmmm�»��º��¹ :قوله تعاىل �̧�¶��µ��´�»��º��¹�� �̧�¶��µ��´�»��º��¹�� �̧�¶��µ��´�»��º��¹�� �̧�¶��µ��´llll ) ٦: النحلسورة(  

  .)١("ن اهللا مجيل حيب اجلمالإ: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  

 ،ماليــــةبــــدع، اإلدراك اجلمــــايل، واكتســــاب القــــيم اجلمــــن أبــــرز خصــــائص العقــــل اإلعالمــــي املإن   

مــدرك  وجتعــلل وتوســع الفضــاء املعــريف والوجــداين، قــعلرســالة اإلعالميــة الــيت ترتقــي بالوإيصــال مضــموا با

  . ل أقرب إىل مبدع وخالق اجلمالاجلما

األدب امللتــزم مبختلــف : خلدمــة أهدافــه العليــا مثــلاإلعــالم  وظفهــامثــة ميــادين للجمــال ميكــن أن ي  

التأكيــد  وجنــدحيــث يعــد صــورة نابضــة لإلبــداع عــرب مســرية التــاريخ احلضــاري لإلنســانية،  وأصــنافهصــوره 

وهنــا نــرى اجلمــع بــني الــذوق  )٢("إن مــن الشــعر حلكمــة" :النبــوي والــدعوة إليــه لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم

الوجداين والذوق العقلـي فـاألدب الـذي يـدعو إليـه صـلى اهللا عليـه وسـلم هـو الـذي يصـقل اإلحسـاس وال 

  .فيه احلكمة يلحظ يغفل إعمال العقل بل

الـــذوق  تربيـــة وتنميـــةالدراســـة بولـــوج تفاصـــيلها غـــري أن  طبيعـــة تســـمحوهنـــاك ميـــادين أخـــرى ال   

واإلحســـاس " املوقـــف اجلمـــايل"يف تطـــوير  ســـهموتقـــى بـــذوق الرســـالة اإلعالميـــة جلمـــايل ضـــرورة ملحـــة لرت ا

علــى  ولتضــفي. )٣("يعمــل علــى صــقل الــذوق والتــذوق لتحقيــق اإلبــداع اإلعالمــي املنشــودحــىت  ،اجلمــايل

ســطوة األمل ت حتــعناصــر اجلــذب والتشــويق والســعادة ليعـيش يف إطــار متــوازن، فــال يقــع اجلمهـور املشــاهد 

فكلما كان املرء أكثر قـدرة علـى اإلحسـاس باجلمـال، وعلـى احلفـاظ علـى كـل مـا هـو مجيـل، "د احلياة بوك

 حيـــث أن اإلطـــار" عتـــه، فإنـــه يكـــون أقـــدر علـــى نشـــر ألويـــة الســـعادةقر  زيـــادةيف  واملســـامهةوالتأكيـــد عليـــه 

                                                
  .٢٧٤، ص)٢٧١(وبيانه، حديث رقم ، باب حترمي الكرب ٢مسلم ، ج أخرجه  )(١
) ٦١٤٥(أخرجــه البخــاري، كتــاب األدب، بــاب مــا جيــوز مــن الشــعر والزجــر واحلــداء، ومــا نكــره منــه، حــديث رقــم   )(٢

  .١١٤٦ص
دراســـة ميدانيـــة علـــى طلبـــة كليـــيت الرتبيـــة والفنـــون : خطـــار، وائـــل يوســـف، الرتبيـــة اجلماليـــة يف تنميـــة التـــذوق اجلمـــايل  )(٣

  .م٢٠٠١الة ماجستري، سوريا، جامعة دمشق، اجلميلة، رس



 

 ٥١ 

أن نالحظـه يف نفوسـنا  فينبغي احلضاري بكل حمتوياته متصل بذوق اجلمال الذي تتكون فيه أي حضارة،

  .)١("الوطن يف العامل وجهفهو 

وال يفوتنــا اإلشـــارة إىل أن النــبض اإلميـــاين والنــبض اجلمـــايل يرفـــد كــل منهمـــا اآلخــر وفـــق التصـــور   

  .اإلسالمي

  مفهوم التلفزيون

علـى  فإننـا سـنعرج ؛لـذا )التلفزيـون(مبا أن موضوع الدراسـة سيقتصـر علـى اإلعـالم املرئـي وحتديـداً   

  .تزلة عن نشأته ومدى انتشاره مفهوم التلفزيون ونبذة خم

إذاعة مرئية تقوم فيها آلة التصوير اإللكرتونية بتحويل الصـور املضـاءة إىل "ف بأنه عرّ يُ : التلفزيون  

ويعـد مـن أهـم . )٢( "نبضات كهربائية تنقلها حمطة اإلرسال، مث تسـتقبلها أجهـزة االسـتقبال وتعيـد تكوينهـا

  .انتشاراً ت العصر، وأقوى األجهزة اإلعالمية وأوسعها خمرتعا

مـــن األعجمـــي الـــدخيل، الـــيت دخلـــت العربيـــة حـــديثاً مـــن ) تلفزيـــون(أن كلمـــة ) الغالييـــين(وذكـــر   

يف ) تلفزيــــون(، والفرنســـية وقــــد أقرهـــا جممــــع اللغــــة العربيـــة بالقــــاهرة، واســـتعملت بلفــــظ  اإلجنليزيــــةاللغتـــني 

  .)٣("هذا امع يف جملدين أصدرهاملعجم الوسيط الذي 

طريقـــة إرســـال واســـتقبال الصـــورة والصـــوت مـــن مكـــان إىل آخـــر : "التلفزيـــون أيضـــاً بأنـــهويعـــّرف   

واألقمـــار الصـــناعية مبحطاـــا ) األليـــاف البصـــرية مـــؤخراً (بواســـطة املوجـــات الكهرومغناطيســـية والكـــابالت 

  .)٤("األرضية يف حالة البث كبري املسافة

                                                
ــل مســـقاوي، عبـــد الصـــبور شـــاهني، دمشـــق، دار الفكـــر،   )(١ ــروط النهضـــة، ترمجـــة كامـ ــيب، مالـــك، شـ م، ١٩٨٦بـــن نـ

  .٩٢ص
  .١٦٣إمام، إبراهيم، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين، مرجع سابق، ص  )(٢
  .١٣٦مة، مرجع سابق، صالغالبيين، حممد، وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األ  )(٣
  .٤٨م، ص٢٠٠٣دليو، فيصل، االتصال، مفاهيميه نظرياته، وسائله القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،   )(٤



 

 ٥٢ 

  زة عن ظهور التلفزيونلمحة تاريخية موج

م ١٨٣٩ام عــ" اليكســندر دامونــد بيكــدريل"يبــدأ تــاريخ ظهــور التلفزيــون للمــرة األوىل إىل أعمــال   

) م١٨٨٤(، مث جـرى التطبيـق العملـي ملبـادئ تطبيـق املعلومـات املرئيـة يف سـنة حني الحـظ تـأثريات الضـوء

  .)١(باستعمال قرص فاحص لإلرسال واالستقبال

عـام تعـرف اجلمهـور علـى ) ١٥(ىل التلفزيـون اإللكـرتوين، وبعـد مت االنتقـال إ )م١٩٢٣( عام ويف  

، ومـــن ذلـــك العـــام أصـــبحت أجهـــزة التلفزيـــون )م١٩٣٩(رك ســـنة و زيـــون يف املعـــرض العـــاملي يف نيويـــفالتل

  .)٢(جاهزة للبيع، وبدأ البث املربمج بشكل منظم

 ١٩٤١(ة احلـرب العامليـة الثانيـة مـن عـام اإلشارة إليه أن منو التلفزيون توقف خالل فرت  ومما جتدر  

  ).م١٩٤٨ –

  .م١٩٦٦أما التلفزيون امللون فقد ُعرض باألسواق ألول مرة عام   

  .)٣(ويف الثمانيات بدأ بث احملطات الفضائية باستقبال البث املباشر  

 حمدوديــة نطــاق( انتهــتإىل أن  شاســعةاإلرســال التلفزيــوين ال يســتطيع تغطيــة مســاحات غــري أن   

ممتزجــة معــاً، وبفضــلها . )٤(واألقمــار الصــناعية وامليكروويــفاإلرســال باســتخدام الكابــل واألليــاف البصــرية 

  * ."زيوين يغطي مساحات شاسعة على املستوى احمللي واإلقليمي والعامليفأصبح البث التل

                                                
  .١٨٨، صم١٩٩٧) ن.د(جون، مقدمة يف االتصال اجلماهريي، مركز الكتاب األردين، / بتيز  )(١
  .١٨٩املرجع السابق، ص  )(٢
لثقافية عرب األقمار الصناعية يف الثورة التكنولوجيـة ووسـائل االتصـال العربيـة، تـونس، املنظمـة رشيت، جيهان، اآلثار ا  )(٣

  .١٨٠م، ص١٩٩١العربية للرتبية والثقافة والفنون، إدارة الثقافة، 
  .١٥٠م ص٢٠٠٢مشو، علي حممد، االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة، القاهرة مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،   )(٤
م، حتت رعاية جامعة الدول العربية واالعتماد العريب ١٩٧٦عام ) عربسات(فقد أنشئت االتصاالت القضائية العربية  *

  .لالتصاالت



 

 ٥٣ 

       أنواعهـــــا  منـــــاطق ســـــطح الكـــــرة األرضـــــية فـــــإنعـــــن األقمـــــار الصـــــناعية والـــــيت باتـــــت تغطـــــي  أمـــــا  

  :هي

  .وهي أقمار تربط بني دول العامل: األقمار الصناعية الدولية .١

 .وهي األقمار اليت تربط بني دول تقع يف منطقة جغرافية واحدة: اإلقليميالنظام  .٢

 .)١(ل الشاسعة املساحةوهي األقمار اليت تربط بني الدو : النظام احمللي .٣

  .التلفزيون خيضع للسباق التقين املتزايد زالوما 

  مدى انتشار التلفزيون

إن "عصــر الســياق التقــين حيــث ) الشاشــة الصــغرية(اً يف عصــر انتشــار التلفزيــون واســع لقــد بــات  

بـــالتطور احلضـــاري للمجتمعـــات، وبقـــدرا علـــى اســـتيعاب  مرتبطـــةاالســـتفادة مـــن التطـــورات التكنولوجيـــة 

الم املعاصـر يؤكـد وجـود فجـوة كبــرية يف التكنولوجيـا اإلعالميـة وتفاعلهـا مـع الرسـالة اإلعالميـة، وواقـع اإلعـ

يف جمــــال أجهــــزة  االمــــتالكتكنولوجيــــا االتصــــال واإلعــــالم بــــني الــــدول املتقدمــــة والــــدول الناميــــة وضــــعف 

أن عـــدد أجهـــزة التلفزيـــون يف العـــامل يبلـــغ ) م٢٠٠٤(اليونســـكو لعـــام  إحصـــائياتوتشـــري . )٢( "التلفزيـــون

) ٥٦١(تلـــك الـــدول املتقدمـــة متشـــخص، و ) ١٠٠(جهـــاز لكـــل ) ٣٧(مليـــون جهـــاز أي معـــدل ) ٧٠٠(

  :مليون جهاز موزعة على الشكل التايل) ١٣٩(مليون جهاز، والدول النامية 

  .مليون جهاز ١٨أفريقيا  -

 .مليون جهاز ٢٥٢أمريكيا  -

 .مليون جهاز ١٥٠أسيا  -

                                                
  .٥١٨م، ص٢٠٠٧نصار، تركي، تاريخ اإلعالم األردين دراسة تارخيية وصفية إربد، عامل الكتب احلديث،   )(١
م، ٢٠٠٦العــريب، جمتمــع املعلومــات وجمتمــع الــورق، عمــان، دار الشــروق، البيــايت، ياســر خضــري، االتصــال الــدويل و   )(٢

  .٩٣-٩٢ص



 

 ٥٤ 

  .)١( مليون جهاز ٢٨٠أوربا  -

  مزايا التلفزيون

، وأكثرهـــا تـــأثرياً وســـيطرة علـــى البنـــاء انتشـــاراً ســـعها يعــد التلفزيـــون مـــن أهـــم خمرتعـــات العصـــر، وأو   

  :والنفسي واالجتماعي ملا يتمتع به من خصائص ومزايا عديدة منها العقدي

 تثـريو ب املشـاهد ذ، الـيت جتـالواقعيـةألحداث مباشرة حال وقوعها، بالصوت والصـورة احليـة نقل ا .١

  .)٢(يته وعمق تأثريهتلو اآلخر، مما يضاعف من مصداق املشهد اهتمامه يف متابعة

 .ومتابعة ما يعرض من برامج متنوعة )٣( األسرة ملشاهدته أفراد تمعجيماعية، حيث اجلشاهدة امل .٢

 .)٤( اقتصاده يف استهالك الطاقة، وسهولة تشغيله .٣

هــــو خياطــــب مجهــــوراً واســــعاً، ومتنوعــــاً مــــن حيــــث املســــتويات الثقافيــــة والتعليميــــة فســــعة انتشــــاره  .٤

 .)٥( ماعيةواالقتصادية واالجت

، فالصــــورة ار والصـــغار ولســـاعات طويلــــة دون ملـــلفهـــو يســــيطر علـــى عقـــول الكبــــ: االســـتحواذ .٥

ـــــــاه يعـــــــادل مخســـــــة أضـــــــعاف مـــــــا تاملتحركـــــــة               بـــــــه ذبجيـــــــســـــــتطيع أن جتـــــــدب قـــــــدراً مـــــــن االنتب

 .)٦( ويزيد هذه القوة استخدام األلوان. الصوت، وحده

                                                
  .٦٤املرجع السابق، ص  )(١
  .١٢٠م، ص١٩٨٦مرزوق، يوسف، مدخل على علم االتصال، مصر، دار املعرفة اجلامعية،   )(٢
هــا مجعيــة العفــاف اخلرييــة عــن دور أبــو عرقــوب، إبــراهيم، التلفزيــون إجيابياتــه وســلبياته ضــمن وقــائع النــدوة الــيت نظمت  )(٣

  .٧٤-٧٣م، حترير فاروق بدران، ص١٩٩٧هـ ١٤١٨اإلعالم يف التنشئة األسرية، 
م، ٢٠٠٦األردن،  مكتبـــة جريـــر، يف حوامـــدة، باســـم علـــي، وقزاقـــزة ســـليمان، وآخـــرون، وســـائل اإلعـــالم والطفولـــة   )(٤

  .١٠٩ص
سـائل االتصـال االلكـرتوين يف اتمـع املعاصـر، عمـان، الـدار فلحي، حممد، صـناعة العقـل يف عصـر الشاشـة ودور و   )(٥

  .٢٢م، ص٢٠٠٢العلمية الدولية، 
  .٢٥فلحي، حممد، صناعة العقل يف عصر الشاشة، مرجع سابق، ص  )(٦



 

 ٥٥ 

 .هوالرتفيوالتثقيف وإيصال املعلومات الفكري،  اإلقناعاجلمع بني القدرة على  .٦

وذلـــك ألنـــه يعتمـــد علـــى خماطبـــة احلـــواس املتمثلـــة يف الســـمع "اإلـــار البصـــري الســـمعي احلركـــي  .٧

ويؤكــد احلــارثي ذلـــك % ٩٨اإلنســان عـــن طريــق هــاتني احلاســتني مـــا نســبته  ويكتســبوالبصــر، 

عـن طريـق الصـورة والصـوت،  إن التلفزيون وسيلة اتصال تتميـز باإلـار السـمعي والبصـري"بقوله 

 .)١( "واحلركة واللون واإلضاءة، واملؤثرات الصوتية والبصرية

 أشــكالالتكــرار وذلــك ميكــن عــن طريــق تكــرار الــربامج والرســائل، كمــا ميكــن تكــرار املضــامني يف  .٨

وبـــــرامج خمتلفـــــة، واالســـــتخدام األمثـــــل خلاصـــــية التكـــــرار تلـــــك تســـــاعد علـــــى تـــــذكر املعلومـــــات 

 .)٢( واالحتفاظ ا

  :هذه أبرز معامل مزايا التلفزيون خاصة إال أن هناك اجيابيات مجة لإلعالم وهذا ما سنتناوله يف

  اإلعالمإيجابيات 

  :إن اإلعالم يف القرن احلادي والعشرين ينطوي على مميزات وإجيابيات منها  

علـى مضـاعفة  ىأدتطويـع اآللـة للقيـام مبهـام ذهنيـة، ممـا ": هـو) عصـر الشاشـة(إن أهم مـا مييـز "  

وتلتقـــي نظريـــات اإلعـــالم املختلفـــة يف التأكيـــد واالعـــرتاف " .)٣( "لإلنســـان آالف املـــرات العقليـــةالقـــدرات 

  .)٤( "بوجود تأثري لوسائل اإلعالم املتنوعة ولكنها ختتلف يف تصوراا لطبيعة هذا التأثري وتنوعه

                                                
  .٢٠ه، ص١٤١٥احلارثي، ساعد، أثر اإلعالن التلفزيوين على الطفل السعودي، دراسة ميدانية، السعودية،   )(١
  .١٤١مسر، دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة االنفتاح اإلعالمي، مرجع سابق، صجليسة،   )(٢
، الــة العربيــة للرتبيــة، املنظمــة )اتمــع والتعلــيم والقــرن احلــادي والعشــرين(حممــد نوفــل، حممــد نبيــل، رؤى املســتقبل   )(٣

  .٢٠١ص ١٩٩٧ -ه، ١٤١٨) ١(عدد ) تونس(العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
هـ، ١٤٢٥، عمان، جمدالوي، )اسرتاتيجيات االتصال وسياسته وتأثرياته(أبو اصبع، صاحل خليل، دراسات اتصالية   )(٤

  .١٠٥، ص٢٠٠٥



 

 ٥٦ 

 وتــزوداللغـة السـليمة : فتقــدم القطـبيـة وتلقــي املعرفـة أحاد ملعلومـايتاحالــة احلصـار  يرفـعمـا  فثمـة  

ولعلهــا أيضــاً يكــون هلــا الــدور اإلجيــايب يف  ،البــاحثني بالدراســات العلميــة، وتســهم يف القضــاء علــى األميــة

  .مباشرة غرياستنطاق الطاقات اإلبداعية بصورة مباشرة أو 

تمــع ككــل مصـــادر أــا تــوفر لألســرة وا"املعلومــايت فق اإلعالمــي و دومــن حماســن وإجيابيــات التــ  

عديدة للمعلومات، وتفتح أمامهم الطريق للتفاعل احلر مع مـا جيـري يف العـامل، ناهيـك عمـا تقـوم بـه هـذه 

. )١( "املسافات، وتوفري الراحة البشرية، وتقدمي خـدمات لتطـوير وحتسـني البيئـة التحتيـة اختزالالوسائل من 

  .)٢( "وحماسنها مساوئهاة كافة، فلكل حضارة ىل تناول التجارب واخلربات يف جمال احلياإإضافة "

فقد عمل اإلعالم على زيـادة التنـافس بـني التيـارات الفكريـة والعقديـة والفكري ويف اال اإلمياين   

  .زيادة عدد القنوات اإلسالمية مع زيادة يف جودة حمتواها أمثرمما 

 علــى حصــانة اجلانــب العقــدي ففـي كــل يــوم نــرى ونشــاهد اجلديـد مــن الــربامج املختلفــة الــيت تـريب  

 ؛اإلجيابيــة القــدواتوممــا جيــدر اإلشــارة إليــه أــا قــدمت لألســرة ولألجيــال الصــاعدة  والتعبــديواألخالقــي 

حممـد (وذلك من خالل استعراض هذه النماذج مـن قلـب عصـر النقـاء اإلسـالمي ابتـداء بـالنموذج األمثـل 

الــربامج الــيت  ومــن خــالل تلــك. * دة يف تــاريخ األمــةالنمــاذج اخلالــ بــبعضومــروراً ) صــلى اهللا عليــه وســلم

    .اجلمهورالدعاة واملفكرين الذين يقدمون أنفسهم للدعوة فيقبل عليهم  يقدمها

                                                
 ١٣٥٤شـــومانن حممـــد، دور األســـرة العربيـــة يف جمـــال التنشـــئة االجتماعيـــة يف ظـــل العوملـــة، صـــحيفة اجلزيـــرة، العـــدد   )(١

  .هـ١٤٢١اجلمعة ذو القعدة، 
 ٨٦راس، أمحــد يوســف، وامســر حلــيم، الشــياب العــريب والتحــديات املعاصــرة، جملــة الشــؤون االجتماعيــة، العــدد  أبــو  )(٢

  .م٢٠٠٥
وبرنـــامج طـــارق ) روائـــع الســـرية(برنـــامج عـــائض القـــرىن : هنـــاك العديـــد مـــن هـــذه الـــربامج علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر* 

   .وغريها)..... علمتين احلياة(السويدان، 



 

 ٥٧ 

فمــن األدوار اهلامــة الــيت يضــطلع ــا اإلعــالم هــي الرتفيــه : والرتفيهيــة الرتوحييــة الوظيفــةإضــافة إىل   

 أن ال ختـرجعلـى  اهلادفـة لـل وخباصـة القنـوات الفضـائيةعن النفس وإعطاء فسـحة لكسـر طـوق الـروتني وامل

  .ثوابت اإلسالميةالو  األصولدائرة  عن

ســـهم يف حتقيـــق التنميـــة الشـــاملة، إذا مـــا وضـــعت هلـــا اخلطـــط تأن  ميكـــن لوســـائل اإلعـــالم اكمـــ"  

املــة، األيــادي الع وتأهيــلوتــدريب  األميــةذ ميكــن مــن خالهلــا مكافحــة إوالــربامج اجلــادة والالزمــة لــذلك، 

  .)١( "على العمل من أجل حتقيق التقنية الشاملةشرية املؤهلة واملدربة والقادرة وختريج الكوادر الب

يف التنميـة االجتماعيــة حبيـث أصـبحت هــذه الوسـائل تضــطلع يف حتقيـق الــوعي  كمـا أـا تســهم   

 .مــع أم األســرةاالجتمــاعي والقــدرة علــى احلــل األفضــل للمشــكالت االجتماعيــة ســواء علــى مســتوى ات

 ،ا أيضـاً استشـارات أسـرية مدروسـةمـبني للزوجني أدوارهـا وتقـدم هلتفهناك العديد من الربامج اهلادفة اليت "

 نو املستشـــار طلـــع مـــن خالهلـــا ة يف االستشـــارات األســـرية والـــيت يإضـــافة إىل املواقـــع االلكرتونيـــة، املتخصصـــ

  .ول الرشيدةلتقدمي احلل. )٢( "على حقيقة املشكلة وكافة أبعادها

مــا يف مؤسســاته أو مــن خــالل اإلعالنــات إيســتقطب اإلعــالم الطاقــات الشــبابية ليوظفهــا وأيضــاً   

ىل تقدميـــه لـــدورات تأهيليـــة إوالبطالـــة إضـــافة  ممـــا يســـهم يف احلـــد مـــن مشـــكلة الفقـــرالـــيت تـــتم عـــرب رســـائله 

  .إدارته وفنمع العناية الكبرية بالوقت وتدريبية لأليدي العاملة واألذهان املفكرة 

                                                
  .٢٣٠تركي، اإلعالم وقضايا اتمع، مرجع سابق، صنصار،   )(١
، )اإلنرتنــت(معابــدة، آدم نــوح، االستشــارات األســرية ضــوابطها الشــرعية وتطبيقاــا علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة   )(٢

  .٢٠، صم٢٠٠١، ٦٦العدد  ،جملة الشريعة



 

 ٥٨ 

فالصـحف والكتــاب والتلفــاز وغريهـا وســائل فعالــة  ،ترســيخ مفهـوم احلــوار والتفــاهمويعمـل علــى "  

قاعـدة مـن احلريـة متكـن األفـراد مـن البحـث افر فيهـا يفرتض أن يتـو  واليت هيف حتقيق الوعي باحلوار ومفاهيم

  .)١( "عن املعلومات والوصول إىل احلقيقة

عــالم أنــه وســيلة جديــدة ذات قــدرات خارقــة إليصــال رســالة إىل العــامل ولعــل مــن أهــم مــا مييــز اإل  

الــدعوة واالنفــالت مــن  ملصــلحةة حاجــة ملحــة تــدعونا القتنــاص إجيابياــا مثــ، و توظيفهــاإذا أحســن أمجــع 

  .سلبياا

اإلعـالم علـى إكسـاب األفـراد واألسـرة وعيـاً صـحياً خاصـاً مـن خـالل الـربامج كما تعمل وسائل   

  .بصحة األفراد تعىناليت 

  مخاطر وسلبيات اإلعالم

 كما أن لإلعالم اجيابيات ذات أثر فاعل ألنه ال خيلو مـن بعـض املخـاطر والسـلبيات فمـن  أبـرز  

  :اآلثار السلبية لإلعالم عامة وللتلفزيون خاصة على األسرة املسلمة

املباشــر  األثــركــون هلــا يو عــرض األفــالم واملشــاهد اإلباحيــة، الــيت ال تراعــي الثقافــة والــدين والقــيم " -

ضــاء ة العــروض هلــذه املضــامني يف الفاألســرة وتكــوين ثقافــة الناشــئة، خاصــة مــع كثــر  متاســك علــى

العريب املستباح، حبيث أصـبحت اخليانـة الزوجيـة، وعالقـات مـا قبـل الـزواج بـني اجلنسـني، وشـرب 

  .)٢("هلا باستهجان أو استغراب ينظراخلمر من األمور الطبيعية، وال 

عــن ربــط املــرأة  بعيــدٌ  أغلبــهمــن الــربامج التلفزيونيــة ) ةأاملــر (مــا يقــدم إىل القطــب األهــم لألســرة  إن -

سـرب مـن خـالل الـربامج دعـوة خبيثـة بل يتم الرتكيز على شكل املرأة وزينتها، وكـذلك يُ " .بدينها
                                                

مية، مركـز امللـك عبـد العزيـز للحـوار الـوطين، الريـاض املغامسي، خالد حممد، احلوار آدابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسـال  )(١
  .٣٠٨ه، ص١٤٢٥

كــرمي، نــايف، متغــريات التكنولوجيــا ووســائل االتصــال، األســرة العربيــة يف وجــه التحــديات واملتغــريات املعاصــرة، مــؤمتر    )(٢
  .١٦٠، ص٢٠٠٣دار ابن حزم،  ،األسرة األول، قصر األوينسكو، بريوت 



 

 ٥٩ 

تقاليـــد  التقاليـــد الباليـــة، فتقـــدم قـــيم اإلســـالم علـــى أـــا جـــزء مـــن تلـــك الو  الـــدين إىل التحـــرر مـــن

 للتمــردودعــوة الفتــاة  ،كالســخرية مــن احلجــاب، والــدعوة إىل الســفور واالخــتالط واالرتبــاط احملــرم

 .)١(وخاصة يف أمر الزواج، وإظهار األمر كما لو أنه صراع بني الفتاة وأسرا ؛على األسرة

امعـة أن السـجن هـو ج" :، حيـث قـال )كولومبيـا(أحد األطباء األمريكيني يف جامعـة أشار وقد  -

فمــــا يعــــرض مــــن الغــــث .)٢("زيــــون هــــو املدرســــة اإلعداديــــة الحنــــراف الشــــبابفاجلرميــــة، فــــإن التل

النوافذ االعالميـة يغـرق الشـباب باالسـفاف الروحـي ويشـكل دوراً االعالمي من خمتلف األبواب و 

 .حمورياً يف تشكيل عقوهلم ووجدام وغدهم اآليت

الفضــائية التجاريــة يف أســاليب  توتفــنن القنــوا اهدين،شــاســتخدام وســائل اإلــار واجلــذب للم" -

وذلــك لتحويــل األنظــار واألفكــار عــن القضــايا  ؛لمشــاهدةل الــذروةالعــرض، وخاصــة يف ســاعات 

وهـي الوصـفة الرئيسـية هلـدر طاقـات  وإغراقـه بالتسـليةاملصريية واحلساسـة، واحنـراف اجليـل الناشـئ 

  .)٣("الشباب

يف استقرار األسـرة تتضـح مـن خـالل  -أحد وسائل اإلعالم  – اليت أحدثها االنرتنت الزلزلةوأما  -

شــعروا %) ٥٤(العينــة  فتبــني أن أكثــر مــن نصــ"الدراســة الــيت أجريــت علــى عينــة مــن الشــباب، 

ذا مل يعـد الشـباب إبأن تفاعلهم املعتاد مـع أسـرهم مل يعـد كمـا كـان قبـل اسـتخدام هـذه الوسـيلة 

  .ؤون األسرة اخلاصة والعامةيف ش التناقش وأحديث للمع أسرهم  جيلسون

                                                
الواقـع واملطلـوب، الـة العربيـة للدراسـات، : بن حممد أمحد، اإلعـالم وأثـره يف تربيـة األسـرة املسـلمةحريري، عبد اهللا   )(١

  .٢٩٦م، ص٢٠٠٤، ٣٧األمنية والتدريب العدد 
وزارة  كتــاب األمــة، قطــر،،عبــد احللــيم، حمــي الــدين، إشــكاليات العمــل اإلعالمــي بــني الثوابــت واملعطيــات العصــرية   )(٢

  .٤٨هـ، ص١٤١٩، ربيع األول ٦٤العدد  ، األوقاف القطرية
  .٢٢٦-٢٢٥م، ص٢٠٠٥، ١الدار البيضاء، طاملغرب، حجازي، مصطفى، اإلنسان املهدور،   )(٣



 

 ٦٠ 

من الشباب مـن كـال اجلنسـني أن اإلنرتنـت  %) ٤٣,٩(وتوصلت الدراسة أيضاً إىل أن ما نسبته   

  .)١("كان سبباً يف ضعف وتراجع مسامهتهم ونشاطام يف املناسبات األسرية

م احـرتام  وكان تـأثري اإلنرتنـت قويـاً بشـكل الفـت علـى الشـباب الـذين ال يوجـد بيـنهم وبـني أسـره  

  .)٢(متبادل، وكان تأثريه ضعيفاً على من تربطهم بأسرهم عالقات التقدير واالحرتام

ـــــربامج  األســـــواقن إ حيـــــث"تـــــدفق الثقافـــــات األجنبيـــــة داخـــــل دول العـــــامل الثالـــــث إن  - الدوليـــــة ل

زيــــون تســــيطر عليهــــا أربعــــة أقطــــار غربيــــة هــــي الواليــــات املتحــــدة، واململكــــة املتحــــدة وفرنســــا فالتل

وتعتمـد الـدول العربيـة علـى . ")٣("انيا، وهذه الدول تصدر أنتاجها مـن الـربامج إىل دول العـاملوأمل

ممـا  .)٤("ممـا يعـين تعرضـها لغـزو ثقـايف وإعالمـي مسـتورد% ٦٠الربامج املستوردة حبيـث يصـل إىل 

حيـث تعمـل وسـائل  مضـادة ألصـالتنا وأصـولنا وقـيم وأخالقيـاتيرتتب على ذلك نشوء ثقافـات 

          القــــــــدرة علــــــــى  وإفقــــــــادهماألفــــــــراد والتالعــــــــب بــــــــوعيهم، تضــــــــليل "الم يف اغلبهــــــــا علــــــــى االعــــــــ

قنـاع األفـراد بـأن األوضـاع القائمـة علـى اسـتبداد إعلـى وتعمل ، والنقد والتحليلالتفكري، والفهم، 

  .)٥("ودعمها استمرارهاوظلم هي األوضاع السليمة اليت جيب 

دراســـة أعـــدا  حيـــث جـــاء يف .كفـــة احلـــوار  أقصـــتســـادت  انتشــار ظـــاهرة العنـــف تلـــك الـــيت إذا -

أن ظـاهرة العنــف "توصـلت إىل ) اليونســكو(منظمـة الرتبيـة والعلـوم والثقافــة التابعـة لألمـم املتحـدة 

  .)٦("أصبحت ترافق األطفال منذ نعومة أظفارهم

                                                
 -هـ ١٤٢٦، ١األردن، دار جمدالوي، طيف ساري، حلمي خضر، ثقافة اإلنرتنت، دراسة يف التواصل االجتماعي   )(١

  .١١٠-١٠٩م، ص ٢٠٠٥
  .١١٠-١٠٩ص املرجع السابق،   )(٢
ــاء،   )(٣ ـــكندرية، دار الوفـــ ــات االجتماعيـــــة، اإلســ ـــة واالجتاهـــ ـــال اجلماهرييــ ـــائل وأســـــاليب االتصــ ــوقي، إبـــــراهيم، وســ الدســـ

  .١٢٣، ص)ت.د(
  مرجع سابق. ١٦٠البيايت، ياس خضري، االتصال الدويل والعريب وجمتمع املعلومات وجمتمع الورق، ص  )(٤
مـنهج الرتبيـة اإلسـالمية يف التصـدي لـه وقايـة وعالجـه، رسـالة دكتـوراه، األردن، القصاص، رغـدة عقلـة، االسـتبداد و   )(٥

  .١١٣م، ص٢٠٠٩جامعة الريموك، كلية الشريعة، 
  .٣٦ناجي، فضيلة باسم، هوية الفتاة املسلمة يف ظل العوملة، ص  )(٦



 

 ٦١ 

الغرائـز  إثـارةو م والوهوإشباع فكرهم باخليال  اإلبداعيةرام واستنفاذ قد وتشويههاالطفولة  إفساد -

علـــى  تؤكـــدوهنـــاك عشـــرات الدراســـات يف الغـــرب والشـــرق  .مبطنـــة خفيـــةوالشـــهوات بأســـاليب 

دور األسـرة  مـيشوقـدرا الكاسـحة علـى  وهيمنتهاواستحواذها  ،خطورة اإلعالم على الطفولة

ن يفـوق أن تـأثري التلفزيـو "وقد أشارت يكن يف دراسة أجرـا أظهـرت  .الرتبوية األخرى والوسائط

  ١"تأثري األقران واألسرة سيما يف مرحلة الشباب املبكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   ٢٥م، ص١٩٨٨، ١طيكن، مىن فتحي ، أبناؤنا بني أخالق القرآن ووسائل اإلعالم ، بريوت، دار الشروق، ١



 

 ٦٢ 

  
  األسرة المسلمة: المبحث الثاني

  .مفهومها -
 .أمهيتها -
 .مقاصدها -
 .حتدياا -
 .نيةدحتديات األسرة األر  -
 . التكامل بني دور األسرة والوسائط الرتبوية األخرى -



 

 ٦٣ 

نساين منذ فجر التاريخ إىل أن يرث اهللا األرض ومن االتعد األسرة النواة األوىل لنشوء االجتماع 

لذا جند حرص االسالم على التنظيم املطلق ألدق تفاصيلها لتنشأ اسرة آمنة ومطمئنة تثمر  ؛عليها 

األسرة املسلمة وأمهيتها : عناصر فاعلة للعمران االنساين واخلالفة يف األرض، وسنتناول يف هذا املبحث

  .  ت اليت تواجهها، والتكامل بني دور األسرة والوسائط الرتبوية األخرىومقاصدها وأبرز التحديا

  مفهوم األسرة

  األسرة لغة: أوالً 

  :جاءت على معاين عدة منها

  .)١(واخللق اخلََلقالشُد والعصيب، وشدة : األسر -

 .)٢(أي بالرباط: وثاقاً، وهو مأسور وأسر باإلسار شّده: من أسر فالُن فالناً  -

 .)٣(ع احلصينة، وأهل الرجل وعشريته واجلماعة يربطها أمر مشرتكالدر : واألسرة -

���m�m�m�m:أي أحكم اهللا خلقه، قال تعاىل: وشد اهللا أسره) احلبس: (واألسر - �T��T��T��T��VU��VU��VU��VUllll ) سورة

 .)٤()٢٨: اإلنسان

  :اجلماعة يربطها أمر مشرتك: واملعىن اللغوي الذي يتسم مع هذا البحث هو

  واألهـل ادفة هلا مثـل العشـريةر وإمنا ورد بألفاظ م ،القرآن الكرمي مل يرد يف) األسرة(علماً بأن لفظ   

  ).٢١٤: الشعراءسورة ( �m�m�m�mq��p��oq��p��oq��p��oq��p��ollll كما يف قوله تعاىل

  :طالحاً صاألسرة ا

  :تناوهلا الباحثون يف معىن األسرة منها عديدةهناك مفاهيم   

                                                
الفريوز آبادي، جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب، القـاموس احملـيط، حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، مؤسسـة   )(١

  .٣١٣م، ص١٩٨٠الرسالة، 
، ١٢م، ج٢٠٠٣لسان العرب، حتقيق عامر أمحد حيدر، بريوت، دار الليث العلمية،  ،ابن منظور، حممد بن مكرم  )(٢

  .٤٥٩ص
  .١١٠م، ص١٩٩٥اللجمي، أديب وآخرون، معجم اللغة العربية، بريوت،   )(٣
  .١١٠املرجع السابق، ص  )(٤



 

 ٦٤ 

 ،دعنهــا األوال عمث يتفــر  اجلماعــة املعتــربة نــواة اتمــع والــيت تنشــأ برابطــة زوجيــة بــني رجــل وإمــرأة"

مـــن أخـــوة وأخـــوات وبالقرابـــة القريبـــة مـــن و دات جـــجني مـــن أجـــداد و وتظـــل ذات صـــلة وثيقـــة بأصـــول الـــزو 

  .)١("األحفاد واألسباط أوالد البنات واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت وأوالدهم

املقـدس حفظـاً  هالـزواج برباطـ اجلماعـة الصـغرية الـيت نواـا رجـل وإمـرأة ربـط بينهمـا"بأـا  وعرّفهـا آخـر

إال بـــالزواج وال تعتـــرب األســــرة إال  تكوينهـــاللنـــوع اإلنســـاين وتثبيتـــاً للقـــيم اإلنســـانية واســـتمرارها وال يكـــون 

 .)٢("به

  أهمية األسرة

) الزوجيـة(وعـد اخلـروج عـن  ،ودعـا إليـه لـذا شـرع اهللا الـزواج) الزوجية(ى إن األسرة ال تقوم إال عل  

خـروج صـارخ ) أنثـى وأنثـى(أو ) رجل، ورجل(املكونة من ) املثلية(إىل ) الذكر واألنثى(ة من الفطرية املكون

 والطبيعــــةالشــــرعية واإلنســـانية بـــل والفطريــــة إىل دائـــرة احلرمــــة واألنانيـــة واالحنـــراف عــــن الفطـــرة  الـــدائرةمـــن 

  .اإلنسانية

لزوجيــة وأدق خصوصــيتها د حــرص اإلســالم إىل التنظــيم الــدقيق احملكــم لتفاصــيل احليــاة اجنــ كمــا  

  .واحلضارياألسرة اليت هي قوام اتمع بل نواة العمران اإلنساين والشهود  لتنشأ

وقاعـدة التكـوين األوىل الـيت يقـوم عليهـا "قاعـدة احليـاة البشـرية،  علـى أـا فاإلسالم ينظـر لألسـرة  

الذكر واألنثـى وإمنـا هـي املؤسسـة ، فهي ليست جمرد معاشرة بني اجتماعية فطرية ا وحدةإالواحد اتمع 

 ولـــذلك كانـــت العنايـــة اإلهليـــة ـــا إنشـــاًء  ؛بـــدوا مو تقـــال تســـتمر اإلنســـانية وال االجتماعيـــة الفطريـــة الـــيت 

  .)٣("وبناًء 

                                                
م، ٢٠٠٠، هــ ١٤٢٠، ١دار الفكـر املعاصـر، ط ،بـريوت، لبنـان ،الزحيلي، وهبة، األسرة املسلمة يف العامل املعاصر  )(١

  .٢٠-١٩ص 
  ).١٤(، ص ٢٠٠٧، )١(األردن، دار املسرية، ط  –الناشف، هدى حممود، األسرة وتربية الطفل، عمان   )(٢
  .٢١٤م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥قطب، سيد، يف ظالل القرآن، القاهرة، دار الشؤون،   )(٣



 

 ٦٥ 

يــرث أن احملافظــة علــى بقــاء النــوع اإلنســاين وتكــاثره عــن طريــق الــزواج املشــروع، إىل لــذلك كانــت   

من إنشاء األسرة يف اإلسالم مث يتبع ذلـك هـدٌف آخـر هـو حفـظ نـوع  اً رئيس هدفاً ن عليها األرض وم اهللا

  .)١(ن له من الدينوذلك مبفهوم اإلنسان املؤمن، الذي يستخلفه اهللا يف األرض وميكّ " نسان الصاحلاإل"

بالصــالح واإلميــان فإــا حتتــاج  املتصــفني أعضــائهاوحــىت تصــل األســرة املســلمة إىل مرحلــة إخــراج   

ود شاق، وفرتة زمنية طويلة يف تربيتهم أطول من اليت حيتاجها أي خملوق آخـر، وذلـك حـىت يكـون إىل جمه

  .)٢(أعضاء األسرة قادرين على إدراك مقتضيات احلياة اإلنسانية واالجتماعية املرتقبة

طهــــا وأدائهـــــا بشــــأا وتكوينهــــا وأســــباب دوام تراب البنــــاء، لــــذلك اهــــتم اإلســـــالم ركيــــزةفاألســــرة   

فمــا تــرك القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة صــغرية وال كبــرية فيهــا ســعادة األســرة  .تهــا علــى أكمــل وجــهوظيفل

  .)٣("واستقرارها إال بينها تفصيًال، أو بني األصل الذي تندرج حتته

  مقاصد األسرة في اإلسالم

  : هناك مقاصد مجة وأغراض سامية لبناء املؤسسة السرية يف االسالم منها

  في األسرةوإقامة حدوده دين لحفظ ا :أوالً 

الدينيــة واألخالقيــة، وتبــدأ  بويــة الــيت يتلقــى فيهــا الطفــل قيمــهفاألســرة هــي املدرســة واملؤسســة الرت   

األوىل هـي الـيت تشـكل  العمريـة هذه املسؤولية مـن اختيـار األم ومتتـد إىل أن يشـب ويبلـغ، وجنـد أن املرحلـة

  .على سلوكياتنا ومرئياتنا العقدية والفكرية والقيمية واملستقبليةاآليت بل لعلها ختتزن يف الالشعور وتسيطر 

                                                
  .٣٣ – ٣٠، ص١٩٩٦، ١سامل، أمحد موسى، بناء األسرة يف هدى القرآن، دمشق، األهلي، ط  )(١
  .٦٢٠،ص ٢ ج قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق،  )(٢
، جلنة البحوث والدراسات، مصر، )اسرتاتيجيات يف تربية األسرة املسلمة(واعي، توفيق، موسوعة األسرة املسلمة، ال  )(٣

  .١٩م، ص٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥شروق للنشر والتوزيع، 



 

 ٦٦ 

  ل البشريسحفظ الن: ثانياً 

ينشـــئها اتمـــع : "إن تكـــاثر النـــوع مـــرتبط بســـر امتـــداد واســـتمرار احليـــاة اإلنســـانية، وهـــذه احليـــاة  

 اجلنســـني الـــذكر النظيـــف الطـــاهر بـــني الرجـــل واملـــرأة، ومهـــا عمـــاد األســـرة الـــيت تكـــون احليـــاة املشـــرتكة بـــني

  .)١("واهللا شرع الزواج الذي حيقق السكينة واملودة والرمحة وتكاثر النوع .واألنثى

���m�m�m�m��e��d��c��b��a :قــال تعــاىل   �̀��_��~��}��|��{��z��y��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y

ffffgggg��������������k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��hm����lm����lm����lm����lllll ) ٢١: الرومسورة(  

  السكن والمودة السكينة تحقيق: ثالثاً 

حـىت ال تنحصـر العالقـة بـني الـزوجني يف حتقيـق السـكن واملـودة  إن من مقاصـد العالقـة الزوجيـة "  

أن مـن مقاصـد هـذه العالقـة أن يسـكن كـل مـن الـزوجني إىل  إىل هـت الشـريعة بصورة جسـدية حبتـة فقـد ن

  .)٢("اآلخر، وأن تتحقق بينهما املودة والرمحة

  .زوجيةويف سبيل ذلك شرعت أحكاماً وآداباً للمعاشرة ولكافة تفاصيل احلياة ال  

  حفظ النسب: رابعاً 

اإلنســان إىل أصـــله  انتســابف" إن حفــظ االنســاب وصــيانتها مـــن أبــرز مقاصــد األســرة يف اإلســـالم

وألجـــل " للشـــريعة مســـتقل عـــن حفـــظ النســـل مقصـــد ،وصـــيانتها مـــن االخـــتالط األنســـاب ونقـــاءالشـــرعي 

                                                
 -هــ ١٤٠٨عجمـان،  بيـة املتحـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن،حمجوب، عباس، أصول الرتبيـة اإلسـالمية، اإلمـارات العر   )(١

  .١١٤، ص١٩٨٧
ــر،   )(٢ ــــرواد للنشــ ــر، دار ال ــالم، مصــ ـــرة يف اإلســ ــل، ميثــــاق األسـ ـــرأة والطفــ ــة للمـ ــالمية، العامليــ ـــة اإلســ ـــ ١٤٣٠اللجنـ  -هــ

  .٣١م، ص٢٠٠٩



 

 ٦٧ 

وعـــدم كـــتم مـــا يف  ،لعـــدةاألحكـــام اخلاصـــة با ومقدماتـــه وشـــرعتحتقيـــق هـــذا املقصـــد حـــرم اإلســـالم الزنـــا 

  .)١("األرحام، وإثبات النسب وغري ذلك من األحكام

  العفةاإلحصان وتحقيق : خامساً 

قــد جعــل هلــا قنــوات الــذي خلــف االنســان وأودع فيــه الغريــزة اجلنســية  -ســبحانه وتعــاىل–إن اهللا   

فر الــزواج الشــرعي يــو "حيــث ) الــزواج الشــرعي(مشــروعة ويســر ســبلها لتفريــغ هــذه الطاقــة بالبــديل احلــالل 

علـــــى فوضـــــى  ء، ويســـــد ذرائـــــع الفســـــاد اجلنســـــي بالقضـــــااألعـــــراضالعفـــــاف وحيقـــــق اإلحصـــــان وحيفـــــظ 

  .)٢("اإلباحية

  تكوين رباط اجتماعي متين :سادساً 

إن مـن مقاصــد األســرة يف اإلسـالم إعــداد إنســان صـاحل فاعــل قــادر علـى االنســجام والتــآلف مــع   

ل االجتمــاعي يف خمتلــف أطيــاف اتمــع، وجوانبــه املاديــة، والوجدانيــة املنظومــة االجتماعيــة لتحقيــق التكافــ

تكـوين األسـرة مـن شــأنه تكـوين الـروابط بـني أسـر اتمـع مث تنتقـل إىل األمــة "والعقليـة وغريهـا، حيـث أن  

 قواألخــــالبأســــرها، ليكــــون التعــــارف علــــى اخــــتالف القبائــــل واألجنــــاس مــــن خــــالل احلــــب واملصــــاهرة، 

  .)٣("عاونلة، والتضالفا

�m�m�m�mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��eo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��eo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��eo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��epppp����������s��r����q��s��r����q��s��r����q��s��r����q :قال تعـاىل  

u��tu��tu��tu��tvvvv����������z��y���x��w��z��y���x��w��z��y���x��w��z��y���x��wllll ) ١٣: احلجراتسورة(.  

  

  
                                                

  .٣٢ص ،اللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل، ميثاق األسرة يف اإلسالم ، مرجع سابق )(١
  .٣٢املرجع السابق، ص  )(٢
تري مقدمـــة إىل كليـــة ســجنظــور الرتبـــوي اإلســالمي، رســـالة ماعاطفـــة احلــب مـــن امل الشــكيلي، علـــي بــن زهـــران، تربيــة  )(٣

  .١١٥م، ص٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ٦٨ 

  التحديات التي تواجه األسرة المسلمة المعاصرة

 التـوارث(، فـال بـد أن ختـرج مـن طـور أعاصـري داخليـة وعامليـةإن األسرة املسلمة تقع حتـت سـطوة   

الــذي يعتمــد علــى بلــورة مفــاهيم مؤصــلة احملتــوى تتســم  العامليــةحــول الــذات إىل طــور  والتقوقــع )التلقــائي

  .باملعاصرة لتأهيلها لتقوم بدورها الريادي

تغـــريات هائلـــة قــد طـــرأ عليهــا  – اإلعالمـــيعصــر البـــث  -األســرة املســـلمة يف عصــر العوملـــة  إن"  

العامل، وقد أصاب هـذا  يغزووحتدياا  لألسرةلغريب على مستوى البناء والوظائف واألدوار، وأخذ النمط ا

التغيــــري العديــــد مــــن اتمعــــات اليــــوم، وظهــــرت صــــعوبات حتــــذر بــــأن األســــرة اإلنســــانية عمومــــاً واملســــلمة 

فقــــد أغفلــــت الــــدور الريــــادي للمــــنهج االســــالمي  .)١("لاليــــارســــبيلها  خصوصــــاً متــــر بأزمــــة، أو أــــا يف

  .  كافة املعوقات والتحديات اليت تعرتيها  يف احتواء) الدستور الرباين(

ن الدساتري اليت تشكل األسرة املسـلمة إمنـا هـي دسـاتري إهليـة مقدسـة صـادرة مـن حكـيم أ"حيث   

، تبـديلها، فـال جيـوز املسـاس ـا أو حماولـة تغيريهـا أو انعليم مبكونات النفس اإلنسانية املنبثق عنهـا الزوجـ

  .)٢("راعية لكل ما يضمن قيام حياة زوجية وأسرية مستقرة وناجحةألا قوانني وتشريعات ثابتة وم

إال أن مؤسسات العوملة من خالل إعالمها ومؤمتراـا الـيت تعقـدها بشـأن املـرأة واألسـرة حاولـت "  

شــكل متعمــد يهــدف القضــاء علــى األســرة املســلمة وإغراقهــا يف املمارســات الــيت ســقطت فيهــا بجتاهلهــا و 

ألخــري، واألمــل البــاقي حكــام الســيطرة علــى احلصــن اإالثقافــة الغربيــة، وعنــد ذلــك يــتم األســرة يف احلضــارة و 

   .)٣( "، والتوازن االجتماعي لألمةلغرس القيم

                                                
ــرة العربيــــة،   )(١ ــة التغــــريات يف األســ ــاعي العــــاملي دراســ ــد العلــــيم، علــــم االجتمــ ــومي، أمحــــد حممــــد، وناصــــر عفــــاف عبــ بيــ

  .٥٥م، ص٢٠٠٣ية، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامع
، ٥٣حسنة، عمر عبيد تقدمي كتاب األمة، وثيقة مؤمتر السكان والتنمية رؤية شرعية، سليمان جاد احلسيين، العدد   )(٢

  .٨ص
  .، مرجع سابق٨٠عداد الرتبوي لألسرة املسلمة يف عصر العوملة، صالبدور، حنان، اإل  )(٣



 

 ٦٩ 

  : إن األسرة املسلمة تقع حتت سطوة حتديات وصعوبات عارمة من أبرزها اآليت

  لألسرة التقليدية التدينمفهوم  انحسار: أوالً 

ال يــرى أثرهــا ) اتدشــعائر وعبــا( التعبــديســرة التقليديــة علــى اجلانــب مفهــوم التــدين لأل احنســار

الكــيالين مفهــوم األســرة  بــنيوي .)مــنهج حيــاة(ألصــوب ال يصــبح اإلســالم اعلــى حياــا العمليــة أو علــى 

ن حاجات العصر وحتدياته الرتبويـة واالجتماعيـة والثقافيـة ع الغائبةاألسرة املسلمة : "املسلمة التقليدية بأنه

  .)١("واالجتماعية والتكنولوجية

تنـوع مصـادر املعرفـة والثقافـة  وغيـابوهذا جيعـل األسـرة املسـلمة تقـع حتـت سـطوة أحاديـة املعرفـة   

 طـالعاإل احنسـاروهـذا يثبـت معانـاة األسـرة املسـلمة مـن التـدهور الثقـايف يف مجيـع اجتاهاتـه، ومـن "والتلقي 

ات، عـ، ومما يبعد األسرة املسـلمة عـن حتقيـق الطموحـات والتطلاحلوار اإلجيايب، والتفكري وغيابواملطالعة، 

مستقبًال غـري قـادرة علـى التعبـري عـن نفسـها سـواء باحلـديث أو الكتابـة  األجيالواخلوف األكرب أن تصبح 

  .)٢("وسيلة أخرى أيةأو 

 إعـــداد العناصـــر مـــن مـــن األدوار الوظيفيـــة الـــيت تضـــطلع ـــا األســـرة يف رحـــاب نفســـها يقلـــلممـــا   

 اإلحســــاسمــــن دائــــرة املســــؤولية األســــرية إىل  واخلــــروج ،اإلميانيــــة املعــــدة إلعمــــار األرض يف رحــــاب أمتهــــا

فيـه األسـرة منوذجـاً رياديـاً مثاليـاً ناطقـاً  تقـدمباملسؤولية حنو األمة إىل الدائرة األعلى واملرحلـة األخـرية الـذي 

  .لألسرة اإلنسانية وفق مؤهالت وكفاءات متميزة

  غزو الثقافي على األسرة المسلمة ووسائلهال: ثانياً 

                                                
لــدين وهكــذا عــادت القــدس، ديب، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  الكـيالين، ماجــد عرســان، هكــذا ظهــر جيــل صــالح ا  )(١

  .٤٢٩، صه١٤٣٠دار القلم، 
الشــهاب، جاســم، وحممــود حــواس وآخــرون، حتــديات الثقافــة والشــباب العــريب وســبل املواجهــة، جملــة الرتبيــة، قطــر،   )(٢

  .٨٢، ص٢٠٠٣، ١٤٤العدد 



 

 ٧٠ 

يـز بـني مـا يال بـد مـن التم"لقد جلأت القوة املغرضـة إىل الغـزو الثقـايف كبـديل للغـزو العسـكري لـذا   

فـــتح لـــه األبـــواب تهـــو مشـــرتك إنســـاين عـــام ومـــا هـــو خصوصـــية حضـــارية، فمـــا هـــو مشـــرتك إنســـاين عـــام، 

يف حــذر  يــدققونمــا هــو خصوصــية حضــارية،  بيــد أنيله، ون يف حتصــوالنوافــذ، بــل ويطلبــه العقــالء، وجيــدّ 

، ملــا فيــه مــن تنــاقض مــع منــه ومتثلــه، ويعرضــون علــى معــايري حضــارم ملــا يقبــل ومــا يــرفض اســتلهامهقبــل 

للشخصـية احلضـارية، الـيت  )البصـمة(هويتهم احلضارية، وقيمهم االعتقادية، وأصوهلم الـيت تكـون مـا يشـبه 

ســـبيل لالرتقـــاء بالـــذوق ) البصـــمة(إن احملافظـــة علـــى هـــذه  )١( "ور والتفاعـــلهـــي منـــاط التميـــز، رغـــم التطـــ

األخالقــــي والــــذوق اجلمــــايل لألســــرة املســــلمة أمــــام التــــدفق اهلائــــل مــــن مجيــــع النوافــــذ واألبــــواب اإلعالميــــة 

ذا غـاب النــبض اإلميــاين إ ال ســيماواهلويـة و  لالنتمــاءمـدمرة  وأخــالطغرضـة حتمــل ملوثـات لثقافـات وافــدة م

  .لدراسات العلمية واملراجعات املعرفيةوا

اخللـــــل  واســـــتغالل –أركـــــان األســـــرة املســــلمة  تقــــويضفمــــن أبـــــرز الوســــائل الـــــيت اســـــتخدمت يف   

  )املــرأة(األهــم يف األســرة املســلمة  إىل القطــب الــيت وجهــتواالضــطراب الســائد يف اتمعــات اإلســالمية و 

  :الوسائل التاليةهي 

  لفكرية الوافدةالتيارات ا: الوسيلة األولى

ــــــدين يف اتمعــــــات اإلســــــالمية وتــــــوايل  حلقيقــــــةهشاشــــــة الفهــــــم  اســــــتغلت التيــــــارات الفكريــــــة   ال

 أســهمممــا  ؛واالنكمــاش الثقــايف ،واالستســالم للمــوروث االجتمــاعي ،االنكســارات احلضــارية واالجتماعيــة

  .األرض واآلفاقبالعلم والتكنولوجيا املتطورة يف  املتسلحةيف تقبل هذه التيارات الدخيلة 

                                                
  .٢٠٧م، ص١٩٨٩ة، دار الشروق، عمارة، حممد، الغزو الفكري وهم أم حقيقية، القاهر   )(١



 

 ٧١ 

أهم قنـاة تسـتغل للتمهيـد مـن أجـل القضـاء علـى األسـرة ملرأة املسلمة ركن األسرة الرئيس اكانت و   

وتعــد مــن املفاصــل  ،علــى الســاحة اإلســالمية والعامليــة. قضــية املــرأة تشــغل حضــوراً بــارزاً  فباتــت: املســلمة

  .احلساسة يف احلياة اإلسالمية املعاصرة

وجرهـا "اإلفـراط والتفـريط حيـث تـؤول إحـدامها إىل االنسـحاب والتقوقـع  مظـّين ومثة مـا تقـع حتـت   

أحـــد جنـــاحي أمتنـــا فاليـــد الواحـــدة حمـــال أن تشـــيد  يشـــلإىل عصـــور التخلـــف انتصـــاراً لتقاليـــد جـــائرة ممـــا 

وتؤول أخرامها لالنفتاح على اآلخر من غـري . )١( "ة علينالبحضارة، وخيدم خمططات أعدائنا وحيقق هلم الغ

اإلســــالم مــــن غوائــــل االحنطــــاط  حّصــــنهاالبيئــــة الغربيــــة إىل ســــاحاتنا بعــــد أن  مشــــكالت لتتســــرب ضــــبط

  .واالحندار اخللقي

إن املـــرأة واألســـرة، وكـــل : "علـــى خطـــورة األفكـــار املســـتوردة فيقـــول) عمـــاد الـــدين خليـــل(ويؤكـــد   

مــن ألــف مشــكلة  نرب تعانيــااحليــاة االجتماعيـة يف ديــار الغــو املفـردات املرتبطــة ــذين القطبــني األساســيني 

  .)٢( "فنقلت إلينا كما لو كانت هي احلل

الفكـر املفتوحـة علـى مصـراعيها ومـن  مـوانئرون إلينـا مشـاكلهم عـرب كـانوا يصـدّ : "ويضيف قائالً   

خــالل شــبكة املســتوردين والسماســرة، خميلــني للمســلمني أن املــرأة املســلمة هــي الــيت تعــاين مــن األزمــات، 

، مآخــذ يف احليــاة اإلســالمية، ســعى السماســرة إىل اســترياد ...والطهــارة اخللفيــة ىاألســر االســتقرار  وعــدوا

احللـــول املناســـبة لتـــداركها، واحللـــول كانـــت مسومـــاً مركـــزة أطاحـــت باالســـتقرار، ودســـت يف شـــرايني احليـــاة 

  .)٣( "والدمارالفساد، والشذوذ، 

  

                                                
  .٨٠م، ص١٩٩١دار الشروق،  ،ة، بريوترأة بني التقاليد الراكدة والوافدقضايا امل ،الغزايل، حممد  )(١
  .٨م، ص١٩٩٧خليل، عماد الدين، املرأة واألسرة املسلمة من منظور غريب، عمان، دار الفرقان،   )(٢
  .٩ص ،سابقالرجع امللمة من منظور غريب، خليل، عماد الدين، املرأة واألسرة املس  )(٣



 

 ٧٢ 

  :فمن صور سحب منوذج املرأة الغربية على املرأة املسلمة  

أي أصـــبح مصـــمم األزيـــاء، ) باملوضـــة(املـــرأة احملدثـــة يف لباســـها ومظهرهـــا إىل مـــا يســـمى  إظهـــار .١

مــــن  تعــــريالشــــعر يف بــــاريس ولنــــدن مــــثًال يقــــرران للمــــرأة يف بالدنــــا مــــاذا تلــــبس؟ وكــــم  شــــطةوما

  .)١( جسدها؟

 .)٢( وفق خطة مدروسة حمكمةوغريه التعليم  يف الدعوة املفتوحة إىل االختالط .٢

 بقات ملكات اجلمالعقد مسا .٣

 .ثقافة االستهالكنشر  .٤

 .عقد املؤمترات والندوات ذات أغراض مسمومة .٥

 .الرجل وميش دوره ةالدعوة إىل سلب قوام .٦

 قيمــةال  واعتبـار أن الرسـالة األســرية عمـل تقليـدي ،الـدعوة إىل خـروج املــرأة عـن وظيفتهـا األســرية .٧

 .له

 .أةالدعوة إىل املساواة املطلقة بني الرجل واملر  .٨

 .ظالل املشروعية عليه وإلقاءاالعرتاف بالشذوذ  .٩

، وغريهـا مـن األفكـار ....احملرمة وحىت إن كانت مع احملارم اجلنسيةالدعوة إىل حرية العالقات  .١٠

 ٣.املسمومة

 

                                                
  .٥٩م، ص٢٠٠٠القرضاوي، يوسف، املسلمون والعوملة، القاهرة، دار للنشر والتوزيع اإلسالمية،   )(١
م، ٢٠٠٩ -هـــ ١٤٢٩العبــد الكــرمي، فــؤاد عبــد الكــرمي، قضــايا املــرأة يف املــؤمترات الدوليــة، الريــاض، مركــز باحثــات،   )(٢

  .٥٢ص
 .٦٠-٥٢ق ، ص املرجع الساب ٣



 

 ٧٣ 

  :مجموعة من الشباب والشابات استهداف: الوسيلة الثانية

ولني قولبـــة حمـــا"الدراســـة وغريهـــا وشـــابات ممـــن أقبلـــوا علـــى الغـــرب ألغـــراض  اً فقـــد اســـتغلوا شـــباب  

 الوسـيلةوممـا أفرزتـه هـذه . )١("للمـرأة املسـلمة إصـالحورجـال  تحملـوا لـواء دعـاة التحـررليرائهـم تفكريهم وآ

  ).االغرتاب واالضطراب(يف احلياة املعاصرة  املسلمةأن عاشت 

  غياب العدالة االجتماعية: ثالثاً 

القـــرآن الكـــرمي، والســـنة ( الـــوحين مصـــدري ة نابعـــة مـــمية للمنظومـــة االجتماعيـــإن الرؤيـــة اإلســـال  

الفــرد مــع عــدم التفــريط حبــق  حــقاً شــامًال متوازنــاً يضــمن جتقــدم تصــوراً ناضــ الــيت ، تلــك)والنبويــة املشــرفة

عدالــة شــاملة لكــل جوانــب احليــاة اإلنســانية : "وأروعهــا بأمثــل صــورهاالعدالــة االجتماعيــة  لتحــلاجلماعــة، 

مجيع مظـاهر احليـاة،  تتناولد عدالة اقتصادية، كما تطرحها الفلسفة االشرتاكية بل ومقوماا، وليست جمر 

  .)٢("وجوانب النشاط، كما تتناول الشعور والسلوك، والضمائر والوجدانيات

الفكريــة غيــاب العدالــة االجتماعيــة  املــادةوقــد كــان الباعــث علــى ظهــور هــذا املفهــوم إىل واجهــة "  

وتفـــــاوت املعاملـــــة داخـــــل اتمـــــع الواحـــــد، وضـــــياع احلقـــــوق  ،قـــــوق األفـــــراداملتمثلـــــة بضـــــياع كثـــــري مـــــن ح

غيـــاب العدالـــة مـــن أخـــص  عـــديُ و ، عـــن الواقـــع اإلنســـاين، الفـــرصاالجتماعيـــة والسياســـية، وغيـــاب تكـــافؤ 

  .)٣("حتديات السلوك االجتماعي يف املرحلة احلاضرة

ســيما املؤسســـة األســـرية ال ة ويتمثــل غيـــاب العدالــة االجتماعيـــة علـــى مســتوى املؤسســـات الرتبويـــ  

  :بطائفة من املظاهر، منها

                                                
الـــزعيب، لينـــا، الرتبيـــة وقـــيم املـــرأة املســـلمة يف اتمعـــات املعاصـــرة، رســـالة دكتـــوراة مقدمـــة إىل كليـــة الشـــريعة، األردن،   )(١

  .٤٠م، ص٢٠١٠هـ ١٤٣١جامعة الريموك 
  .١٦١م، ص١٩٦٩العادل، فؤاد، العدالة االجتماعية عقيدة هدف، مصر، دار الكتاب العريب،   )(٢
نــة، منــاف أمحــد، الرتبيــة اإلســالمية ودورهــا يف بنــاء الســلوك االجتمــاعي، رســالة دكتــوراه مقدمــة إىل كليــة الشــريعة كتا   )(٣

  .١٩٣م، ص٢٠١٠جامعة الريموك، األردن، 



 

 ٧٤ 

عنـد  أحيانـاً  يل فرد على حسـاب فـرد آخـر، أو إمهـال فـرد لصـاحل آخـر، ويظهـر هـذا السـلوكضتف .١

اجـات يوغيـاب العدالـة بيـنهن، حيـث تتبلـور مظـاهر السـلوك مـن خـالل تلبيـة احت تتعدد الزوجا

  .)١(وأبنائهاعلى زوجة أخرى  وأبنائهازوجة 

 .اخل.... وعلى مقدار احملبة ،تفريق يف االتصال األسرى واملعاملة بناء على جنس الفردال .٢

ذلــك، حيــث  غــريممارســة التســلط والقهــر والعنــف بنــاء علــى مقــدار خطــوة الفــرد يف األســرة أو " .٣

 .)٢("لبعض األبناء على حساب اآلخرين ومتييزتقوم عالقة تفضيلية 

الـزواج املتاحـة لكـل مـن الرجـل واملـرأة والـيت حتكمهـا وسـائل  إىل فـرصية ولرمبا ميتد غياب العدالة االجتماع

  .قمع اجتماعي غري عادلة

  الموضوعة واألحاديثاالجتماعي  والموروثعدم التمييز بين الثابت من النص الديني : رابعاً 

 يف عامـــة وللمــرأة املســلمة خاصـــة لألســرةمواقـــع احليــاة  يفواالنســحاب  االنغــالقلقــد ســاد تيـــار   

مــن تــوايل عصــور االنكســار  نتجــتفقــد ســادت أعــراف وتقاليــد اجتماعيــة  ،بعــض اتمعــات االســالمية 

وبــذلك حرمــت املــرأة مــن أخــص حقوقهــا مــن اختيــار زوجهــا أو حــىت ) "فقــه التــدين(والبعــد عــن حقيقــة 

اليهوديـة ، يف الوقت الذي متـارس املـرأة تستفيد منهرفضه، ومنعت  من الذهاب إىل املسجد حلضور درس 

  .)٣("أو النصرانية والبوذية حقها يف الذهاب إىل الكنيسة أو املعبد

  :ومن أسباب سيادة هذا التيار

                                                
ــة الريمـــوك، األردن،   )(١ ــريعة، جامعـ ــتري مقدمـــة إىل كليـــة الشـ ــد، العنـــف األســـري، رســـالة ماجسـ م، ٢٠٠٤العـــرود، حممـ

  .٣٠ص
  .١٩٦ص ،مرجع سابق ،الرتبية اإلسالمية، دورها يف بناء السلوك االجتماعي كتانة،   )(٢
  .٨-٥، ص١٩٨٣ه، ١٤٠٣قطب، حممد ، معركة التقاليد، القاهرة، دار الشروق،   )(٣



 

 ٧٥ 

حتـــتكم إىل الـــنص الشـــرعي  ناقـــدةالتلقـــائي للعـــادات والتقاليـــد مـــن غـــري رؤيـــة أو بصـــرية  التـــوارث .١

  .والثابت

اجلهــل يصــب  منطــق" ولــهالغــزايل بق أكــدههشاشــة الفهــم وضــيق املعرفــة حلقيقــة الــدين، وهــذا مــا  .٢

أنــواع  تلقيهــاو ذهــاب املــرأة إىل املســجد بدعــة منكــرة،  حيــث عــدواعلــى مجــاهري غفــرية مــن النــاس 

علـــى هـــذا النحـــو أن  ويكفـــي للمـــرأةوعيهـــا بالشـــؤون العامـــة مرفـــوض، و الثقافـــات تقليـــد أجنـــيب، 

إىل ة يعـــود عصـــار األخـــري األمـــة اإلســـالمية يف اال قـــفإن مو  وأرى تكـــون راعيـــة بيـــت وربـــه أســـرة،

 .)١("العجز الشائن يف فهم موقف اإلسالم الصحيح من املرأة

 وأيضـاً . )٢( )النسـاء حبالـة الشـيطان(جداً ومثال ذلك  ضعيفةاالستناد إىل أحاديث موضوعة أو  .٣

 .)٣("زوجتك اليت تصاحبك وما ملكت ميينك عدوكأعدا "

بنــــاء  أداةاتــــت معــــول هــــدم بــــدل أن تكــــون وبــــذا أصــــبحت املــــرأة معزولــــة عــــن احليــــاة االجتماعيــــة فلرمبــــا ب

  .وفاعلية

  البطالة والفقر: خامساً 

ويض سلطة الـزوج، وعـدم االحـرتام الضـمين لـه، فتظهـر الصـراعات بـني تقوقد تؤدي البطالة إىل "  

جزئيـاً أو كليـا مـن  خيسـر الـزوجالزوجني، ويوجه اللوم إىل الـزوج باعتبـاره مسـؤوًال عـن بطالتـه، وشـيئاً فشـيئاً 

  .)٤("للزوجةخضوع كامل إىل طته سل

                                                
  .٦٩ص ،مرجع سابق ،ةرأة بني التقاليد الراكدة والوافدالغزايل، حممد، امل  )(١
ــحيح وضــــع  )(٢ ــدين، صــ ــالمي، جاأللبــــاين، حممــــد ناصــــر الــ ــه املكتــــب اإلســ ، قــــال ٧١٨، ١يف اجلــــامع الصــــغري وزياداتــ

  .األلباين، حديث ضعيف
  .٦/٣٢١) ط.د(الضعيفة، الرياض، مكتبة املعارف  األحاديث سلسلةاأللباين، حممد ناصر،   )(٣
، اإلســكندرية، وأســاليب املواجهـة لـدعم الســالم االجتمـاعي واألمــن العـريب ، البطالـةعبـد القـادر، حممــد عـالء الــدين  )(٤

  .٨٥م، ص٢٠٠٣ ،منشأة املعارف



 

 ٧٦ 

   ا فإنه واألب عندما يفشل يف القيام بدوره وال يؤمعن مباشرة أي نفـوذ  يعجزن لألسرة احتياجا

القـيم  انتهـاءأو سلطة داخل أسرته، فإذا اخفق ذه املهمة اعترب مثاًال سيئاً ألوالده، مما يـؤدي بالتـايل إىل 

  .)١("يف األسرة

أن هنــاك ) "م٢٠٠١(البنــك الـدويل لعــام  وتشــري تقـديرات حتــدياً صـارخاً لألســرة أمـا الفقــر فيعتـرب  

  .)٢("مليار إنسان من بني سكان العامل، يعيشون على أقل من دوالر يومياً ) ١,٢(

هـذه النسـبة أطلـق الـبعض  والرتفاع ،من فقراء العامل من النساء% ٧٥در اإلشارة إليه أن ومما جت  

  .)٣(شارة إىل أن املرأة تعاين من الفقر أكثر من الرجلإ) تأنيث الفقر(مصطلح 

فصل بني التحديات االجتماعية واالقتصادية فاالنكسار االقتصادي يفـرز أن نستطيع ن اللعلنا و   

املنضـبط االقتصـادي غـري  الـرتفعـن  ينـتجويف الوجـه املقابـل قـد  .املنظومـة االجتماعيـة علـى اً واضـح خلالً 

  .على مستوى الفرد واألسرة عيل النفسي واالجتماهالرت 

  األمية: سادساً 

) ونيـمل ٦٦(نسـبة األميـة يف ايـة هـذا القـرن يف العـامل العـريب بلـغ "إىل أن أشار تقرير لليونسكو 

مقارنــة %) ٦٢(مــا نســبته ) ١٩٩٠(اإلنــاث الغالبــة العظمـى هلــذه النســبة، حيـث بلــغ عــددهن عـام  ومتثـل

  .)٤(ممن الذكور%) ٣٨(

  .)١(فيه%) ٤٨(صر ويف احل%) ٨٩(بني اإلناث يف القرى  األميةنسبة  تبلغب أما يف املغر   

                                                
ــة اجلامعيــــة،   )(١ ــهامات اخلدمــــة االجتماعيــــة يف جمــــال األســــرة والســــكان، اإلســــكندرية، دار املعرفــ رمضــــان، الســــيد، إســ

  .١٦٦م، ص١٩٩٩
  .٢٥م، ص٢٠٠٣، ١٢، العدد ٣وفاء، تأثري الفقر على النساء واألطفال، جملة الطفولة والتنمية جملد رقم  ،احللون  )(٢
  .١١غباش، اآلثار واالنعكاسات االجتماعية للعوملة حمليًا ودولية، ص  )(٣
شريف، حممود، أضواء على املؤمتر الدويل حول أمية املرأة والتنمية والتحديات القرن احلـادي والعشـرين، جملـة الرتبيـة،   )(٤

  .٢٢قطر، ص



 

 ٧٧ 

آخـر مــن األميــة يف عـدم تســخري العلـم واملعرفــة يف عمــارة األرض والتنميـة البشــرية بــل  وهنـاك لــونٌ   

  .اختزاهلا باحلصول على املكاسب املادية

شــكل خطــراً يقطــار اإلســالمية وال يفوتنــا اإلشــارة إىل أن االضــطرابات السياســية يف عــدد مــن األ  

  .جديداً لألمية كما يف العراق وفلسطني وغريها

  التعصب العشائري والقبلي: سابعاً 

تشــكل ظــاهرة التعصــب العشــائري والقبلــي بأشــكاهلا املختلفــة حتــدياً للوجــود احلضــاري واإلنســاين   

مــا بــال دعــوى : "ســلم قــاليف اتمعــات العربيــة، ففــي احلــديث الشــريف عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

  .)٢("دعوها فإا منتنة... اجلاهلية

ر األمـــــــراض طـــــــشـــــــكل أخيويتفـــــــق أغلـــــــب املفكـــــــرين علـــــــى أن التعصـــــــب بأشـــــــكاله املختلفـــــــة "  

مبضــموا ســداً  تقــفوطبيعــة هويتنــا اإلســالمية، الــيت  قيمنــابــل ويتنــاىف كليــاً مــع منظومــة . ")٣("االجتماعيــة

  .)٤(عصبية ملواجهة أي تطرف سلوكي ذا مالمح

ــــــــاء، ظــــــــاملني كــــــــانوا "والعصــــــــبية مبفهومهــــــــا العــــــــام تعــــــــين                      احلــــــــث علــــــــى نصــــــــرة األوليــــــــاء واألقرب

              تعــــــــــــين الــــــــــــدعوة إىل املدافعــــــــــــة واحملامــــــــــــاة، واملطالبــــــــــــة يف ســــــــــــبيل األقــــــــــــارب "وكمــــــــــــا . )٥("أو مظلــــــــــــومني

                                                                                                                                       
ــلمة التعليمـــي، يف  )(١ ــع املـــرأة املسـ ــن، واقـ ــدورة اخلامســـة، علـــوي، مـــوالي حسـ  املغـــرب، جامعـــة الصـــحوة اإلســـالمية، الـ

  .١٩٣ص
) ٤٦٨١(، ومسـلم، الصـحيح، بـاب الـرب والصـلة واآلداب، رقـم )٣٢٥٧(البخاري، الصحيح، املناقب رقم أخرجه   )(٢

  .وقال حديث حسن صحيح) ٣٢٣٧(والرتمذي، السنن، رقم 
العـامل العـريب، أبـو ظـيب، مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث وطفة، علي، الرتبية إزاء حتـديات التعصـب والعنـف يف   )(٣

  .٧، ص)٦٩(م، عدد ٢٠٠٢اإلسرتاتيجية، 
  .١٨٨أمحد، الرتبية اإلسالمية ودورها يف السلوك، مرجع سابق، ص فكتانة، منا   )(٤
 ،م٢٠٠٠لعريب، دكت، جون، علم النفس االجتماعي والتعصب، تعريب عبد احلميد إبراهيم، القاهرة، دار الفكر ا  )(٥

  .٩١ص



 

 ٧٨ 

مـــــة، وإنكـــــار احلقـــــوق االجتماعيـــــة للفئـــــات شـــــق وحـــــدة األ. "فتـــــؤدي يف ايـــــة املطـــــاف إىل. ١"واألوليــــاء

  .)٢("األخرى، وهدم البىن االجتماعية املختلفة هلم

  :مثل. مجة مثبطاتظاهرة القبلية والعشائرية على األسرة املسلمة  وتفرز  

عليهـا مـن هـو  يُفرضفتحرم الفتاة من حق اختيار الزوج حيث  من دائرة العشرية رفض الزواج إال -

ممــا جيعــل احليــاة الزوجيــة قائمــة علــى عــدم االســتقرار  ؛حتصــل األلفــة واملــودة مــن عشــريا وقــد ال

أن النســـاء . وقـــد أظهـــرت نتـــائج دراســـة حســـني .العـــاطفي والنفســـي وميتـــد هـــذا األثـــر إىل األبنـــاء

  )٣(يواجهن العديد من املشكالتو قليل  األردنيات املتزوجات من غري األردنيني عددهن

طرق حلهـا للمطرقـة االجتماعيـة، وحتـل األعـراف العشـائرية والتقاليـد  و ) اخلالفات الزوجية(ختضع  -

 .الرباين يف حل اخلالفات الزوجية للمنهجكبديل 

 .بدًال من منهج اإلسالم يف اختيار وبناء واستمرار األسرة والعالقة الزوجية) العيب(سيادة ثقافة  -

شــائري القبلــي تفضــل اهليمنــة ن اتمعــات ذات التوجــه العإحيــث ) الــذكورة(الوقـوع حتــت ســطوة  -

الكثـري مـن احلقـوق  عـن وتتجـاوزفقد تتغافـل  .وتسمح للذكور مبا ال تسمح به لإلناث ،الذكورية

للـزوج  اً خاصـ اً بل أا تعد املـرأة ممتلكـ .رماا من املرياث أو من حق التملككحالشرعية لإلناث  

 .به بالتصرفأو األب أو األخ له مطلق احلرية 

                                                
الدارجي، بوزباين، العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتارخيية على ضوء الفكر اخللدوين، اجلزائر، دار الكتاب العريب،   ١

 .م٢٠٠٣

  .٧٦٨م، ص١٩٧٨دار اهلدى  –الكيايل، عبد الوهاب، املوسوعة السياسية، بريوت   )(٢
اخلــارجي للمـرأة األردنيــة دراســة سيســولوجية علـى عينــة مــن النســاء حسـني، خلــود يوســف سـعيد، مشــكالت الــزواج   )(٣

األردنيات املتزوجـات مـن غـري األردنيـني يف لـواء بـين عبيـد، مقدمـة إىل قسـم علـم االجتمـاع، كليـة اآلداب، جامعـة 
  ..م٢٠١٠الريموك، األردن، 



 

 ٧٩ 

ويلعـب دوراً بـارزاً  .التحـديات الـيت تقـع حتـت سـطوا األسـرة األردنيـة خاصـة أبـرزتحـدي مـن ولعل هذا ال

  .يف زلزلة استقرارها ومتاسكها

  العنوسة ومحاربة الزواج المبكر: اً ثامن

إن الراصد حلاالت العنوسة لكال اجلنسني يف البالد اإلسالمية عامة والبالد العربيـة خاصـة يلحـظ   

خارجيـــة ومثـــة أســـباب  .الـــزواج ســـنوتـــأخري  ،زايـــد حـــاالت العنوســـة والعـــزوف عـــن الـــزواجمؤشـــراً خطـــرياً لت

  .رقعته اتساعوداخلية ميكن أن ترفد هذا التحدي وتسهم يف 

عقــد يف الــذي التحــديات اخلارجيــة مــا جــاء يف تقريــر املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة فمــن صــور 

  :والشابات ما نصه القاهرة يف بنود حماربة الزواج املبكر للشباب

يئـــتهم  بغيـــةتشـــجيع األطفـــال واملـــراهقني والشـــباب، وخاصـــة الشـــابات علـــى مواصـــلة تعلـــيمهم "  

حليـاة أفضـل، وزيـادة إمكانـام البشـرية، للحـد مــن حـدوث الزجيـات املبكـرة، وحـاالت احلمـل الـيت تنطــوي 

  .)١("لولتخفيض ما يرتبط بذلك من معدالت الوفيات واالعتال ،على خماطر كبرية

حســـب  لٌ كـــ  جمتمعيـــةمســـؤولية  وتعـــدها ،أن الرؤيـــة اإلســـالمية تـــدعو إىل ولـــوج أبـــواب العفـــة بيـــد  

  .قدرته وإمكاناته املتاحة له

ــــة الشــــباب خف   ــــى إعان طــــاب الســــماء يقــــول ملــــن هــــم يف مواقــــع التمكــــني واملســــؤولية والقــــدرة عل

�m�m�m�mG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AHHHH�����������I���I���I���I :والشـــابات علـــى العفـــاف فيخـــاطبهم عـــز وجـــل

O��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JPPPP����������R��Q��R��Q��R��Q��R��Q�S�S�S�Sllll ) ٣٢: النورسورة.(  

هـذا أمـر بـالتزويج، وقـد ذهـب طائفـة مـن العلمـاء إىل وجوبـه "قال ابن كثـري يف تفسـري هـذه اآليـة   

  .)١("على كل من قدر عليه

                                                
  .٣٠ولية، مرجع سابق، صالدعوى، عادل، التحديات اليت تواجه األسرة املسلمة يف املؤمترات الد  )(١
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  . )٢(هم الذين ال أزواج هلم من اجلنسني، وهذا أمر للجماعة بتزوجيهم: ىاأليام: "ويقول قطب  

  .للشباب العفةمسلك  وأتباعكد الشواهد النبوية على ضرورة اإلحصان وتؤ   

فليتـزوج فإنـه أغـض . * يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة"فيقول صلى اهللا عليـه وسـلم 

  .)٣(وجاءللبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

واألسـرة األردنيـة خاصـة، فهنـاك  ،عامـةسـلمة ولعل هذا التحدي يشكل حتدياً مفصـلياً لألسـرة امل  

  .عزوف عن الزواج وتأخري ملحوظ يف سن الزواج لكال اجلنسني

أن عــــدد ســــكان األردن ســــيتناقص بشــــكل ملحــــوظ يف العشــــر "وقــــد جــــاء يف دراســــة حــــدادين   

م عـــــن عـــــام ٢٠٠٩لعـــــام %) ٢١( مبعـــــدلســـــنوات القادمـــــة وأن معـــــدل الزيـــــادة الطبيعيـــــة يشـــــهد تراجعـــــاً 

ىل ارتفـاع مشـكلة إوراء اخنفاض معدل الزيـادة الطبيعيـة يف األردن  الدراسة السبب الرئيس وعزت م١٩٧٩

، وإىل ارتفـــاع متوســـط العمـــر عنـــد الـــزواج األول، إذ أخـــذ بالتزايـــد اإلجنـــابإىل تراجـــع معـــدالت و العنوســـة 

  .)٤("اجلنسني مما يؤكد وجود عنوسة حادة يف اتمع األردين لكال

  :هذا التحدي الذي تقع حتت سطوته األسرة األردنية فمن أبرز هذه العوامل فدعوامل تر ومثة 

وقـد  .حتـت خـط الفقـر يـنياألردناألوضاع االقتصادية حيث تؤكـد الدراسـات أن نسـبة عاليـة مـن  -

ارتفـــاع نســـبة غـــري املتـــزوجني واملطلقـــني يف األســـر  إىلأن الفقـــر يـــؤدي ) الصـــقور(أكـــدت دراســـة 

                                                                                                                                       
  .هـ١٤١٦ابن كثري، احلافظ عماد الدين أيب الفداء، تفسري القرآن العظيم، الرياض دار عامل الكتب،   )(١
  .٥٢٠، صقطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق  )(٢
  .هي مؤن النكاح وتكاليفه: الباءة* 
  ١٤٠(، ورواه مســلم رقــم ٣٦٢ص) ٩٠٥(م حــديث رقـم رواه البخـاري، كتــاب النكـاح مــن مل يسـتطيع البــاءة فلـيع  )(٣

  .كتاب النكاح ملن تافت نفسه إليه
حدادين، مسر، تراجـع نسـب الـزواج لكـال اجلنسـني، ومعـدل الطـالق، شـؤون أردنيـة، األردن، مجعيـة العفـاف اخلرييـة   )(٤

  . ٩م، ص٢٠١٠
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م األوليــات يف فقــه اقتصــاد وفقــدان ســلّ  ، ذلــك شــيوع ثقافــة االســتهالكإىل ويضــاف  )١(الفقــرية

الديين الذي حيرص على حتقيـق جمتمـع مسـتقر عاطفيـاً ونفسـياً  الوعيهشاشة  إىلضافة إاألسرة، 

 وثوابتنــالقيمتــا  املغــايرهــذا التــدفق اإلعالمــي  الشــرعي إلغــالق الثغــور أمــام  مــن خــالل االرتبــاط

والفتـاة  الشـابفـإنين أرى أن يعـيش  وعليه ،مهاوتقزّ الرتبوية واإلميانية  أصولنا قد ز واليتالعقدية 

علمـاً بـأن هـذه  .الفـنت يف الـدنيا ونـار اآلخـرة لظـىخـرياً مـن أن تكـويهم  العفةعلى حصرية حياة 

  .املسؤولية ليست فردية بل هي مسؤولية جمتمعية

والــربط غــري املنطقــي بــني  ،زواج ســيما للفتــاةعلــى الــ) الدراســة األكادمييــة(تقــدمي الشــهادة العلميــة  -

 .على الوظيفة والشهادة العلمية، للفتاة خاصة واحلصولاالستقرار يف احلياة الزوجية 

  .* تعليم الفتاةو على العلم  إقباالً ويعد األردن من أكثر الدول العربية 

عليهـا   نلحـظ إقبـاالً إن خروج النساء إىل ساحات العلم عامة والدراسات العليا خاصـة والـيت بيد  

بـل أن خـروج املـرأة  .مؤشـراً غـري صـحي إذا مـا تـرك األمـر مـن غـري ضـبط ري عادي من قبـل املـرأة األردنيـةغ

أن ال  فعليهـافـإذا خرجـت املـرأة إىل سـاحات العلـم . تقتضيه الضرورة وال ينبغي التطوع به يف كل األحـوال

 ملــلءمعينــة ملــن تتصــدى  تبــل أن هنــاك مــؤهال .تهاعــن ســاح األســريالرســالة األســرية واالســتقرار  تقصــي

أن متلــك قــدرات وطاقــات مميــزة وخاصــة، وأن يكــون لــديها رصــيد إميــاين متــني يعنيهــا علــى  مــنهــذا الفــراغ 

 ثــريرصـيد وجــداين  تلــكمتأن  البـد اتمـع الــيت قـد تلــوث عليهـا صــفاء ونقــاء إمياـا كمــا إخفاقــاتجتـاوز 

                                                
ة اهلامشيـــة، عمـــان، وزارة التنميـــة االجتماعيـــة دراســـة يف جيـــوب الفقـــر يف اململكـــة األردنيـــ: الصـــقور، حممـــد وآخـــرون  )(١

  .١٩٢م، ص١٩٨٩
 ١٢٠(وعــدد طلبــة الدراســات العليــا، ) ألــف طالــب ٢٥٠(عــدد طلبــة املرحلــة اجلامعيــة األوىل يف اجلامعــات األردنيــة * 

 أبـــو عـــرايب، ســـلطان، واقـــع البحـــث العلمـــي يف األردن، مـــؤمتر البحـــث العلمـــي، األردن، جامعـــة: ، ينظـــر)ألـــف طالـــب
  .م٢٠١١الريموك، 



 

 ٨٢ 

رســالة (الرســالة الثانويــة رســالة العلــم والدراســات العليــا عــن رســالتها األوىل حــىت ال تشــغلها ظــاهرة وأمومــة 

  ).واألمومة الزوجية

أن على األسرة الصغرية من زوج وآباء وأبناء التعاضد معها ونصـرا لتحقـق هـدفها املنشـود  كما  

  .فراغ ملصلحة الدعوة لتقدم منوذجاً ريادياً لألسرة اإلنسانيةاليف ملء 

 ســاحة الطــالقم تضــييقأن هنــاك حتــديات أخــرى لألســرة األردنيــة مثــل  اإلشــارة إليــه وممــا جتــدر  

وأن ال  ،االجتمـاعي الضـغطوعليهـا أن تتحمـل كثافـة  ،كبـرية علـى املـرأة  ونقيصـة) اجتماعيـاعاراً (واعتباره 

ارتفـاع ": وقد أظهرت نتائج دراسة اليعقـوب .احلادة يف أغلب األحيان تالطالق حىت يف األزما تلجأ إىل

 وعاداتـه علـى الطـالق  ن هنـاك آثـاراً حليـاة جمتمـع الريـفإ حيـثحاالت الطالق يف املدينة عنهـا يف الريـف 

يف الريــف  بينمــا %)٢١,١(الــيت تســتحق الدراســة أيضــاً حيــث بلــغ متوســط حــاالت الطــالق يف املدينــة و 

)١( )"١٢,٤(.  

  التكامل بين دور األسرة والوسائط التربوية األخرى

حتقيـــق التعاضـــد بـــني دور األســـرة  تســـهم يف ن الـــيت ميكـــن أ والـــرؤىطائفـــة مـــن املقرتحـــات  هنـــاك  

  :الوسائط الرتبوية األخرى من أبرز هذه املقرتحات ما يلياملؤسسات و وبني . ربويكوسيط ت

املســلمة األخــرى، فــال ميكــن إحــداث  عــداد األســرإتاجــه ن إعــداد أســرة مســلمة واحــدة هــو مــا حيإ :أوالً 

فاعـــل عميـــق األثـــر إذا مل تتعاضـــد وتتكـــاتف املؤسســـات والوســـائط الرتبويـــة مجيعهـــا لتعمـــل  ريجـــذتغيـــري 

واخلصـــــام وبالتـــــايل  الشـــــقاقأي وســـــيط ســـــيفرز  إقصـــــاءأو  .جمتمعـــــة صـــــوب اهلـــــدف املنشـــــود وإن تـــــأخر

  .املؤسسة األسريةاالضطراب يف 

                                                
اليعقوب، حممد أمحد احلامد، املشكالت الرتبوية النامجة عن الطالق يف اتمع األردين، رسالة ماجستري مقدمة إىل    )(١

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ٨٣ 

وحـدة  جيمعهـاوسـائط والـيت لذلك استثمار القاسم املشرتك بـني هـذه الالرشيدة  لولعل أبرز احللو   

األســرة هــو  رســالةمبــوازاة  تســريوالــذي يصــهر ذلــك كلــه وجيعــل الوســائط األخــرى  املنطلــق ووحــدة اهلــدف

يقوم عليـه البنـاء الرتبـوي  أن يصبح منهج حياة يف الدين وقدرته اخلارقة حلقيقةوحسن الفهم ) فقه التدين(

  .الرشيد

ـــــاً  واملؤسســـــات  األســـــرةاحلاصـــــل بـــــني  االنفصـــــاللة االنتقـــــال مـــــن جمـــــرد اإلحســـــاس مبشـــــك: ثاني

الـــزمن   ارتبـــباالع، ومـــن مث وضـــع خطـــة تأخـــذ وآثارهـــاإدراك ألبعادهـــا وأســـباا ىل إاالجتماعيـــة األخـــرى، 

  .)١(اإلمكانات املتاحة، والواقع والظروف احمليطة بكل تعقيداا مع مراعاةكعامل أساسي 

ديــد املعلومــات لــى جتالقــائم ع: لرتبيــة التقليديــة النمطيــةا ال ديديــةجمــنهج الرتبيــة الت إتبــاع :ثالثــاً 

قامــة عالقاــا مــع املؤسســات االجتماعيــة إواملهــارات العقليــة، والعلميــة إىل الدرجــة الــيت متكــن األســرة مــن 

األخرى على أساس التكامل، والوعي املنفتح القادر على ابتكار الوسائل الالزمـة ملواجهـة حتـديات الزمـان 

الفاعـل بـني مزايـا األصـالة ومزايـا  االلتقاءليجري . )٢("ملشاركة يف صنع قراراته احلاضرة واملستقبليةواملكان وا

مــــن ســــلبياته  لالنفــــالت إلعالمــــياملعاصــــرة لنــــتمكن األســــرة املســــلمة مــــن الوقــــوف أمــــام طوفــــان التــــدفق ا

  .من إجيابياته واالستفادة

ة أمـام الوسـائط ر اكـاد حيتـل الصـدفاعـل حـىت  كوسـيط تربـوي   اإلعـالمالعنايـة اخلاصـة بـدور  :رابعاً 

اجلغرافيـة فـال بـد احلـدود  فيهـا اءلتضـة واحـدة تنيـقريـة كو  فيـه العـامل الذي بات الوقت الرتبوية األخرى يف

أدىن ثقـايف مـن أجـل توعيـة  حـد توجيه وسائل اإلعالم بأنواعها لبث الربامج اليت تساعد علـى وضـع": من

ىل إمبفردهـا بـل حتتـاج  مواجهتهـاسـتطيع تديدة الـيت يتعـرض هلـا العـامل، والـيت ال األسرة ملواجهة التغريات الع

  .)٣("هاماً  دوراً مساعدة املؤسسات األخرى واليت يلعب فيها اإلعالم 
                                                

ــر، وزارة ا  )(١ ــاب األمــــة، قطــ ــاب عوملــــة اجلرميــــة، كتــ ــدمي كتــ ــات حســــنة، عمــــر عبيــــد، مــــن تقــ ألوقــــاف والشــــؤون واملقدســ
  .اإلسالمية

ــيالين، م  )(٢ ــم، الكـ ــة املتحـــدة، دار القلـ ــة والتجديـــد، ديب، اإلمـــارات العربيـ م، ٢٠٠٥ -هــــ ١٤٢٦اجـــد عرســـان، الرتبيـ
  .١٠٣ص

بيـة عبد اجلليـل، اهلـام عفيفـي، اهلويـة الثقافيـة للطفـل العـريب حنـو وضـع خطـة قوميـة لثقافـة الطفـل، املنظمـة العربيـة للرت   )(٣
  ١٧والثقافة، ص



 

 ٨٤ 

املختلفـة  التخصصـاتتعاضد فيهـا تيف هذا امليدان  وجتديديةطط إبداعية وذلك البد من رسم خ  

  .قع والتصدي لتحدياتههذا امليدان ملعايشة الوا ختدماليت 

املعلـوم أن  فمـن ذات الطـابع األسـري الرتبويـةفتح قنوات التواصـل بـني اإلعـالم واملنـاهج  :خامساً 

  .القيم واملبادئ منها تلقوا الذين دان األجيالجاملناهج تسهم يف تشكيل عقل وو 

مــن خــالل  للتعامــل مــع التحــدي اإلعالمــي املعاصــراإلعــداد  ضــرورةال بــد مــن "وخالصــة األمــر   

 .)١("العالقة بني الرتبية واإلعالم على التكامـل والشـركة لتقوممراجعة السياسات واملناهج الرتبوية وتطويرها 

  .سيما يف امليدان األسريال 

يف املســتويات التعليميــة املختلفــة ابتــداء مــن املرحلــة ) إجباريــة( دراســيةقــررات حاجــة ملحــة مل فثمــة  

ملعرفـة احلقـوق والرجل ملتطلبات احليـاة األسـرية املرأة  حترص على إعدادت العليا بالدراسا وانتهاءالتأسيسية 

متنحهــا  والتطــورات املتســارعة ،أجيــال املســتقبل للتفاعــل اإلجيــايب مــع الثقافــات الوافــدة لتؤهــل ؛والواجبــات

  .يف طوفان املعاصرة اإلحبارت والكفاءات اليت تساعدها على املؤهال

  ين بأدوارهمتوعية الوالد: سادساً 

ــــة واألســــ(إن احلاجــــة ماســــة إىل توثيــــق    ــــني املؤسســــات االجتماعي ــــق توعيــــة التعــــاون ب رة عــــن طري

وهـذه  .يف تربية وتعليم األبناء، وحل مشكالم بالتعاون مع املدرسـة واجلامعـة واإلعـالم الوالدين برسالتهم

واإلرشــاد، وأجهــزة اإلعــالم، ، ورجــال الــوعظ مســجد: ووســائطه مــنمســؤولية جمتمعــة يســهم فيهــا اتمــع 

  .)٢( )والنقابات املهنية والكتاب، واملفكرون، والقادة، والزعماء

                                                
ــات   )(١ ــة التـــدريس يف اجلامعـ ــة يف املرحلـــة اجلامعيـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـ طـــالل اخلـــريي، تفعيـــل الرتبيـــة اإلعالميـ

  .٢١٣السعودية، مرجع سابق، ص
ـــة  )(٢ ـــات الرتبويــ ـــية يف املؤسســ ـــحة النفســ ـــرمحن، الصــ ــد الــ ــوي، عبـــ ــــة،  ،العيســـ ــيب احلقوقيـ ــان، منشـــــورات احللـــ م ٢٠٠٩لبنـــ

  .٢٤٤ص



 

 ٨٥ 

  

   المبحث الثالث

  التربية اإلسالمية

  وم الرتبية اإلسالميةمفه -

 )ميادينها(أهدافها  -

 .مصادر اشتقاق أهدافها -

 ).األسرةالم و اإلع(ها املختلفة للرتبية لتوظيفها ضمن وسائطمرئيات  -



 

 ٨٦ 

  :  المبحث الثالث خلمد 

فقـــــــــد أصـــــــــبحت هلـــــــــا "  .على البناء الرتبوي لألسرة وتشكيل قيمتها متارس وسائل اإلعالم تأثرياً   

اخلـرباء  بعـضالكلمة األخرية يف تقومي القيم، ويف موازين األشياء ويف تصريف امليول والرغبـات، حـىت صـار 

ال " )١("ا فســدت فســد جســد اتمــعذا صــلحت صــلح جســد اتمــع، وإذإيقولــون عنهــا، أــا كالقلــب 

  ."واليت تعد الشاشة من أهم منجزاته التقنيةسيما 

 فاعليتهـااألقصـى يف ذوبـان أجهـزة الثقافـة والرتبيـة، وتراجـع  اهاهليمنة اإلعالمية مـد تأثريوقد بلغ "  

  .)٢("أمام اإلخطبوط اإلعالمي

ن خصــائص تربيــة وقائيــة، ال مكــان فيهــا ، ومبــا متتــاز بــه مــوأســاليبهافالرتبيــة اإلســالمية مبنهجهــا،   

 مــنهجممــا يعــين أن تفعيــل "رادة قويــة عازمــة مهتديــة، يف حــني يعجــز غريهــا، إلألزمــات فهــي كفيلــة برتبيــة 

وال  متيـزعشقوا املنهج ومحلوه رسالة، ) اننيبر (وتوفري مؤسسات تطبق هذه املنهج بإرادة  ،الرتبية اإلسالمية

صــاحلة تشــكل  وأســرة. )٣("وبالتــايل جمتمعــا وحضــارة هــي كــذلك ،عازمــةو قويــة  إرادةذا إنســاناً  أن يثمــر بــد

  .املنظومة االجتماعية وفق الرؤية اإلسالمية

وســـنتناول يف هـــذا املبحـــث مفهـــوم الرتبيـــة عامـــة ومفهـــوم الرتبيـــة اإلســـالمية ومصـــادر اشـــتقاقها وأهـــدافها 

ــــــات االميانيــــــة واألخالقيــــــة واجلماليــــــة واالقتصــــــادية واالجتماعيــــــة  واالنفعاليــــــة والثقافيــــــة، ومجلــــــة مــــــن املرئي

  والتوجيهات للرتبية اإلسالمية لتوظيفها ضمن وسائطها املختلفة األسرة واإلعالم   

  

                                                
  .١٦٢م ص١٩٨٢هـ ١٣٩٧الندوي، أبو احلسن، حنو الرتبية اإلسالمية احلرة، بريوت، مؤسسة الرسالة   )(١
أبــو هــني، عبــد اهللا، تنميــة ثقافــة الطفــل العــريب، التكامــل بــني الثقافــة واإلعــالم والتعلــيم، جملــة الرتبيــة القطريــة، قطــر   )(٢

  .٣٠٤، ص)١٣٤/  ١٣٣(م ٢٠٠
رسـالة دكتـوراه مقدمـة ) دراسة حتليلية مقارنة(إلدارة والدوافع بني الرتبية اإلسالمية والرتبية الغربية اليربودي، انشراح، ا  )(٣

  .٢م، ص٢٠١٠. هـ١٤١٣إىل كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ٨٧ 

  مفهوم التربية اإلسالمية

  مفهوم التربية لغة: أوالً 

وتــــدور معــــىن الرتبيــــة حــــول النمــــو، والزيــــادة،  ة الرتبيــــة إىل الفعــــل الثالثــــي ربــــاكلمــــ  أصــــليرجــــع   

والتـــدرج، والرعايـــة الكاملـــة لإلنســـان مـــن  ،واإلصـــالح، والتجويـــد ،لتثقيـــف، والعلـــم والسياســـة، واحلفـــظوا

 �m�m�m�m��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¿���¾��½��¼��»��º��¹��Á��À��Á��À��Á��À��Á��Àllll الناحيـــة املاديـــة واملعنويـــة، جـــاء يف التنزيـــل

  ).٥: احلجسورة (

  :مفهوم التربية اصطالحاً : ثانياً 

ة متطلبــات احليــاة، ولكــي يصــبح مهيــأ ليعــيش ليصــبح مــؤهًال ملواجهــ اإلنســانهــي عمليــة إعــداد "  

  .)١("ضمن اجلماعة

  اإلسالميةالتربية مفهوم : ثالثاً 

القــرآن الكــرمي، والســنة (اخلالــدين  املعصــومنيين ر املصــد للرتبيــة اإلســالمية يســتند إىلأن التعريــف   

  :أبرز هذه التعريفات وما أمثرته العقول النرية من الفهم والتذوق العلمي هلذين املصدرين، فمن) املطهرة

ىل القـرآن إمنظومة من املفـاهيم الرتبويـة املتكاملـة الـيت تسـتند يف اشـتقاقها : "هي اإلسالميةالرتبية   

الكــــرمي والســــنة املشــــرفة واخلــــربة الرتبويــــة، وتصــــاغ مــــن قبــــل مجاعــــة مــــن اخلــــرباء واملتخصصــــني ــــدف بنــــاء 

ـــا ترســـم عـــدداً مـــن إبوديـــة واالســـتخالف، حيـــث مـــارة والعشخصـــية اإلنســـانية القـــادرة علـــى حتقيـــق العلا

وعقيــــــدة  تتفــــــقات يســــــلوك الفــــــرد يســــــلك أنىل إاإلجــــــراءات والتطبيقــــــات العمليــــــة الــــــيت يــــــؤدي تنفيــــــذها 

  .)٢("اإلسالم

                                                
  .١٤٨م، ص٢٠٠٠احلاج، كميل، املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي، لبنان، مكتبة لبنان،   )(١
  .١٦م، ص٢٠٠٧هـ ١٤٢٧علي، سعيد إمساعيل، أصول الرتبية اإلسالمية، عمان، املسرية   )(٢



 

 ٨٨ 

ـــة ، في١" ام للرتبيـــة مـــن وحـــي عقيـــدمن يف تعريفـــو ينطلـــق العلمـــاء املســـلم"و   عـــرف الغـــزايل الرتبي

دفها هــلكـي تكــون صـافية وحمـررة مــن العوائـق الـيت حتــول دون انصـرافها عـن وطهارـا  الــنفستزكيـة : "بأـا

  .)٢("وهو معرفة اهللا األمسى

واملعـــارف واخلـــربات واملهـــارات اإلنســـانية املتميـــزة  الثابتـــةنظـــام مـــن احلقـــائق والقـــيم " أيضـــاوتعــرف   

يصــاله إىل درجــة كمــال نســان وإاإللكــون واإلنســان واحليــاة يهــدف إىل تربيــة لمــن التصــور اإلســالمي  ةنابعــ

  .)٣("متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض عن طريق إعمارها وفق منهج اهللا

 أوصـرحية  إشـاراتهنـاك مفهـوم الرتبيـة  إىلومن خالل القـراءة الواعيـة لآليـات القرآنيـة الـيت تشـري   

  لحظ جلياً تضمنية 

  .مساحة الثابت من أصولناإىل يف معطياا  تستند -

 طـــوقزمــان حمــدد فهـــي تكســر أو حمـــددة  لبقعــة جغرافيــةمســاحة مـــن املرونــة فهــي ليســـت هنــاك  -

صـل إىل ي أنكـل إنسـان مـن املمكـن   ؛ألن اً لتوجيـه أي إنسـان ولـيس إنسـان حمـدد واملكانالزمان 

يــاه مـن خــالل القـراءة الواعيــة لكتــاب إعقلـه الــذي منحـه اهللا  توظيــفن أحسـن إ حقيقـة اإلســالم

أو كتـــاب اهللا املشــــاهد يف الكــــون والــــذي يعاضـــد كــــل منهمــــا اآلخــــر ) آن الكــــرميالقــــر ( ملتلـــوااهللا 

ضـطلع ـا صـاحب الرسـالة يالـيت  الوظيفيـةيف كشف الستار عن حقيقة األلوهيـة واألدوار  ويرفده

    .عمار واالستخالفومسؤولية اإل )اإلنسان( انةواألم

  

  
                                                

  .٢٧٧ص) ت.د(، حممد عطية، الرتبية اإلسالمية وفالسفتها، القاهرة مطبعة عيسى احلليب، ياألبرا ش ١

   . ١٢٠، ص )ن.د(، )ت.د(الغزايل، أبو حامد، احياء علوم الدين،  )(٢
، .٤١م، ص١٩٩١ه، ١٤١١، نظريــات املــنهج العامــة، عمــان، دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع، مــدكور، علــي أمحــد  )(٣

  .١٤٨م، ص٢٠٠٠



 

 ٨٩ 

  مصادر اشتقاق أهداف التربية اإلسالمية

ملصــدر احلقيقــي والنبــع الصــايف الــذي تســتمد منــه الفلســفة اإلســالمية أهــدافها إن اإلســالم هــو ا  

يقــوم علــى تفعيلــه يف  )مــنهج حيــاة(ولكنــه  ،فقــط اً شــعائري اً ديبــتع اً ليكــون فــاعًال متفــاعًال فهــو لــيس جانبــ

 حيــث تــدفق والنــبض اإلميــاين ،العلمــي حيــث الفهــم النــبضبــني ن جيمعــو  ) ربــانيون(علمــاء الواقـع املعيشــي 

  .النور الرباين

اإلسـالمية  الرتبيـةمصـادر مشـتقة مـن  اإلسـالميةاإلشارة إليه أن مصادر أهداف الرتبيـة  درجتومما   

  :وتتضمن اآليت

  .القرآن الكرمي .١

    .السنة النبوية .٢

 فكريــة، ووضــوح عقــدي والقــدرة علــى االنقتــاء الــواعي نصــاعة إىل ذلــك  وحيتــاجث الثقــايف و املــور  .٣

    .ي للراصد الرتبوي اإلسالم

خصــائص املــتعلم، واتمــع اإلســالمي "، آخــرين مهــا مصــدرين ،)ســعيد إمساعيــل علــي(ف ضــيوي

  .)١( "حاضراً ومستقبال

  أهداف التربية اإلسالمية

 .موضوع األهداف الرتبوية أحد املوضوعات اهلامـة يف الرتبيـة عامـة والرتبيـة اإلسـالمية خاصـةيعد   

يـــد أن الرتبيـــة فات الــيت اســـتندت إليهـــا، بلمرجعيـــات والفلســـوقــد تباينـــت واختلفـــت هـــذه األهــداف تبعـــاً ل

             فلــــــم تكــــــن لــــــديها األزمــــــة يف حتديــــــد األهــــــداف": وموثوقــــــةإىل أصــــــول ثابتــــــة  اســــــتندتاإلســــــالمية قــــــد 

وذلــــك لوضــــوح وثبــــات مصــــادرها، واســــتقرار فلســــفتها واحتوائهــــا علــــى فلســــفة كليــــة تشــــمل  ؛وصــــياغتها

                                                
  .١٠٨ص ،إسالمية، مرجع سابق ال علي، سعيد امساعيل، أصول الرتبية  )(١



 

 ٩٠ 

كمـــا أن مصـــدرها اإلهلـــي الثابـــت مينحهـــا قـــدراً مـــن التســـامي ". ملنشـــأ واملصـــرياإلنســـان والكـــون واحليـــاة وا

والشـــمول واالتســـاع لتشـــمل كافــــة األنشـــطة احلياتيـــة الــــيت يقـــوم ـــا اإلنســـان مــــن إميانيـــة وفكريـــة ومجاليــــة 

  .)١("واجتماعية وثقافية ونفسية وأخالقية

ليصـلح حالـه علـى األرض ويـنظم  ربـط اإلنسـان خبالقـه"واهلدف األساسي للرتبيـة اإلسـالمية هـو   

فمعرفـة، اهللا وتقـوا هـي اهلـدف األعلـى . ")٢("بروحـه إىل السـماء متجـهسري جبمسه على األرض، يحياته، ف

  .)٤( ."للحياة الدنيا واآلخرة إلعداده. ")٣("للرتبية اإلسالمية

ج علـــى ســـنعرّ ومثـــة أهـــداف للرتبيـــة اإلســـالمية ال تتســـع مســـاحة الدراســـة لولـــوج تفاصـــيلها ولكننـــا   

) ميـادين أو حمـاور(أبعـاد   سـنوردها جـاءت يف هـذه الدراسـة ضـمنمعاملها مؤكدين أن هذه األهـداف الـيت

  :التايلاملقياس الذي أعد ألغراض الدراسة فمن هذه األهداف 

  
 :األهداف اإليمانية

تصــل اإلنســان خبالقــه فهــي الــيت  اإلســالمية اإلميانيــة املرتكــز وحجــر األســاس للرتبيــة األهــدافُتعــد         

لتعده إنسانًا صاًحلا لريتقي إىل القمة واإلحسان يف الدنيا، ويسـعى للفـردوس األعلـى يف اآلخـرة، والـيت متـد 

احليــاة القصــرية إىل مــا بعــد الفنــاء إىل حيــاة اخللــود واألبــد، فليســت رحلــة البشــرية كمــا عــاب القــرآن الكــرمي 

  )٣٧:املؤمنونسورة ( ��m���°�����¯���®��¬�����¶��µ��´��³��²��±l :على لسان اجلاحدين

                                                
صـــالة جنزيـــر ، ريـــاض صـــاحل، أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية وغاياـــا دراســـة لغويـــة وفكريـــة وتارخييـــة علـــى ضـــوء مـــن األ   )(١

  .١٢م، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١واملعاصرة، السعودية، الدار البيضاء السعودية للنشر والتوزيع، ط
  .١٧، ص١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨قطب، حممد، منهج الرتبية اإلسالمية، بريوت دار الشروق،    )(٢
  .٩٩م ص١٩٦٧اجلمايل، حممد فاضل، تربية اإلنسان اجلديد تونس، الشركة التونسية للتوزيع،    )(٣
ــالن،  ،الشـــيباين، عمـــر التـــومي، فلســـفة الرتبيـــة اإلســــالمية   )(٤ ــر والتوزيـــع واإلعــ ــرابلس، الشـــركة العامـــة للنشـ ، ١٩٧٥طـ

  .٣٩٨ص



 

 ٩١ 

منذ تعّقله بأصول اإلميان، وتعويده منذ تفهمه أركاَن  نسانربط اال": صد باألهداف اإلميانيةويق

  .)١("اإلسالم، وتعليمه من حني متييزه مبادئ الشريعة الغراء

نيـة، واألمـور الغيبيـة،  فأما أصول اإلميان فكل ما ثبت عـن طريـق اخلـرب الصـادق مـن احلقـائق اإلميا

العبــادات املاليـــة والبدنيـــة مـــن صـــالة : ، أمــا أركـــان اإلســـالم، فنعـــين ـــا...ورســـلهكاإلميــان بـــاهللا ومالئكتـــه 

، ويُعـىن مببـادئ الشـريعة كـل مـا يتصـل بـاملنهج الربـاين وتعـاليم اإلسـالم مـن عقيـدة وعبـادة ...وصوم وحج 

  .)٢(وأخالق وتشريع

" علــى مســتوى الفــرد، " عمليــة"فحســب، ولكنــه يعــد ضــرورة  عقديــةضــرورة ال ميثــل  اإلميــان"إن

واجلماعة، والدولـة، واحلضـارة البشـرية إذا مـا أريـد للحيـاة البشـرية أن متضـي بيسـر إىل أهـدافها وأن تـتمكن 

  .)٣("من حتقيق مهمتها يف األرض

ديــــدة، والقــــدوة إن اإلميــــان يولــــد املســــلم والدة جديــــدة، الــــروح اجلديــــدة، واملشــــاعر اجل: "وحيــــث

 .)٤("اجلديدة، فيصبح عمالقاً شاخماً يرتفع ببصره، ويسمو بواقعه

تقـــوم علـــى التوحيـــد اخلـــالص هللا وهلـــذه العقيـــدة عنـــوان "وإن احليـــاة اإلميانيـــة كمـــا يريـــدها اإلســـالم 

واخلـالق، فهذه متثل تصور اإلسـالم إىل اخللـق . )٥("يلخصها شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

والتوحيـــد عصـــب التصـــور اإلســـالمي للكـــون واإلنســـان واحليـــاة ونقطـــة االرتكـــاز " )٦("إىل الـــدنيا واآلخـــرة

                                                
املهــذب املســتفاد لرتبيــة األوالد يف ضــوء الكتــاب والســنة، عمــان، املكتبــة اإلســالمية، : اخلــداش، جــاد اهللا بــن احلســن )١(

 .٣م، ص٢٠٠٠، ١ط
  .١٨٨م، ص٢٠٠٣، ١الرتبية اإلميانية والنفسية لألوالد، دمشق، دار التقوى، ط: سفخطار، حممد يو  )٢(
  .٥٠م، ص٢٠٠٥دار ابن كثري،  –بريوت  –عماد الدين، يف الرؤية اإلسالمية، دمشق خليل،   )٣(
  .٢٣م، ص١٩٩٠دار الشريف للنشر،  –عصام، أزمة روحية، الرياض  ،العطار  )٤(
  .٣١، ص١، ط ١٩٩٦الربانية والعلم، القاهرة، مكتبة وهبة، يوسف ، احلياة ، القرضاوي  )٥(
  .١٤م، ص٩٩٦، ا١س، جرمية الردة وعقوبة املرتد يف اإلسالم، عمان، دار الفرقان، طنيو  ،القرضاوي  )٦(



 

 ٩٢ 

  .)١(األساسية، وهو يف حالة تألقه وصفائه وحيويته وانطباقه على املعطى القرآين والنبوي، يفعل املعجزات

ملعرفــة الذهنيــة اــردة، بــل ال ال يقتصــر علــى اميــان عامــة، ومفهــوم التوحيــد خاصــة ن مفهــوم اإلإو 

النمطيـــة  تهذا املفصــل احلســـاس بصـــور بــد أن يقـــرتن بشـــطره اآلخــر العمـــل، وال يفوتنـــا أن الفهــم الســـقيم هلـــ

  .نطفائية يفرز لنا أجياًال مبتورة الصلة بعقيدا الفاعلة قاصرة عن اإلبداع واالبتكاراال

حـة منـذ أن وضـع آدم عليـه السـالم قدمـه وإن كانت حاجة اإلنسان إىل اإلميان ماسة وضرورة مل

ن حنصـن أكثـر ضـرورة مـن قبـل حيـث ال بـد لنـا أ التـدفق اإلعالمـيعلى هذه املعمورة فإن حاجتنا يف ظل 

علـى أن " املشـروع احلضـاري اإلسـالمي العـاملي"لنضع لبنة يف  ؛، ولوثة املغرضنيأنفسنا من غوائل االحندار

  .ومستدمية وناميةتكون هذه الرتبية اإلميانية مستمرة 

  األهداف األخالقية

ــدف الرتبيــة اإلســالمية إىل حتقيــق األخــالق اإلميانيــة ضــمن دائرتنــا اإلســالمية والــدائرة اإلنســانية   

وإعــداد رجــال يــدركون جيــداً  ،ألجــل مســايرة الركــب احلضــاريســتقيمي الســرية إعــداد رجــال م"مــن أجــل 

، ويؤمنــــون بـــه إميانــــاً صـــادقاً مث يتحلــــون مبوجبـــه بســــرية حضـــارتنا األصـــلية ويفهمــــون اإلســـالم فهمــــاً جيـــداً 

  .)٢("مستقيمة وأخالق سليمة، ويوفرون يف أنفسهم كفاءات، ونسق مبادئ حضارتنا

   �����m�m�m�m��n��m�����l��kllllعليــــه الصــــالة والســــالم حبســــن اخللــــقوقــــد أثــــىن عــــز وجــــل علــــى نبيــــه   

  .سماء واألرض إذا جتردت النوايا هللالقبول يف ال ن حسن اخللق من أسرارحيث إ )٤: القلمسورة (

دها باالمتـداد فـحساسـاً لقيـام املؤسسـة األسـرية إضـافة إىل أن اخللـق ير  مفصالً ويعد حسن اخللق   

ســـيما أن األســـرة . واالســـتقرار لتحقيـــق الســـكينة واملـــودة ومحايتهـــا مـــن املناخـــات احملمومـــة بـــالفقر العـــاطفي

                                                
  .،٧٦ص ،عماد الدين، مدخل إىل احلضارة اإلسالمية، مرجع سابق ،خليل  )١(

  .٣٨م، ص١٩٨٦هـ ١٤٠٦الهور  ٣شهرية، عدد املنصورة، نشرة علمية ثقافية إسالمية    )(٢



 

 ٩٣ 

رتبيـة املعاصــرة يف ال .مظـاهر األزمــة األخالقيـة ويبــني الكـيالينيـة املعاصـرة تتعـرض ملوجـة مــن اهلـزات األخالق

  :أبرزها من منظور إسالمي بطائفه من املظاهر

  :الرتبية احلديثة وتشمل مظاهر هذا التناقض فيما يليتدعو إليها تناقض القيم اليت  .١

  .الفردية يف مقابل الروح اجلماعية -

 .املساواة يف مقابل التنافس للتفوق -

 .يف مقابل الرقابة الدميقراطية اهليمنة -

 .العنصرية يف مقابل العاملية واألخوة اإلنسانية -

 .االغرتاب مقابل االنتماء واملسؤولية -

  .االختالف حول مفهوم الرتبية األخالقية .٢

تنــــاقض مؤسســــات الرتبيــــة األخالقيــــة، حيــــث أصــــبح عمــــل كــــل منهــــا مضــــطربا ومتناقضــــاً وغــــري  .٣

  .)١(مضمون النتائج

 أن مــن أهــم احللــول الرشــيدة للخــروج مــن هــذه األزمــة األخالقيــة لألســرة املعاصــرة ويــرى الكــيالين

الـزواج  قية للشباب والشابات الذين يقبلـون علـىبأن يتم تنظيم دورات دورية متخصصة يف الرتبية األخال"

ســـؤوليات بغيـــة تعـــريفهم إســـالمياً واجتماعيـــاً وعلميـــاً، مبســـؤوليات األســـرة املســـلمة وأعضـــائها، وتعـــريفهم مب

األسرة احلديثة والتحديات اليت تواجهها يف العصر احلديث وال بـد مـن جعـل حضـور هـذه الـدورات بعـض 

  .)٢("متطلبات الزواج وشروطه

                                                
الين، ماجــد عرســان، إجتاهــات معاصــرة يف الرتبيــة األخالقيــة، مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى معهــد البحــوث يكــال   )(١

  .١٣٠ – ١٢٥م، ص١٩٩٩١هـ ، ١٤١٢العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، 
  .١٣٢املرجع السابق، ص   )(٢



 

 ٩٤ 

  األهداف االقتصادية

طارهــــا املتــــوازن داد اإلنســــان الصــــاحل وفــــق منهجهــــا الشــــامل وباــــدف الرتبيــــة اإلســــالمية إىل إعــــ  

ـــادين مبـــ  يف الـــدقيق  القـــادر علـــىا يف ذلـــك األهـــداف االقتصـــادية لبنـــاء اإلنســـان الصـــاحل الفاعـــل كافـــة املي

  .العمران اإلنساين

  :ومن معامل األهداف االقتصادية يف الرتبية اإلسالمية اآليت  

  رفع رتبة قيمة اإلنتاج -١

�m�m�m�m��D��C�������B��A��D��C�������B��A��D��C�������B��A��D��C�������B��A :فالرتبية اإلسالمية دعوة مفتوحة إىل العمل املتسـق وثوابتهـا قـال تعـاىل  

��E��E��E��E����GF����GF����GF����GFllll ) ٣٩: فاطرسورة(  

  .والسبيل إىل ذلك الفاعلية واحلركة واإلنتاج ،فاخلالفة اإلنسانية يرتتب عليها مسؤولية العمارة  

إن املشـيئة العليـا تريـد أن تسـلم هلـذا : "آدم عليه السـالم ه اهللا يف قصة خلقيقول سيد قطب رمح  

إليـه إبـراز مشـيئة اخلـالق يف اإلبـداع  وتكـليهـا يـده، الكائن احلي اجلديـد يف الوجـود زمـام األرض، وتطلـق ف

والتكــوين والتحليــل والتحــوير والتبــديل، وكشــف مــا يف هــذه األرض مــن قــوى وطاقــات، وكنــوز وخامــات 

  .)١(وتسخري هذا كله بإذن اهللا يف املهمة الضخمة اليت وكلها اهللا إليها

اآليات القرآنيـة أن األرض ومـن عليهـا ملـك  تؤكد"يزة حب التملك توجيها تربويًا منطقياً ر توجيه غ -٢

�m�m�m�m���W��V��U��T���W��V��U��T���W��V��U��T���W��V��U��T قــال تعــاىل. )٢(هللا تعــاىل، وأن املــال هــو مــال اهللا، واإلنســان لــيس إال مســتخلفاً فيــه

_��^��]��\��[��Z��Y��X_��^��]��\��[��Z��Y��X_��^��]��\��[��Z��Y��X_��^��]��\��[��Z��Y��X`̀̀̀������������b��a����b��a����b��a����b��allll ) ١٥: امللكسورة(   

                                                
  .٥٦ـ ص٤، ج ه١٤٠٠، ٩لقرآن، بريوت، دار الشروق طقطب، سيد، يف ظالل ا   )(١
نياز، حياة بنت عبـد العزيـز، معـامل نظريـة الرتبيـة اإلسـالمية يف القـرآن الكـرمي رسـالة دكتـوراة غـري منشـورة مقدمـة إىل    )(٢

  .١٠٩ص ،هـ١٤٢٧قسم الرتبية اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة أم القرى مكة املكرمة، 



 

 ٩٥ 

ويف  .عهــا اهللا فيــهيف اإلنســان غريــزة حـب التملــك تلــك الـيت أود يلغـيفاإلسـالم ديــن الوســطية ال    

مـــن  حتميهـــاابط الـــيت و هلـــا الضـــ ووضـــعبـــل أقـــر حريـــة التملـــك  .عبـــداً للمـــال أســـرياً الوقـــت ذاتـــه ال جيعلـــه 

  .االنفالت

  التوسط واالعتدال في االستهالك -٣

شــيوع ثقافــة  مأمــا"ه يف اللحظــات الراهنــة أكثــر مــن قبــل اســتدعاؤ  بــاتولعــل هــذا البعــد واهلــدف   

ـــــبالد اال و  .)١("والســـــرفاالســـــتهالك  ـــــيت جتـــــاوزت يف مـــــواطن كثـــــرية فقـــــهمسيـــــا يف ال ترشـــــيد  إلســـــالمية وال

�m�m�m�mL����K���J��I��H�����G��F��E��D��C��BL����K���J��I��H�����G��F��E��D��C��BL����K���J��I��H�����G��F��E��D��C��BL����K���J��I��H�����G��F��E��D��C��BMMMM����������O��������N��O��������N��O��������N��O��������N :قوله تعاىل يف واملتجسد االستهالك

��Q��P��Q��P��Q��P��Q��Pllll ) ٣١: األعرافسورة.(  

لقيــام بالواجبـــات ن الفــرد مـــن اجعلــه اهللا عــز وجـــل يف حــدود مـــا ميّكــ إن االنشــغال مبتــاع الـــدنيا"  

ومـن مث فلـيس واجبـاً  والتكاليف فريضة الزمة، وجعلـه فيمـا فـوق هـذه احلـدود ويف حـدود معينـة أمـراً مباحـاً 

  .)٢("أعلى مستويات االستهالك، املباحة يصل اإلنسان إىل أن

ة ة املسـلممن أهم التحديات اليت تواجـه األسـر ن دائرة االعتدال وتعد ثقافة االستهالك واخلروج م  

  .املعاصرة

                                                
، القـــيم والرتبويـــة واالجتماعيـــة املتعلقـــة بالســـلوك االســـتهالكي يف الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي، حبـــث وســـفيوســـف، ي   )(١

لــدول  طفــال وســبل ترشــيده، مكتبــة الرتبيــةالســلوك االســتهالكي لــدى األ(بعنــوان . منشــور ضــمن احللقــة الدراســية
  .١٧هـ ص١٤٠٤اخلليج، الرياض، 

الـــرازي، التفســـري : وســـع يف الـــدنيا وإن كـــان حـــالال ملزيـــد مـــن التوســـع ينظـــرجمـــاوزة احلـــد يف التـــنعم والت"الســـرف هـــو    )(٢
  .١٠٩، ص٢٤الكبري، ج 



 

 ٩٦ 

 : جماليةالهداف األ

ملـــيء باألســـرار ملـــيء بآيـــات يف اإلســـالم مـــن أن الكـــون مـــن حولنـــا . * هـــداف اجلماليـــةاألتـــأيت 

وكـــون مســـموع مقـــروء وهـــو القـــرآن امللـــيء بآيـــات اجلمـــال "واملســـلم أمـــام كـــونني كـــون مشـــاهد  .اجلمـــال

واجلنـــة ونعيمهـــا احلســـي  ،اة والكـــون واإلنســـانوفيـــه تصـــوير رائـــع للحيـــ ،املتناســـقة والصـــورة التعبديـــة الرائعـــة

ومـا فيـه مـن مجـال أـاره وجبالـه وسـهوله  ،وهـذه اآليـات تصـور الكـون وموسـيقاه وتناسـقه الرائـع .واملعنوي

  :إىل التدبر يف مجال اخللق وإبداعه نهنباته وحيواو أقماره ومشوسه و ووديانه 

�m�m�m�mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A����������N����M��N����M��N����M��N����M :قال تعاىل

��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O

k��j��i��h��g��f���e��dk��j��i��h��g��f���e��dk��j��i��h��g��f���e��dk��j��i��h��g��f���e��dllll  ) ١٦٤ :ة البقرةسور(.  

إن هـذه الصـور الــيت تنسـاب إىل نفـس املســلم يف لفـظ دقيـق ويف حركــة دقيقـة منتظمـة متناســقة، "

لوقـــات مجيعــاً علــى ســـنن واحــده هــي ســـنن توصــله بــذلك النـــاموس اهلــادئ اجلميــل الـــذي يــربط هــذه املخ

  .)١("اهللا

كن أبرز مساته واحلـس البصـري املتفـتح يـدرك تمل  نإمن مسات هذا الوجود  ةً وإذا كان اجلمال مس"

ن مــن الــالزم تأهيــل الشخصــية اإلســالمية لإلحســاس ــذا إفــ. )٢( "اجلمــال مــن أول وهلــه وعنــد أول لقــاء

 ،جنبــاً إىل جنــب مــع الوظــائف العقليــة"يــة جوانــب الشخصــية املتكاملــة تنماجلمــال وتربيــة الوجــدان موازيــاً ل

د يف بــحبيــث أن مــا يــؤثر علــى الوجــدان ال خصوصــاً وأن الصــلة وثيقــة بــني هــذين النــوعني مــن الوظــائف، 

                                                

عرفه عدد من الرتبيون بأنه أحد مكونات السلوك والثقافة والرتكيب اإلنساين والدروس العملية األوىل : اجلمال* 
  .للمسلمني كانت هلا صلة باجلمال كدرس الصرب والصفح

  .٣٦ص ،١٩٩٠ ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،، القاهرةمد ، الرتبية اإلسالميةعلم الدين، حم ) ١(
  .١٢٥ص، ١٩٩٠، ، بريوت، دار الشروقمنهج الرتبية اإلسالميةقطب، حممد،  ) ٢(



 

 ٩٧ 

وهـذا مـن شـأنه أن يـؤثر تـأثرياً عميقـاً يف حيـاة اإلنسـان جبميـع . )١("الوقت نفسه من أن يؤثر علـى التفكـري

  .جوانبها

وبالتـــايل ختليصـــه مـــن التلبـــد . )٢("ذلـــك أن التفكـــري الضـــحل كثـــري مـــا يواكـــب الوجـــدان الضـــحل"

الوجداين والفراغ النفسي ومن شـأا أيضـاً إحسـاس اإلنسـان بـالقيم حيـث يصـبح أقـدر علـى تـذوق مجـال 

  .احلياة

جوانبــه مبــا  وزبــدة األمــر أن الرتبيــة اإلســالمية ــدف إىل تكــوين اإلنســان العابــد الصــاحل مــن مجيــع

فيهـــا اجلوانـــب اجلماليـــة إذ جتعـــل اإلنســـان يف كـــّل حاالتـــه حيـــس باجلمـــال يف كـــّل حلظـــات حياتـــه األرضـــية 

  واألبدية وهي يف ذلك تستخدم 

  مى حاسة اجلمال ني قرآن الكرمي باعتبارهال -

  الكون ومشاهده يف القرآن والواقع امللموس -

عـــل منـــه إنســـاناً فنانـــاً عـــن طريـــق التـــذوق اســـتغالل اإلمكانيـــات البشـــرية يف اإلنســـان لكـــي جت -

  .)٣(والعمل الفين 

وحتتـل القـيم اجلماليـة مكانـة كبـرية يف حياتنـا فاحليــاة بـدون إحسـاس باجلمـال تبعـث علـى الشــعور 

بالســأم والشــعور بامللــل، والرتبيــة اجلماليــة هــي تنميــة اإلحســاس اجلمــايل يف اإلنســان للوصــول إىل االبتكــار 

 .والتذوق واإلبداع

وتتصــل الرتبيــة اجلماليــة بالرتبيــة اخللقيــة فــالفرد الــذي تبلــورت يف ذهنــه العاطفــة اجلماليــة وقــدرها "

  .)١(" يلة يف شكل جذابضفيصور الف) احلق واخلري واجلمال(يتطلع إىل مثالية سامية 
                                                

  ١٤٤، ص١٩٧٣مكتبة غريب بالفجالة،  -إبراهيم، زكريا، الفنان واإلنسان، القاهرة ) ١(
  .١٤٥ص املرجع السابق،  ) ٢(
  .، مرجع سابق٢٠٧أبو العينني علي، ص  ) ٣(



 

 ٩٨ 

 نـه مـن صـنع اهللا طالبـاً إفيـه  وأودعهـايف الكـون  أبـدعهاهو بعـض مـن اآليـات اهللا الـيت  لأن اجلما

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل أوجـد . )٢(ويسـتمتع مبتاعـه ويعتـرب بعربتـه أسراره ويستجليمن اإلنسان أن ينظر فيه 

  .آياته زينة يف الوجود ودعا النظر إليها

�m�m�m�m�{��z��y��x���w��v������u��t��s��r��q��p�{��z��y��x���w��v������u��t��s��r��q��p�{��z��y��x���w��v������u��t��s��r��q��p�{��z��y��x���w��v������u��t��s��r��q��pllll) ٦: قسورة(  
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»��º��¹»��º��¹»��º��¹»��º��¹llll )٦ -٥: لسورة النح (  

  :األهداف االجتماعية

وال ميكنـــه أن يســـتغين عـــن اخلـــدمات املاديـــة  ،يقضـــي اإلنســـان حياتـــه كلهـــا يف وســـط اجتمـــاعي

  .)٣(واملعنوية اليت يقدمها له اآلخرون، والبد من معاملة الناس باحلسىن ليتم التعاون فيما بينهم

mmmm��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��yالكبـريةوقد حرص اإلسـالم علـى متاسـك اتمـع بكـل مؤسسـاته الصـغرية و 
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  )٦-٥: النحلسورة (

وبــر  فاإلحســانأو رســم القاعــدة العريضــة لتنظمهــا،  نظمهــاومل يــرتك القــرآن صــغرية وال كبــرية إالّ 

  .اخل.....الوالدين والصدق واألمانة والتواضع 

توحيـــد اهللا والعمـــل  هـــي مي يعتمـــد علـــى قاعـــدة أساســـيةمجيـــع مـــا يف النظـــام اإلســـالعليـــه فـــإن و 

  .الصاحل

                                                                                                                                       

  .٣٠٦علي، سعيد إمساعيل، السنة النبوية رؤية تربوية، مرجع سابق، ص ) ١(
  .١٧، ص ١٩٩١عمارة، حممد، اإلسالم والفنون اجلميلة، القاهرة، دار الشروق، ) ٢(
  .٤١، ص ١٩٩٦بعة عمر، أمحد، منهج الرتبية يف القرآن والسنة، دمشق، دار املعرفة، ط) ٣(



 

 ٩٩ 

  األهداف الثقافية

وإذا كــان اإلنســان هــو موضــوع الرتبيــة فــإّن قيمــة املصــدر الرتبــوي ميكــن أن تقــاس مبــدى احرتامــه 

نــه هــو األداة الــيت ــا يفهــم ويتأمــل ويفكــر والعقــل هــو ميــزة اإلنســان البشــري عــن إلعقــل اإلنســان حيــث 

  )١( .احليوان

  .هملوتطبيقاً لفلسفة احرتام العقل ى األئمة األربعة عن األخذ بقوهلم من غري معرفة دلي

ـــة العلميـــة والـــيت تعـــد مـــن أهـــم املنطلقـــات واملرتكـــزات الـــيت جيـــب علـــى الرتبيـــة  فـــال بـــد مـــن التنمي

الـيت و طيـات العلـم كافـة اإلسالمية أن توليها نصيباً وافراً من االهتمام والعناية، فالبـد مـن االنفتـاح علـى مع

  .القراءة املعمقة اهلادفة) التعليم الذايت(وأوىل هذه الوسائل  .األسرية وتألقهاتعني على محل الرسالة 

  :وكما يقول هشام الطالب  

لــو كانـــت أمـــة اإلســـالم هــي األفضـــل قـــراءة واطالعـــاً لقـــادت احلضــارة اإلنســـانية اليـــوم، والجتهـــت أنظـــار "

  .)٢("األملالشعوب هلا باعتبارها 

ــــدعونا إىل املعرفــــة الــــيت توصــــلنا إىل اســــتغالل مــــا ســــخر اهللا لنــــا مــــن الطاقــــات    والقــــرآن الكــــرمي ي

  .لتوظيفها يف عمارة األرض
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  ).٨:األنبياء

                                                

  .٤، ص ١، ج١٣٧٣رضا، حممد رشيد، تفسري القرآن الكرمي تفسري املنار، دار املنار، القاهرة، ) ١(
  .٢١، ص ١٩٩٦هشام الطالب، دليل التدريب القيادي، عمان، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   )٢(



 

 ١٠٠ 

ومــــن هــــذه اإلشــــارات الربانيــــة وغريهــــا أشــــعل روادنــــا يف عمــــق احلضــــارة اإلســــالمية فتيلــــة املــــنهج   

رح يعــد أن اعتزلنــا مســ. ا العلميــةهقامــت عليــه ضــتأالتجــرييب يف البحــث العلمــي والــذي اســتلبته أوروبــا، و 

  .احلياة

ووسط هذا التكاثر املعريف واالنفجار العلمي باتت هناك الكثري من أنواع العلـوم يف عصـر العوملـة   

ضرورة إنسانية وفريضـة شـرعية مـن أبرزهـا الـتمكن مـن لغـة اآلخـر،  -حسب ظين  -واالنفتاح اإلعالمي، 

رتاتيجية مدروســة ومعــدة بدقــة ألــا أداة التواصــل معــه، ولــيس األمــر علــى إطالقــه حتمــاً، ولكــن وفــق إســ

ووفـق " مـاال يـتم الواجـب إال بـه فهـو واجـب"ن إعالية، وكـذلك إتقـان مهـارة التعامـل مـع اإلنرتنـت حيـث 

فــال  ةهــذه القاعــدة الفقهيــة فكــل أنــواع املعرفــة واملهــارة واخلــربة الــيت تعــني علــى بلــوغ هــذا املــرام تصــبح واجبــ

بيـد أن األمـر لـيس  ،طفـئ ظمـأهتستمرة تواكب سرعة العصـر، و تقف املعرفة عند فاصل  بل معرفة نامية م

 ضمن قدراته وإمكانياته اليت أودعها اهللا سبحانه وتعاىل له على إطالقه بل كل.  

  :١* األهداف االنفعالية

لذا حرص اإلسالم علـى  ؛سان الصاحل بصورة شاملة متوازنةتسعى الرؤية اإلسالمية إىل إعداد اإلن        

االنفعالية السوية فوجه عواطف اإلنسان، وانفعاالته حنو ما هـو جـدير ـا وجعلهـا معتدلـة بالشـكل الرتبية 

�����������m�m�m�mb��aاملناسب فاحملبة اخلالصة تكون هللا ولرسوله � �̀ �_��^b��a������ � �̀ �_��^b��a������ � �̀ �_��^b��a������ � �̀ �_��^������� ��� ��h����g��f��e���d��ch����g��f��e���d��ch����g��f��e���d��ch����g��f��e���d��ciiii����������j��j��j��j

��l��k��l��k��l��k��l��kllll ) ١٧٥آل عمران(  

أو أي شـيء آخـر، ووجههـا إىل  نقى القرآن عواطـف اإلنسـان مـن اخلـوف مـن النـاس أو املـوتوقد 

آل ســـــورة (�m�m�m�m\�����[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��R\�����[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��R\�����[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��R\�����[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��Rllll اخلـــــوف مـــــن اهللا وحـــــده

  )١٧٥عمران 
                                                

على املشاعر  االنفعالويطلق أو الرتبية االنفعالية ة أو الرتبية العاطفيالوجدانية،  عليها الرتبيةيون و أطلق بعض الرتب •
ونرجح مفهوم الرتبية االنفعالية إال أن هذه الدراسة قد  وغريهوالفرح واحلزن  واألملالقوية لدى اإلنسان كاللذة 

 .   اعتمدت الرتبية العاطفية نظراً لتداول هذا املفهوم عند جمتمع الدراسة عامة



 

 ١٠١ 

وإىل جانــب هــذا الــربط فانــه يضــع املثــري املناســب هلــذا اخلــوف الخــتالف النــاس فمــنهم مــن يثــار 

ن آخــر لتجيــب الــنفس األمــراض بــاحلس ومــنهم مــن يثــار باحلــاالت املعنويــة إّال أن القــرآن مــزج اخلــوف بلــو 
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  .)٥٠-٤٩: احلجر سورة (

  )األسرة، واإلعالم(المختلفة  جملة من المرئيات والتوجيهات للتربية لتوظيفها ضمن وسائطها

 وبـذا اً ووجـداناإلنسان عقـًال وجسـماً  إن ميدان اإلعالم هو ميدان الرتبية وهو ميدان األسرة وهو  

إعــــالم، وأســــرة، : ضــــطلع بــــه الرتبيــــة يف تكامــــل وتعاضــــد وســــائطها مــــنالــــيت ي الــــرئيسبيــــدوا جليــــاً الــــدور 

الصــــغرية للمنظومــــة  اللبنــــة املســــلمة اســـتقرار األســــرة صــــوبومؤسســــات أخــــرى لتعمــــل جمتمعــــة  ومســـجد،

  .عامة اإلنسانيةاالجتماعية ولألسرة 

 أمهيــة مجلــة مــن التوجيهــات واملرئيــات الــيت علــى الرتبيــة أن حتســن فهمهــا وتوظيفهــا ومــن هنــا يــأيت  

  :والتوجيهات ما يلي اإلرشاداتسيما اإلعالم واألسرة فمن أبرز هذه ال لتقدمها لوسائطها املختلفة 

  **التجديد في التفسيرالتجديد في التفسير

ركـــب مـــن التغـــري إن التجديـــد قـــانون احليـــاة، وال ميكـــن تصـــّور حيـــاة بـــدون جتديـــد؛ ألن الـــزمن م

فالتجديــد فريضــة وقــانون هلــذه األمــة املنبعثــة القائمــة . )٢(واالســتمرار، ولــيس هــذا عالمــة ضــعف أو خلــل

يف تبليغ رسالة رب العاملني، فهو إعادة األمـة إىل الوسـطية والصـفاء  –صلى اهللا عليه وسلم  –مقام النيب 

                                                

  . ١٦٣مرجع سابق، ص بية االسالمية ، منهج الرت قطب، حممد، ) ١(
بــه النظــر بــروح العصــر لتفســري الــنص القــرآين الــذي حيتمــل التجديــد ضــمن ضــوابط ومعــايري الرؤيــة اإلســالمية  ويقصــد *

  .وليس يف أصول الدين وثوابته، ويكون التجديد يف الوسائل واآلليات والطرق واملوضوعات
  .٥٦مل متغري، بريوت، مكتبة احلياة، صالندوي، أبو احلسن ، اإلسالم يف عا )٢(



 

 ١٠٢ 

أوًالً◌، واالســتجابة لتحــديات الواقــع ومتطلباتــه وإزالــة البــدع الــيت تغطــي جــوهر اإلســالم وحتجــب فاعليتــه 

  .)١(ثانياً 

 راناحلضـاري والتصـويب الفكـري أمـ ن اإلحيـاءإحيـث جـذور تارخييـة،  وذ هفإنـ نفسـهويف الوقت 

علـى أكتـاف علمـاء األمـة السـابقني علـى مـر العصـور ابتـداء بعمـر بـن عبـد العزيـز والشـافعي ومـرورًاُ◌  اقام

وهــذا األمــر  .)٢(وغــريهم ومــا زالــت عجلــة التجديــد تــدور .تهــاء باألفغــاين واملــودوديبــالغزايل وابــن تيميــة وان

وعامليتهــا الثانيــة والشــهود احلضــاري اإلســالمي اجلديــد الــذي  انطالقتهــاال ميكــن لألمــة أن تبــدأ "يؤكــد أنــه 

وقواعـد  اهللاقواعـد التعامـل مـع كتـاب : يشكل إنقاذاً للبشرية كافة قبـل معاجلـة قضـايا أساسـية كـربى، منهـا

التعامل مع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقضية التعامل مع الـرتاث اإلسـالمي مـا الـذي يؤخـذ ومـا 

  .)٣("الذي يرتك

وإن نظــرة ســريعة علــى كتــب التفســري ســتظهر للقــارئ أــا حتــوي أشــياء كثــرية ليســت مــن صــلب "

قـــول، وإن محـــل يف طياتـــه قســـوة يف  فيـــه كـــل شـــيء ســـوى التفســـري، وهـــو"التفســـري، حـــىت قيـــل يف بعضـــها 

  .)٤(احلكم إال أنه يدل على احلشو الزائد الذي وصلت إليه تلك الكتب

واملَقــدر لــه أن يشــمل مجيــع شــؤون حياتنــا فكيــف  نزلــةوإذا كــان القــرآن آخــر الكتــب الســماوية امل

عــرتض ي الــذي ومــا ل بضــعة عشــر قرنــاً جيــب أن يبقــى إىل اليــوم؟بــميكــن أن يوهــب اخللــود إذا كــان فهمــه ق

مـا زلنـا يف حاجـة و حياتنا مـن جديـد وهـي بطبيعتهـا ناميـة متطـورة؟ ويف كـل يـوم متتـد أمـور وتبتكـر عقـول؟ 

  .إىل تفاسري جديدة للقرآن الكرمي
                                                

جامعــة الريمــوك، منشــورات عمــادة  –أبــو البصــل، عبــد الناصــر ، وقــائع مــؤمتر التجديــد يف الفكــر اإلســالمي، إربــد  )١(
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥البحث العلمي والدراسات العليا، 

  .٣٣م، ص١٩٩٢مكتبة املنار  –ردن إصالح الفكر اإلسالمي بني القدرات والعقبات، األ: العلواين، طه ، يُنظر )٢(
، ص ١٩٩٢البشري، طارق، العلواين، طه جابر، مشكلتان وقراءة فيهما، عمان، املعهد العايل للفكر اإلسالمي،   )٣(

٧٣-٧٢.  
شطناوي، حيىي ، التجديد يف التفسري مؤمتر التجديد يف الفكر اإلسالمي، إربد، جامعة الريموك، منشـورات عمـادة   )٤(

  .١٠٨م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥لمي والدراسات العليا، البحث الع



 

 ١٠٣ 

 يتقـــدم وأن"لـــذا فمـــن الضـــرورة امللحـــة واحلاجـــة املاســـة أن يُنظـــر يف تفســـري نصـــوص القـــرآن بـــروح العصـــر، 

بيد وال يواكبهـا فقـط كتـابع هلـا، وإّمنـا لـه دور بـارز يف التمييـز بـني التغيـري السـليم وغـري  الدين مع احلياة يداً 

وكشـــف األســـرار وإماطـــة اللثـــام عـــن إشـــارات القـــرآن  )١(الســـليم، وبـــني التّحـــول النـــافع للبشـــرية مـــن الّضـــار

�������������m�m�m�mÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���ÀÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���ÀÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���ÀÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���ÀËËËË ".وتلميحاته املخبـوءة يف خملوقـات اهللا

ÌÌÌÌ��������Ó��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÓ��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÓ��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÓ��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í�llll ) ٥٣: فصلتسورة.(  

ظمــأ العصــر وجيلــي إعجــاز القــرآن  ئالتفســري العلمــي للقــرآن، والــذي ُيطفــ: فمــن أبــواب التجديــد

ضــرورة  وقدرتــه اخلارقــة علــى كســر طــوق الزمــان واملكــان، ولكــن مــع أمهيتــه يؤكــد عمــاد الــدين خليــل علــى

عاصـــر يتوجـــب عليـــه أن يُعمـــل عقلـــه وقدراتـــه يف جمـــال ختصصـــه إذا إن املفســـر امل: "االعتـــدال فيـــه، يقـــول

اآلية القرآنية واملقولة العلمية، مسـتفيداً مـن جهـة أخـرى : توافرت لديه القدرة على اجلمع بني طريف املعادلة

البيانيــة لفهــم مضــامينه ومعانيــه فيمــا يُعــرف  ومنحنياتــهمــن االجتاهــات الــيت تعتمــد مفــردات القــرآن نفســه 

فسـري البيــاين للقـرآن، والــذي مـن شــأنه أن ميــنح املفسـر ضــمانات موضـوعية لنشــاطه حتميـه مــن اإلفــراط بالت

ميكــــن ) البيانيــــة(والتفــــريط، ومــــن خــــالل هــــذا التــــوازن يف القــــدرة العلميــــة التخصصــــية، والقــــدرة التفســــريية 

  .)٢(للمفسر أن يتحرك للكشف عن الدالالت لآليات العلمية يف كتاب اهللا

وحاجتهـــا للتجديـــد وفـــق املـــنهج  األســـرةو جليـــاً األمهيـــة البالغـــة للعمـــل مـــع نـــبض واقـــع وبـــذا تبـــد

القــرآين احملكــم الرشــيد انفالتــاً مــن الفرديــة واالرجتاليــة والعشــوائية والعمــل ضــمن جهــد مجــاعي ألهــل املعرفــة 

  .للرقي برتبة األسرة املسلمة والسعي من أجل استقرارها واالختصاص

  ميميتجديد الخطاب اإلسالتجديد الخطاب اإلسال

                                                

  .٥٨ص احلسن ، اإلسالم يف عامل متغري، مرجع سابق، أبوالندوي،   )١(
، حصـلت الباحثـة مـن املؤلـف .١٢١-١٢٠خليل، عماد الدين ، مدخل إىل موقـف القـرآن الكـرمي مـن العلـم، ص  )٢(

  .على نسخة إلكرتونية هلذا الكتاب



 

 ١٠٤ 

اخلطــاب هــو مــادة " حيــث أن ) اخلطــاب(إن جتديــد اخلطــاب االســالمي يتطلــب توضــيح معــىن 

  .)١("الكالم بني املتكلم والسامع، وبني اخلطيب واملخاطب، وبني الكاتب والقارئ

من جوانـب خمتلفـة، ففـي االسالمي الرتبوي عرضت للخطاب تمواقع كثرية على القرآن الكرمي قد اشتمل و 

�m�m�m�m��M���L��M���L��M���L��M���L: تعـاىل وقوله. ٦٣: الفرقان �m�m�m�m��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©llll سورة الفرقـان

Q��P��O��NQ��P��O��NQ��P��O��NQ��P��O��Nllll ) ٦٣:صسورة(.�  

: اــاالت كــلانســجاماً مــع ســنة اهللا يف التطــور كــان ال بــّد مــن تطــّور اخلطــاب اإلســالمي يف  "و

طـــــاب فاخل. )٢("والعلميـــــة واالجتماعيـــــة والرتبويـــــة والسياســـــية واالقتصـــــادية واإلعالميـــــة واألســـــرية الروحيـــــة

اخلطـاب العقـدي واخلطـاب الرتبـوي : اإلسالمي شبكة متداخلة مرتابطة يف شىت جمـاالت الفكـر اإلسـالمي

وحيتــــــاج إىل جتديــــــد يف املتغــــــريات . اخل.. .الــــــدعوي واخلطــــــاب األســــــريواخلطــــــاب اإلعالمــــــي واخلطــــــاب 

ملـنهج مـن منظـور واملستجدات مع احملافظة على الثوابت، فليسـت ثـورة علـى الثوابـت، ولكـن التجديـد يف ا

 األســرة،داخــل إســالمي واســتخدام الوســائل واألســاليب احلديثــة والوقــوف علــى مهــارة التواصــل اإلبــداعي 

وضـــمن دائرتنـــا أيضـــا حنـــن حباجـــة ماســـة لوضـــع خطابنـــا اإلســـالمي علـــى مشـــرحة املـــنهج القـــرآين، واملـــنهج 

 اإلعالمــــي واألســــري ركــــة خلطابنــــاا أجنــــع األســــاليب إلعــــادة الفاعليــــة واحليــــاة واحلمــــالنبــــوي؛ لنســــتقي منه

الرتبــوي، وال بــد مــن إعـــادة النظــر ملعاجلــة اخللــل وتصـــويب املســار وحشــد طاقــات األمـــة؛ ألن و الــدعوي و 

 اإلعالمـي ذلك مشروع عاملي إسالمي كبري، وذلك من خالل البحـوث العلميـة اإلسـالمية حـول اخلطـاب

اإلســالمي للنهــوض اإلعالمــي مفهــوم اخلطــاب الرتبــوي اإلســالمي، وإجــراء دراســات ميدانيــة حــول جتديــد 

  .بناء جيل مؤسسات أسرية رائدةبرتبة 

                                                

  .٢٢٨، ص١٩٩٨مؤسسة الرسالة،  ،وة إسالمية يف مستوى العصر، بريوت يكن، فتحي ، حنو صح  )١(
  .٢٢٩ص ،املرجع السابق  )٢(



 

 ١٠٥ 

  إعادة النظر في توظيف خطابنا الفقهي

إن الفقه اإلسـالمي حمـيط باحليـاة اإلنسـانية مـن ألفهـا إىل يائهـا، وميلـك صـالحيته املطلقـة بتزكيـة "

التغيــريات اهلائلــة يف : "الفقــه ملــربرات عــّدةولــذا كــان ال بــد مــن فــتح بــاب التجديــد يف  )١("احليــاة وتنميتهــا

واالنبهـــار بـــالفكر  ،وســـيطرة أمنـــاط احليـــاة الغربيـــة وأعرافهـــا علـــى كثـــري مـــن جوانـــب احليـــاة ،احليـــاة املعاصـــرة

ومـــن . )٢(ن للقضـــايا الشـــرعية، وأخـــرياً اجلمـــود الفقهـــي والتعصـــب املـــذهيبير وتصـــدى هـــؤالء املنبهـــ ،الغـــريب

فقــه : فيــه قــد فــرض علينــا أنواعــاً جديــدة شــىت مــن املســتجدات الفقهيــة، مثــل املؤكــد أن العصــر الــذي حنــن

  .)٣(ملقاصديااملوازنات، وفقه األولويات، وفقه األقليات املسلمة، وفقه النوازل، وفقه الواقع، والفقه 

إن العصـر الـذي نعـيش فيـه بكـل : "ويف صدد احلديث عـن فقـه الواقـع، يقـول عمـاد الـدين خليـل

ليه من معطيات وحتديات يتطلب استدعاء فقـه الواقـع اـة حمنـة االحتـواء والتغريـب والعوملـة ما ينطوي ع

... وصراع احلضارات يف عامل يضـيع فيـه مـن ال ميلـك فقهـاً عميقـاً للواقـع بكـل حيثياتـه التارخييـة والعقديـة 

  .)٤("واحلضارية

إن االجتهـــاد تنفيـــذ ملهمـــة "ولكـــي يتحقـــق فاعليـــة الفقـــه ال بـــد مـــن فـــتح بـــاب االجتهـــاد، حيـــث 

مـن جهـة أخـرى  –احلفاظ على هندسة اإلسالم من جهة، وحتقيق انطباقـه علـى الواقـع التـارخيي : مزدوجة

فقـه اإلعـالم (فهناك الكثـري مـن املسـائل الفقهيـة امللحـة الـيت تثـري جـدًال وتنتظـر اإلجابـة مـن أبرزهـا . )٥("–

                                                

  .٢٤، ص٢٠٠٢الغزايل، حممد ، اإلسالم والطاقات املعطلة، القاهرة، دار ضة مصر للنشر والطباعة والتوزيع،  )١(
جامعـة الريمـوك، عمـادة  –فكر اإلسـالمي، اربـد اجلرعي، عبد الرمحن ، الفقه والتجديد، وقائع مؤمتر التجديد يف ال  )٢(

  .٢٩٨البحث العلمي، ص
يوسـف : الفقه املقاصدي، هو الفقه احلضاري الذي يستغرق جوانب املعرفة مجيعها، وميتـد آلفـاق احليـاة كلهـا ينظـر) ٣(

  .١١٧م، ص ٢٠٠أمحد حممد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، عمان، دار النفائس، 
  .٢١١م، ص٢٠٠٢عماد الدين ، متابعات إسالمية، لندن، دار احلكمة،  خليل،  )٤(
خليـــل، عمـــاد الـــدين ، مـــدخل إىل احلضـــارة اإلســـالمية، حصـــلت الباحثـــة مـــن املؤلـــف علـــى نســـخة إلكرتونيـــة هلـــذا   )٥(

  . ٧٦الكتاب، ص



 

 ١٠٦ 

ة اإلفــراط والتفــريط مــا بــني االنفتــاح واالستســالم إلعــالم ، والــذي مثّــة مــا يقــع حتــت ســطو )امللتــزم اهلــادف

الواقع، وما بني االنقطاع واالنعـزال اسـتجابة للتشـدد والتنطـع القـاهر والـذي رمبـا ال يقـل خطـراً عـن األول، 

، مما حيـتم علينـا اسـتدعاء االجتهـاد اجلمـاعي لتحديـد باتت احلاجة ماسة له، والذي )األسرةفقه (وكذلك 

  .صويب املساراخللل وت

فــال بــد مــن إعــادة النظــر يف توظيــف خطابنــا الفقهــي مبــا ميكننــا مــن اســتيعاب مســتجدات العصــر 

، فعلــى ســبيل املثــال ال إلعــداد الشخصــية اإلســالمية املتوازنــة *)فقــه البــاطن(والصــمود أمــام حتدياتــه ســيما 

مـن  كـانفـإن  " .ديـد املظهـر فقـطينبغي لنـا أن نـرتك عناصـر التوحيـد وأركـان اإلميـان لنصـب اهتمامنـا يف جت

، ولكــن )١("املستحسـن أن يتميـز املسـلم عـن غـريه يف أمـور حياتـه املاديـة واملعنويـة مـا وجـد إىل ذلـك سـبيالً 

، وهــذا علــى )٢("ن يلــبس الداعيــة اللبــاس الــذي يســاعده يف تقــدمي دعوتــهأ:"قــد تقتضــي الضــرورة الدعويــة 

  .سبيل املثال ال احلصر

بعضـــهم :" ، فيقـــول)فقـــه التـــدين(ابية الرؤيـــة وفقـــدان ســـّلم األوليـــات يف بضـــ ويؤّكـــد الـــوكيلي علـــى

مــن أجــل  ويقعــدها ينشــغل بــالفروع عــن اجلزئيــات ويعّظــم اهلــني مــن األمــور، ويهــون العظــيم، فــيقم الــدنيا

ومـــا إىل ذلـــك مـــن املســـائل الفرعيـــة يف حـــني يغفـــل كثـــرياً مـــن .... األصـــبع يف التشـــهد، هـــل حتركـــه أم ال ؟

 .)٣("وملحة كثريةا اجلسيمة، وهي قضايا  القضاي

                                                                                                                                       

، وبرنـامج ٣، أبـو حامـد، ج ويقصد به تزكية النفس أو فقه القلوب أو أعمال القلوب ملزيـد مـن التوسـع ينظـر، الغـزايل* 
  .وثيابك  فطهر، عصام البشري، قناة الرسالة الفضائية

  .١٥٧م، ص ١٩٩٠القرضاوي، يوسف ، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف، القاهرة، دار الشروق، )١(
  .٢٧ص )  ت –د ) (ن -د (حوى، سعيد ، إجازة ختصص الداعية، )٢(
، ٢٤، ص ١٩٩٧املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي،  –دراسة يف الضـوابط، واشـنطن  الوكيلي، حممد، فقه األولويات)٣(

أزمــة الــوعي الــديين، فهمــي هويــدي، فقــد أورد فيــه قضــايا كثــرية تعــد أجــدر باالهتمــام وأوىل : وملزيــد مــن التوســع ينظــر
  .بإعالن الرأي الشرعي فيها من تلك األمور اجلزئية اليت تشغلنا عن القضايا األساسية



 

 ١٠٧ 

  االنتقاء الحضارياالنتقاء الحضاري

دعـــــا إىل االنفتـــــاح علـــــى خـــــربات اآلخـــــرين واالســـــتفادة مـــــن  صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلمإن الرســـــول   

  . *)االنتقاء احلضاري(معطيام أو ما ميكن تسميته 

يــة ملعرفــة مــا علــى حتقيــق األداة والوســيلة احلتم صــلى اهللا عليــه وســلمومــن هنــا جــاء حــرص الرســول 

لــديهم مــن معطيــات ميكــن أن يرفــد النهضــة العمرانيــة، وتــدفع بعجلــة الفعــل احلضــاري، وذلــك مــن خــالل 

، فتعلمــت لــه كتــاب يهــود صــلى اهللا عليــه وســلم أمــرين رســول اهللا: تعلّــم لغــتهم، قــال زيــد رضــي اهللا عنــه

           ف شــــــهر حــــــىت تعلمتــــــه إين واهللا مــــــا آمــــــن يهــــــود علــــــى كتــــــايب، فمــــــا مــــــّر يل نصــــــ:" بالســــــريانية، وقــــــال

  .)١("وحذفته، فكنت اكتب له إليهم، وأقرأ له كتبهم

،  وملـا يرتتـب علـى ذلـك مـن )٢(ومن هنا حرص املسلمون على معرفة اللغـات فرتمجـوا منهـا واليهـا  

ـــــة ـــــاء الشخصـــــية اإلبداعي اخلـــــروج مـــــن زنزانـــــة : ، مـــــن أبرزهـــــاألســـــرة رائـــــدة مجلـــــة منطلقـــــات تســـــهم يف بن

ولغربلــة مــا يــدخل إلينــا مــن اآلخــر، ولالســتزادة مــن اــاالت العلميــة الــيت كــان لألخــر الســبق  ،*التخصــص

      فلـــم توجـــد حضـــارة أبـــدعت ومل تنقـــل، فالنقـــل لـــيس وبـــاًء " .إليهـــا، ولنقـــل الصـــورة املشـــرقة لعظمـــة ديننـــا

ســالمية وهــي تتطلــع إىل وعــاراً، إمنــا هــو غــذاء، والعزلــة احلضــارية واجلهــل صــنوان وكالمهــا ختلــف، واألمــة اإل

                                                                                                                                       

عمـاد الـدين : القدرة على االنتقاء الواعي املنضبط للداخل واخلارج إلينا من اآلخر، ملزيد من التوسع ينظـر: ويقصد به *
  .م١٩٨٨، كتاب األمة، ١وقاف القطرية، طألخليل، حول إعادة تشكيل العقل املسلم، قطر، وزارة ا

، طبعــة املدينــة )٣١٩(، حــديث رقــم ١ذب املــوارد، جمجــع الفوائــد وأعــ: رواه البخــاري، وأبــو داود والرتمــذي، انظــر )١(
  .املنورة

  .٤٢م، ص ١٩٨٤القرضاوي، يوسف،  الرسول والعلم، بريوت، مكتبة الرسالة، )٢(
ويقصــد بــه الرتكيــز أوًال وآخــراً علــى التخصــص األكــادميي، وعــدم توســيع دائــرة الثقافــة يف اــاالت : زنزانــة التخصــص *

  .سطوة أحادية التفكري فال ينظر إال من زاوية ختصصه األخرى، فيقع األكادميي حتت



 

 ١٠٨ 

مســتقبل مشـــرق البـــد أن ختـــوض معركـــة الـــذات وجتديــدها، وتســـتفيد مـــن آليـــات الفكـــر الغـــريب، ومنجزاتـــه 

  ، )١("العلمية املعاصرة طبق ضوابط

بيــد أن هنــا بونــاً شاســعاً بــني االنفتــاح الــواعي الــذي حيفــظ لألمــة هويتهــا املســتقلة املتميــزة، وبــني   

تــت أمــام التحــديات الداخليــة واخلارجيــة وإدمــان التقليــد، واالجنــراف خلــف كــل الــذوبان واالنصــهار والتف

عن ســنن الـــذين مــن قـــبلكم شـــرباً تـــبلت:" صـــلى اهللا عليـــه وســلممســتورٍد لالرمتـــاء يف أحضــان اآلخـــر، يقــول 

: ضــب تبعتمــوهم، قلنــا يــا رســول اهللا اليهــود والنصــارى؟ قــال جحــرشــرباً، وذرعــاً بــذراع، حــىت لــو دخلــوا 

  .)٢( ."فمن

وبـــال ريـــب حيتـــاج هــــذا االنفتـــاح إىل النظـــر األصـــيل يف معطيــــات اآلخـــر حملاولـــة فهمـــه، ونقــــده،   

وتصــويبه، لتوظيــف مــا فيــه مــن اجيابيــات لتطــوير احلاضــر واملســتقبل، فــال بــد مــن التخــّري واالنتفــاع الــواعي 

الثاقـــب لشـــرع اهللا عـــز والوضــوح العقـــدي، والنصـــاعة الفكريـــة، وجعـــل املقيـــاس يف القبـــول والـــرد هـــو الفهـــم 

  .٤٣: الزخرفسورة  �m�m�m�m~���}���|��{~���}���|��{~���}���|��{~���}���|��{�����������������¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡llll: وجل، قال تعاىل

  الطموحالطموحعلو الهمة و علو الهمة و 

إن علـــو اهلمـــة ومســـو الطمـــوح ورفعـــة اهلـــدف جيعـــل اإلنســـان ينســـلخ مـــن أغـــالل العجـــز والكســـل   

علـى علـو  هللا عليـه وسـلمصـلى ا، فقـد حـث الرسـول )ورب مهة أحيت أمـة(لينطلق يف احلياة فاعًال إجيابياً 

هلـذا الـدين، املقرتنـة  اهلمة وتألق الطموح، لنيل املرتبة يف أعلى مراتب اجلنة تلك اليت يسـعى إليهـا كـل منـتمٍ 

  .اتشة من حبائل الرياء، وحمبطات العمل ومثبطاته) الفعل املتقن(بالعبادة الفاعلة 

                                                

  .٢٠٥م، ص ٢٠٠٣الثقافة اإلسالمية ثقافة املسلم وحتديات العصر، حممد أبو حيىي وآخرون، عمان، دار املناهج، )١(
  .١٠٠٦، ص )٧٣٢٠(أخرجه البخاري، اجلامع الصحيح يف املسند املختصر، رقم ) ٢(



 

 ١٠٩ 

درجــة منهــا بــني الســماء واألرض، وإن  اجلنــة مئــة درجــة كــل : "صــلى اهللا عليــه وســلميقــول النــيب   

ـــــإذا مـــــا ســـــألتم اهللا فســـــلوه  ـــــة، ف أعالهـــــا الفـــــردوس، وإن العـــــرش علـــــى الفـــــردوس منهـــــا تفّجـــــر أـــــار اجلن

  .)١("الفردوس

ولـدت مهّتـه عليـه الصـالة والسـالم معـه يـوم ولـد، : "بل إن سريته العملية ونشأته تؤَكد ذلك فلقـد  

هـو الطمـوح السـّباق  بالـدون بـلايل األمـور ومكـارم اخللـق، وال يرضـى فمنذ طفولته ونفسه مهـاجرة إىل معـ

املقــدام املتفــرد واملــربز احملظــوظ، وكــان فيــه قبــل النبــوة مــن مســات الريــادة والزعامــة والقيــادة مــا جعــل قــريش 

  .)٢("يسمونه الصادق األمني، ويرضون حكمه ويعودون إليه يف أمورهم

نفســه إىل الوســيلة، وهــي أعلــى درجــة يف اجلنــة، فســأل اهللا إياهــا، فلّمــا مــن اهللا عليــه ببعثــه تاقــت   

وعّلمنا أن نسأهلا له من ربه، وحاز بالكمال البشري املطلق، والفضيلة اإلنسـانية، ومـن علـو مهتـه، ورفضـه 

  .)٣(للدنيا وعدم الوقوف مع مطالبها الزهيدة لوالياا ومناصبها وقصورها ودورها

تؤكــــد وبصــــورة متواليــــة علــــى رفــــع اهلمــــم، والرقــــي برتبــــة  بيــــة اإلســــالميةمــــنهج الرت  ويبــــدو جليــــاً أن  

الطموح، واالنفالت من التواكل والكسل والرضا بـالواقع األدىن، ورفـض الوقـوع حتـت سـطوة إحالـة العجـز 

 لتقـدمي منوذجـاً رياديــاً واالنكسـار علـى األقـدار مــع القـدرة علـى امـتالك زمــام الفعـل والبنـاء واإلبـداع والتغــري 

ولغرس مخرية هذه اهلمة العاليـة يف نفـوس األجيـال الصـاعدة ابتـداء مـن املؤسسـة الرتبويـة  .لألسرة اإلنسانية

  . ، امتداداً إىل الوسائط واملؤسسات الرتبوية األخرى ومن أبرزها اإلعالم)األسرة(األوىل 

                                                

، ويف رواية البخاري، ورد الـنص للمجاهـدين يف سـبيل ١٤٤٨، ص )٤٣٣١(م ، حديث رق٢ابن ماجة، جرواه   )١(
  .٦٩، ص ٨، حديث رقم ٤اهللا، ج

  .٥٨، ص ٢٠٠٢دار ابن حزم،  -القرين، عائض، كأنك تراه، ، لبنان  )٢(
  .٥٨املرجع السابق، ص   )٣(



 

 ١١٠ 

                             

 الفصل الثالث                        

  ب الميداني للدراسةالجان

  

 مجتمع الدراسة: أوالً 

  عينة الدراسة: ثانياً 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها: ثالثاً 

  أداة الدراسة: رابعاً 

  .أسلوب تطبيق أداة الدراسة الميدانية في صورتها النهائية: خامساً 

  .األساليب اإلحصائية: سادساً 

  

  

  
  



 

 ١١١ 

  ني من الدراسةالجانب الميدا الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

ـــاً ميـــدانياً للدراســـة يتضـــمن هـــذا الفصـــل    اســـتخدمت لتحقيـــق  الـــيت ) الطريقـــة واإلجـــراءات(جانب

مـــن حيـــث الصـــدق والثبـــات  وأداـــا تهـــا، وعينهـــاأهـــداف الدراســـة  مـــن حتديـــد ملنهجيـــة الدراســـة، وجمتمع

  .وإجراءات الدراسة وأخرياً املعاجلة اإلحصائية

  مجتمع الدراسة: أوالً 

 أي فـرد مسـلم سـبق لـه عقـد الـزواج) الـزوجني(مـن األسـرة األردنيـة وحتديـداً تكون جمتمع الدراسة   

  .يف مدينة أربد

  عينة الدراسة: ثانياً 

قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على عينة طبقية جمتمعية ممثلة من أولياء أمور طلبة املـدارس التابعـة   

) ١٢٠٠(أوليــاء أمــور طلبــة جامعــة الريمــوك يف مدينــة إربــد، وقامــت الباحثــة بتوزيــع و لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم 

%) ٧٥(مبــا يشــكل ) ٩٠٠(املعــادة  تاســتبانه بطريقــة عشــوائية علــى عينــة الدراســة، وبلــغ عــدد االســتبانا

ة عـن لعـدم اكتمـال البيانـات األساسـية يف اإلجابـ) ٩٥(من االستبانات اليت مت توزيعها، ومت استبعاد عدد 

  .استبانة) ٢٥٠(، وبذلك يصبح عدد االستبانات الصاحلة للتحليل االحصائيالفقرات

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة: ثالثاً 

متيــزت عينــة الدراســة بعــدة صــفات يف ضــوء املتغــريات الــيت حــددا، وبتحليــل االســتبانات الــواردة   

 :ينة الدراسة وفقاً ملتغرياا جاء على النحو التايلاليت تشكل عينة الدراسة فإن توزيع ع

  

  )١(جدول 



 

 ١١٢ 

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بأفراد العينة

  التكرار  المتغير
النسبة 
  المئوية

  اجلنس
  )٨٠٥=ن(

  ٤٨,٦  ٣٩١  ذكر
  ٥١,٤  ٤١٤  أنثى

  العمر
  )٨٠٥=ن(

  ٢,٤  ١٩  سنة ٢٠اقل من 
  ١٣,٠  ١٠٥  سنة ٣٠-٢١
  ٢٠,٧  ١٦٧  سنة ٣٩-٣١
  ٤٣,٢  ٣٤٨  سنة ٤٩-٤٠
  ٢٠,٦  ١٦٦  سنة فما فوق ٥٠

  املستوى التعليمي
  )٨٠٥=ن(

  ٤٥,٥  ٣٦٦  ثانوية فما دون
  ٢,٧  ٢٢  دبلوم

  ٤٠,١  ٣٢٣  بكالوريوس
  ٨,٨  ٧١  ماجستري
  ٢,٩  ٢٣  دكتوراه

  احلالة الزوجية
  )٨٠٥=ن(

  ٦١,٦  ٤٩٦  متزوج
  ١٨,٦  ١٥٠  أرمل
   ١٩,٨  ١٥٩  مطلق

  املهنة
  )٨٠٥=ن(

  ٣٩,٤  ٣١٧  موظف قطاع عام
  ١٤,٤  ١١٦  موظف قطاع خاص

  ١٢,٢  ٩٨  أعمال حرة
  ٣١,٨  ٢٥٦  عاطل عن العمل

  ١,٦  ١٣  متقاعد
  ٠,٦  ٥  ربة أسرة

  عدد سنوات الرواج
  )٨٠٥=ن(

  ١١,٢  ٩٠  سنوات فأقل ٥
  ٨,٠  ٦٤  سنة ١١-٦
  ٢٤,٢  ١٩٥  سنة ١٧-١٢
  ٣٧,٤  ٣٠١  سنة ٢٣-١٨
  ١٩,٣  ١٥٥  سنة فما فوق ٢٣

  عدد أفراد األسرة
  )٨٠٥=ن(

  ١٦,٨  ١٣٥  أفراد ٤أقل من 
  ٧٧,٩  ٦٢٧  أفراد ١٠-٥من
  ٤,٦  ٣٧  فرد ١٦ -١١من



 

 ١١٣ 

  ٠,٧  ٦  فرد ١٧أكثر من 

  الدخل الشهري لألسرة
  )٨٠٥=ن(

  ٣٤,٢  ٢٧٥  فأقل ٣٠٠
٤٠,٦  ٣٢٧  ٦٠٠-٣٠١  
١٥,٢  ١٢٢  ٩٠٠-٦٠١  
٥,٨  ٤٧  ١٢٠٠-٩٠١  

  ٤,٢  ٣٤  فأكثر ١٢٠١
  رات الزواجعدد م

  )٨٠٥=ن(
  ٩٥,٨  ٧٧١  مرة واحدة
  ٤,٢  ٣٤  مرتان فأكثر

  :ما يلي) ١(يظهر من اجلدول 

بنسـبة ) ٤١٤(، بينمـا بلـغ عـدد اإلنـاث %)٤٨,٦(بنسـبة مئويـة ) ٣٩١(بلغ عـدد الـذكور يف العينـة  .١

  %).٥١,٤(مئوية 

 ٤٩-٤٠(للفئــة العمريــة  %)٤٣,٢) (العمــر(بلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة تبعــاً ملتغــري  .٢

  ).سنة ٢٠اقل من (للفئة العمرية %) ٢,٤(، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية )سنة

للمســـتوى %) ٤٥,٥) (املســـتوى التعليمـــي(بلغـــت أعلـــى نســـبة مئويـــة لتوزيـــع أفـــراد العينـــة تبعـــاً ملتغـــري  .٣

  ).دبلوم(يمي للمستوى التعل%) ٢,٧(، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية )ثانوية فما دون(التعليمي 

، )متـزوج(لإلجابـة %) ٦١,٦) (احلالـة الزوجيـة(بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينـة تبعـاً ملتغـري  .٤

  ).أرمل(لإلجابة %) ١٨,٦(بينما بلغت أدىن نسبة مئوية 

موظــف قطــاع (لإلجابــة %) ٣٩,٤) (املهنــة(بلغــت أعلــى نســبة مئويــة لتوزيــع أفــراد العينــة تبعــاً ملتغــري  .٥

  ).أعمال حرة(لإلجابة %) ١٢,٢(بينما بلغت أدىن نسبة مئوية ، )عام

لإلجابـــة %) ٣٧,٥) (واجز عـــدد ســـنوات الـــ(بلغــت أعلـــى نســـبة مئويـــة لتوزيـــع أفـــراد العينــة تبعـــاً ملتغـــري  .٦

  ).سنة ١١-٦(لإلجابة %) ٨,٠(، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية )سنة ٢٣-١٨(



 

 ١١٤ 

لإلجابـــة %) ٧٧,٦) (عـــدد أفـــراد األســـرة(اً ملتغـــري بلغـــت أعلـــى نســـبة مئويـــة لتوزيـــع أفـــراد العينـــة تبعـــ .٧

  ).فرد ١٧أكثر من (لإلجابة %) ٠,٧(، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية )أفراد ١٠-٥من(

لإلجابـة %) ٤٠,٦) (الـدخل الشـهري لألسـرة(بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفـراد العينـة تبعـاً ملتغـري  .٨

  ).فأكثر ١٢٠١(لإلجابة %) ٤,٢( ، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية)دينار ٦٠٠-٣٠١(

، %)٩٥,٨) (مـــرة واحـــدة) (عـــدد مــرات الـــزواج(بلغــت النســـبة املئويـــة لتوزيــع أفـــراد العينـــة تبعــاً ملتغـــري  .٩

  %).٤,٢) (مرتان فأكثر(بينما بلغت النسبة املئوية 

  أداة الدراسة: رابعاً 

نات واملعلومـات لغـرض اإلجابـة االستبانة اليت مت بواسطتها مجع البيا) أداة الدراسة(لقد مت حتديد   

  .على تساؤالت الدراسة، اتساقاً مع طبيعة الدراسة امليدانية

بعدة مراحل منهجية حىت باتت قابلـة للتطبيـق امليـداين يف ضـوء ) االستبانة(وقد مرت هذه األداة   

  :نتائج الصدق والثبات اليت أجريت عليها، وجاءت تلك اخلطوات كما يلي

  :ار األداة وتصميمها ويف سبيل ذلك مت اآليتحتديد موجهات اختب .١

  .حتديد أسئلة الدراسة اليت جتيب عليها وأهدافها - أ

 .حتديد عينة الدراسة، واألسلوب املتبع يف اختيارها - ب

 .حتديد التعريفات اإلجرائية واملتغريات اليت مشلتها الدراسة - ت

  ).االستبانة(مصادر تصميم األداة  .٢

  :ستبانة على ما يلياعتمدت الباحثة عند تصميمها لال

مراجعـــة الدراســـات الســـابقة ذات العالقـــة بالدراســـة واالطـــالع علـــى اإلطـــار النظـــري للدراســـات  - أ

  .املختلفة ذات العالقة



 

 ١١٥ 

 .)١(االستفادة من بعض األدوات اليت تضمنتها الدراسات السابقة - ب

هم يف املســاعدة مقابلـة الباحثــة لعـدد مــن املعنيـني بــاألعالم اإلسـالمي والدراســات األسـرية ممــا أسـ - ت

 .يف بناء االستبانة وحتديد جماالا

  )اإلستبانة(تصميم األداة  .٣

  .ويف هذه اخلطوة سيتم الوصف الدقيق لعملية تصميم االستبانة وحتكيمها وصدقها وثباا

  :وتكونت من جزأين، هما) ١ملحق رقم (إعداد الصورة األولية لإلستبانة : الجزء األول

وعـدد عن املستجيبني، من حيث اجلـنس، والعمـر، واملسـتوى التعليمـي،  بيانات أولية تضمنوقد 

  .، والدخل الشهري، وعدد مرات الزواج، وعدد ساعات املشاهدة سنوات الزواج، وعدد أفراد األسرة

  : على النحو التالي) محاور(فقرة جاءت ضمن ستة أبعاد ) ٧٣(وتضمن : الجزء الثاني

  .ألخالقيالمجال اإليمان ا: المحور األول

  .المجال الجمالي :المحور الثاني

  .المجال االنفعالي: المحور الثالث

  .المجال االقتصادي: المحور الرابع

  .المجال االجتماعي: المحور الخامس

  .المجال الثقافي: المجال السادس

  

  

                                                
المستشــار األســري واالتصــال  )إقــرأ(و جاســم المطــوع مــدير قنــاة ) الرســالة(مقابلــة طــارق الســويدان مــدير قنــاة   )(١

  .التلفزيوني وٕابراهيم الدويش وغيرهم



 

 ١١٦ 

  فئات االستجابة في االستبانة. ٤

لكل حمور من حمـاور االسـتبانة، وهو مقياس مخاسي متدرج ) ليكرت(استخدمت الباحثة مقياس   

  :على النحو التايلللفقرات االجيابية وكان مرتباً 

  ).٥(موافق بشدة ويتمثل رقمياً بالرقم  -

 ).٤(موافق ومتثل رقمياً بالرقم  -

 ).٣(حمايد ومتثل رقمياً بالرقم  -

 ).٢(رقمياً بالرقم ) ٢(غري موافق وتشمل بالرقم  -

 ).١( غري موافق بشدة ومتثل رقمياً بالرقم -

  .ومت عكس التدرج السابق للفقرات السلبية

  صدق وثبات االستبانة. ٥

  .صدق االستبانة -أ

  )صدق المحكمين(الصدق الظاهري  �

، وبعـــد األخـــذ مبالحظاتـــه عرضـــت )حامـــد ســـامل احلـــريب(مت عـــرض االســـتبانة، علـــى االســـتاذ الـــدكتور 

ـــة اإلســـالمية واإل) ٢١(االســـتبانة علـــى  عـــالم والدراســـات األســـرية وغـــريهم مـــن مـــن املتخصصـــني يف الرتبي

األكــادمييني يف اجلامعــات الســعودية واألردنيــة ، لالســتفادة مــن مالحظــام بغــرض حتكيمهــا والتحقــق مــن 

  .)٣قمملحق ر (الصدق الظاهري هلا 

  :وقد تصدر االستبانة خطاب من الباحثة موجه لكل حمكم، وطلبت منهم التلطف بتحديد أدائهم يف

  .بارات للمحاور ومشوليتهامدى انتماء الع -

 .مدى وضوح العبارات ومناسبتها ملا وضعت من أجله -



 

 ١١٧ 

 .سالمة الصياغة اللغوية -

 .احلذف أوالتعديل ملا يرونه مناسبا يف احملاور أو العبارات إجراء اإلضافة أو -

  .الصورة النهائية لالستبانة -ج

راء التعــــديالت مبــــا يزيــــد األداة علــــى املقرتحــــات الــــيت أبــــداها احملكمــــون قامــــت الباحثــــة بــــإج بنــــاءً   

  .وضوحاً ومالءمة ملا وضعت من أجله، حيث مت دمج احملور األخالقي واإلمياين معاً 

وحـذف بعـض العبـارات وإضـافة عبـارات أخـرى لـبعض . وإعادة صياغة بعض العبارات يف حماور االستبانة

  .انة بصورا النهائيةيوضح االستب) ٢(ق رقم لحعبارة م) ٧٣(احملاور ليصبح عدد العبارات 

  

  )باستخدام معامل ارتباط بيرسون(لداخلي االصدق  �

  .دف استخراج الصدق البيان مت استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات ااالت واألداة ككل

  .المجال اإليماني واألخالقي - �

  )٢(جدول 
  .اال نفسه واألداة ككلو ) اإلميانية واألخالقية(معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

  األداء ككل  )اإلميانية األخالقية(اال   الفقرة  الرقم
 *٠,٦٠  *٠,٦٧  ترؤي األزواج على غض البصر  ١

 *٠,٤٨  *٠,٥٣  تضعف اإلميان بالقضاء والقدر  ٢

 *٠,٥٠  *٠,٥٦  تضعف من قوامة الرجل  ٣

 *٠,٥٧  *٠,٦٣  تقدم مناذج صاحلة لكال الزوجني  ٤

 *٠,٥٧  *٠,٦٣  لزوجات بصورة مسيئةتقدم تعدد ا  ٥

 *٠,٦٢  *٠,٧٠  تساعد يف حل اخلالفات الزوجية وفقا خلطوات ملنهج اإلسالمي  ٦

 *٠,٥٨  *٠,٦٥  تقلل السكينة واإلميان يف البيوت  ٧

 *٠,٦٦  *٠,٧٣  تريب على حب اآلخرة والعمل هلا  ٨

 *٠,٤٢  *٠,٤٥  حتد من صلة األرحام لكال الزوجني  ٩

 *٠,٦٥  *٠,٧٥  افظة على الفرائض الدينيةتسهم يف احمل  ١٠

 *٠,٧٠  *٠,٧٨  تعني على الذكر الدائم هللا  ١١

 *٠,٧١  *٠,٧٧  تعزز من القيم الدينية  ١٢

 *٠,٥٦  *٠,٦٣  تريب على الصرب يف احتواء املشاكل الزوجية  ١٣



 

 ١١٨ 

 *٠,٦١  *٠,٦٣  تشجع على اخنفاض مستوى احلياء  ١٤

 *٠,٧٦  *٠,٧٩  أخالقيةلغري تنشر االحنرافات ا  ١٥

 *٠,٤١  *٠,٥٧  تقدم احلياة الزوجية على أساس النفعية الوصولية  ١٦

 *٠,٦٧  *٠,٧٠  تنشر السلوكيات السيئة مثل الظن لغرية املرضية  ١٧

 *٠,٦٩  *٠,٧٢  .....جتعل األزواج والزوجات معجبني بالنجوم الفنية والرياضية  ١٨

 *٠,٧٤  *٠,٧٣  تشجع العالقات اجلنسية غري املشروعة  ١٩

  *٠,٩١  -  اال ككل
  ) ٠,٠٥ =α(مستوى الداللة دالة إحصائيا عند *

واـال ككـل )اإلميانيـة األخالقيـة(أن معامالت االرتباط بني فقـرات جمـال ) ٢(يظهر من اجلدول 

-٠,٧٦(معامــــل االرتبــــاط بــــني فقــــرات جمــــال واألداة ككــــل  وتــــراوح، )٠,٤٥-٠,٧٩(راوحــــت بــــني ت

وهـــذا يـــدل علـــى درجـــة ) ٠,٠٥ =α(الت دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى ومجيـــع هـــذه املعـــام، )٠,٤١

  . صدق عالية لفقرات هذا اال

  .لمجال االقتصاديا  �

  )٣(جدول 
  .واال نفسه واألداة ككل) االقتصادي(معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

  األداء ككل   )االقتصادي(اال   الفقرة  الرقم
 *٠,٧٤  *٠,٧٦  استهالكيةحتول املرأة إىل سلعة   ١

 *٠,٦٢  *٠,٦٨  تقلل من رضا الزوجني عن احلياة االقتصادية هلما  ٢

 *٠,٥٠  *٠,٥٧  تنشر ثقافة االستهالك بفتح جماالت أخرى لإلنفاق عليها  ٣

 *٠,٤٩٠  *٠,٥٧  تساعد األسرة على الوعي االقتصادي  ٤

 *٠,٤٠  *٠,٥١  تعيق التنمية االقتصادية  ٥

 *٠,٦١  *٠,٦٩  األسرة من خالل الرتويج للمنتجاتتستنزف ميزانية   ٦

 *٠,٦٤  *٠,٦٥  تعزز االهتمام باجلوانب املادية على حساب اجلوانب األخرى  ٧

 *٠,٤٦  *٠,٥٠  تساعد على اختاذ القرارات االقتصادية  ٨

 *٠,٤٥  *٠,٥٨  تساعد يف تنظيم مشرتيات األسرة  ٩

 *٠,٤٤  *٠,٤٨  تدعو إىل تنظيم النسل  ١٠

 *٠,٨٦  -  )االقتصادي(كل اال ك

  )٠,٠٥ =α(مستوى الداللة دالة إحصائيا عند * 

واــــال ككــــل )االقتصــــادي(أن معــــامالت االرتبــــاط بــــني فقــــرات جمــــال ) ٣(يظهــــر مــــن اجلــــدول    

وتراوحــــــت معامــــــل االرتبــــــاط بــــــني فقــــــرات جمــــــال واألداة ككــــــل ، )٠,٤٨ - ٠,٧٦(تراوحــــــت بــــــني 



 

 ١١٩ 

وهـذا يـدل علـى ) ٠,٠٥ =α(الة إحصـائيا عنـد مسـتوى ومجيع هذه املعامالت د، )٠,٤٤-٠,٨٦(

  .درجة صدق عالية لفقرات هذا اال



 

 ١٢٠ 

  .المجال االجتماعي �

  )٤(جدول 
  .واال نفسه واألداة ككل) االجتماعي(معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

ــــال   الفقرة  الرقم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ اــ
  )االقتصادي(

  األداء ككل 

 *٠,٥٨  *٠,٤٤  ناث يف األدوار االجتماعية ناجحةتقلل الفروق بني الذكور واإل  ١

 *٠,٧٦  *٠,٨٠  تشجع املرأة على التربج والسفور  ٢

 *٠,٤٢  *٠,٤٩  تساعد األسرة على الوعي االجتماعي بإقامة عالقات اجتماعية ناجحة  ٣

 *٠,٤٣  *٠,٥٢  حتد من التنمية االجتماعية  ٤

 *٠,٧٤  *٠,٨٢  تزيد حاالت الزواج العريف  ٥

 *٠,٦٩  *٠,٧٦  دور املؤسسات االجتماعية مثل املسجد، واملدرسة، واألسرةتضعف   ٦

 *٠,٤٧  *٠,٥٨  تقلل من قيمة رسالة األسرة للمرأة   ٧

 *٠,٧١  *٠,٧٨  تساعد على العنف األسري  ٨

 *٠,٦٩  *٠,٧٧  تقدم مناذج مسيئة للمرأة بصورة إجيابية  ٩

 *٠,٧٧  *٠,٨٢  نفاقالكذب وال: تنشر السلوكات االجتماعية السيئة مثل  ١٠

 *٠,٨٨  -  )االقتصادي(اال ككل 

  )٠,٠٥ =α(مستوى الداللة دالة إحصائيا عند *  

واـــال ككـــل ) االجتمـــاعي(أن معـــامالت االرتبـــاط بـــني فقـــرات جمـــال ) ٤(يظهـــر مـــن اجلـــدول 

وتراوحــــــت معامــــــل االرتبــــــاط بــــــني فقــــــرات جمــــــال واألداة ككــــــل ، )٠,٤٤ - ٠,٨٨(تراوحــــــت بــــــني 

وهـذا يـدل علـى ) ٠,٠٥ =α(ومجيع هذه املعامالت دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى ، )٠,٤٢-٠,٧٧(

  .درجة صدق عالية لفقرات هذا اال



 

 ١٢١ 

  .المجال الجمالي �

  )٥(جدول 
  .واال نفسه واألداة ككل) اجلمايل(معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

ــــال   الفقرة  الرقم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ اـــ
  )اجلمايل(

  األداء ككل 

 *٠,٧٠  *٠,٧٤  ا األزواج عن مجال زوجامتقلل رض  ١

 *٠,٧٦  *٠,٧٩  مل مجال الروح ومجال اإلميان  ٢

  *٠,٦٠-    -*٠,٥٠  تركز على مجال املظهر الشخصي  ٣
 *٠,٦٣  *٠,٤١  تزيد املرأة اهتمام جبماهلا ورشاقتها  ٤

 *٠,٦٥  *٠,٧٤  جتعل كال الزوجني غري راض عن مجاله الشخصي نظراً لتنميط اجلمال  ٥

  *٠,٥٠  *٠,٧٠  تعمل على تنمية الذوق اجلمايل عامة وتوسيع ميادينه  ٦
 *٠,٦٦  *٠,٧٨  تشجع على إجراء عمليات التجميل  ٧

 *٠,٥٩  *٠,٧٢  تروج ملستحضرات التجميل  ٨

 *٠,٥٩  *٠,٤٢  تعطي مجال املنطق والبيان قيمة عالية  ٩

 *٠,٨١  -  )االقتصادي(اال ككل 

  )٠,٠٥ =α(الداللة مستوى دالة إحصائيا عند * 

واـال ككـل تراوحـت ) اجلمايل(أن معامالت االرتباط بني فقرات جمال ) ٥(يظهر من اجلدول  

،  )٠,٧٦ -٠,٥٠(وتراوحت معامل االرتباط بني فقرات جمال واألداة ككـل ، )٠,٤١-٠,٧٩(بني 

دق عاليـة وهـذا يـدل علـى درجـة صـ) ٠,٠٥ =α(ومجيع هذه املعامالت دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى 

  .لفقرات هذا اال

  .المجال االنفعالي �

  )٦(جدول 
  .واألداة ككل) االنفعايل(استخراج معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

  األداء ككل   )االنفعايل(اال   الفقرة  
 *٠,٥٢  *٠,٦٧  توسع دائرة احلوار الذي يؤدي إىل التواصل النفسي بني الزوجني  ١

 *٠,٤٥  *٠,٥٤  با حلرية التعبري العاطفي واالنفعايلتعطي قدراً مناس  ٢

 *٠,٥٣  *٠,٧١  تعمل على توفري الدعم النفسي لشريك احلياة  ٣

 *٠,٥١  *٠,٧٠  تزيد من االهتمامات املشرتكة بني الزوجني  ٤

 *٠,٥٠  *٠,٥٣  ختلق التوتر بني الزوجني ملشاهدة األخبار الدامية  ٥

 *٠,٥٤  *٠,٥٤  ة اجلسدتضيق فضاء احلب بني الزوجني برغب  ٦

 *٠,٥١  *٠,٧١  تنمي التوافق النفسي بني الزوجني  ٧



 

 ١٢٢ 

 *٠,٦٨  *٠,٦٦  تلوث احلب الطاهر وتزين احلب غري املشروع  ٨

 *٠,٦٦  *٠,٧٤  حتقق الطمأنينة والسكون النفسي  ٩

 *٠,٥١  *٠,٥٣  تقلل من مساحة الرتفيه عن النفس  ١٠

 *٠,٨٢  -  )االقتصادي(اال ككل 

  )٠,٠٥ =α(مستوى الداللة صائيا عند دالة إح* 

واـال ككـل تراوحـت ) االنفعـايل(أن معـامالت االرتبـاط بـني فقـرات جمـال )٦(يظهر من اجلـدول  

، )٠,٤٥-٠,٦٨(وتراوحت معامـل االرتبـاط بـني فقـرات جمـال واألداة ككـل ، )٠,٥٣ - ٠,٧١(بني 

ذا يــدل علــى درجــة صــدق عاليــة وهــ) ٠,٠٥ =α(ومجيــع هــذه املعــامالت دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

  . لفقرات هذا اال

  .المجال الثقافي �

  )٧(جدول 
  .واال نفسه واألداة ككل) الثقايف(معامل ارتباط بريسون بني فقرات اال 

ــــال   الفقرة   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ اــ
  )الثقايف(

  األداء ككل 

 *٠,٥٥  *٠,٦١  )املطالعة(متنح فرصة للقراءة الذاتية   ١

 *٠,٦٦  *٠,٦٥  تنشر األلفاظ البذيئة  ٢

 *٠,٦٤  *٠,٦٥  تقلل اإلبداع والنشاط العقلي للزوجني  ٣

 *٠,٤٩  *٠,٥٤  توسع من ثقافة ومدارك الزوجني  ٤

 *٠,٧١  *٠,٦٦  تنشر ثقافة مغرضة للمرأة تتناىف مع الثوابت الشرعية  ٥

 *٠,٤١  *٠,٥٨  تعطي القدر الكايف من الثقافة اجلنسية الضرورية للعالقة الزوجية  ٦

 *٠,٤٤  *٠,٤٥  د من التبعية الثقافية لآلخرتزي  ٧

 *٠,٤١  *٠,٤٦  تريب على الذهنية الناقدة  ٨

  *٠,٤١-  - ٠,٤٥  تشغل األزواج بالقضايا الفكرية والثقافية السامية بعيدا عن القضايا اهلامشية  ٩
 *٠,٥٥  *٠,٦٨  تنمي التخطيط ملستقبل األسرة  ١٠

 *٠,٤٨  *٠,٦٠  تسهم يف اكتساب الثقافة الصحية السليمة  ١١

 *٠,٦٦  *٠,٧٤  تغرس حب املبادئ واألفكار العليا يف نفوس األزواج  ١٢

 *٠,٤٨  *٠,٤٥  ختلص من األحادية الثقافية واملعرفية نظراً لتنوع مصادرها وبراجمها  ١٣

 *٠,٦٥  *٠,٦٤  ......اجلندرية، ومسابقات ملكات اجلمال: تروج ألفكار هدامة مثل  ١٤

 *٠,٨٥  -  )الثقايف(اال ككل 

واــال ككــل تراوحــت بــني ) الثقــايف(أن معــامالت االرتبــاط بــني فقــرات جمــال )٧(يظهــر مــن اجلــدول 

ــــني فقــــرات جمــــال واألداة ككــــل ، )٠,٤٥ - ٠,٧٤( ، )٠,٤١-٠,٧١(وتراوحــــت معامــــل االرتبــــاط ب



 

 ١٢٣ 

وهــذا يــدل علــى درجــة صــدق عاليــة ) ٠,٠٥ =α(ومجيــع هــذه املعــامالت دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

  .قرات هذا االلف

 .ثبات االستبانة - أ

علــى جمــاالت الدراســة ) كرونبــاخألفــا  (بتطبيــق معادلــة ــدف التحقــق مــن ثبــات األداة قامــت الباحثــة 

واألداة ككـل، جـدول ) إسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضـوء أهـداف الرتبيـة اإلسـالمية(

  .يوضح ذلك) ٨(

  )٨(جدول 
إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء (للكشف عن الثبات على مجاالت دراسة ) خ ألفاكرونبا (نتائج معادلة 

  واألداة ككل)أهداف التربية اإلسالمية

  معامل الثبات  المجال 
 ٠,٩٢  اإلميانية األخالقية

 ٠,٧٨  االقتصادية
 ٠,٨٥  االجتماعية
 ٠,٧٣  اجلمالية
 ٠,٨١  االنفعالية
 ٠,٧٤  الثقايف

 ٠,٩٥  داة ككلاأل

  

إلســـهام اإلعـــالم يف ) اإلميانيـــة األخالقيـــة(أن قيمـــة معامـــل الثبـــات ـــال ) ٨(يظهـــر مـــن جـــدول 

بينمــا بلــغ معامــل الثبــات ، )٠,٩٢(اســتقرار األســرة األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية بلــغ 

أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء ) االقتصـــادي(ـــال 

إلســهام اإلعــالم يف اســتقرار األســرة األردنيــة ) االجتمــاعي(بينمــا بلــغ معامــل الثبــات ــال ، )٠,٧٨(

إلســــهام ) اجلمــــايل(بينمــــا بلــــغ معامــــل الثبــــات ــــال ، )٠,٨٥(يف ضــــوء أهــــداف الرتبيــــة اإلســــالمية 

بينمـــا بلــغ معامـــل ، )٠,٧٣(اإلســالمية اإلعــالم يف اســتقرار األســـرة األردنيــة يف ضــوء أهـــداف الرتبيــة 

يـــــة إلســـــهام اإلعـــــالم يف اســـــتقرار األســـــرة األردنيـــــة يف ضـــــوء أهـــــداف الرتب) االنفعـــــايل(الثبـــــات ـــــال 



 

 ١٢٤ 

إلســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة ) الثقـــايف(بينمـــا بلـــغ معامـــل الثبـــات ـــال ، )٠,٨١(اإلســـالمية 

وبلــغ معامــل الثبــات األداة ككــل  يف إســهام ،  )٠,٧٤(األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية 

ـــة وهـــ) ٠,٩٥(اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية  ي قـــيم مقبول

  .ألغراض تطبيق الدراسة

  .أسلوب تطبيق أداة الدراسة الميدانية النهائية: خامساً 

) عينــة جمتمعيــة عشــوائية(مت تطبيــق االســتبانة بصــورا النهائيــة علــى عينــة الدراســة احملــددة مســبقاً   

  . مكون من أولياء أمور طلبة املدارس واولياء أمور طلبة اجلامعات يف مدينة إربد

اعتمـــــدت الباحثـــــة طريقـــــة التوزيـــــع املباشـــــر، حيـــــث قامـــــت بزيـــــارات شخصـــــية ألغـــــراض توزيـــــع   

االســتبانات علــى املدرســني يف املــدارس وأعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــات وتوزيعهــا علــى الطلبــة حتــت 

إشــــرافها مــــع توضــــيح كيفيــــة اإلجابــــة علــــى االســــتبانة والغــــرض مــــن الدراســــة وكيفيــــة التواصــــل مــــن خــــالل 

  .والتواصل مع الباحثة من خالل بريدها االلكرتوين إذا لزم األمر) ديق الربيدصنا(

اســـــتمرت الباحثـــــة خـــــالل فـــــرتة التوزيـــــع بتلقـــــي العائـــــد لالســـــتبانات واجـــــراء اتصـــــاالت وزيـــــارات   

اســتبانه كــان منهـــا ) ٩٠٠( عــدد االســتبانات للمــدارس واجلامعــات والتواصــل مــع أفــراد العينــة حيـــث بلــغ

  .صاحلة للتحليل االحصائي استبانة) ٨٠٥(

  األساليب اإلحصائية: اً دسسا

بعــــد إمتــــام مجــــع العائــــد مــــن االســــتبانات، قامــــت الباحثــــة بتفريــــغ االســــتبانات الصــــاحلة للتحليــــل   

ـــز مـــن خـــالل ) ٨٠٥(وعـــددها  ـــة ترمي وذلـــك يف اجلـــداول املعـــدة لـــذلك، وأخضـــعت تلـــك البيانـــات لعملي

  :ساليب اإلحصائية التالية، وقد استخدمت الباحثة األ(SPSS)برنامج 

  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات وجماالت أداة الدراسة .١
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إسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف "ألداة ككـل ل) ANOVA(حتليل التباين األحادي  .٢

  ".احلالة االجتماعية، املهنة " تبعا ملتغريي" ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

للكشـف عـن  الفـروق يف إسـهام اإلعـالم يف ) Independent Samples T-test(تبـاراخ .٣

  ".اجلنس "استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية تبعا ملتغري 

، العمــر(بــني األداة ككــل ومتغــريات ) Pearson Correlation(معــامالت االرتبــاط بريســون  .٤

الــدخل الشــهري ، عــدد أفــراد األســرة، عــدد ســنوات الــزواج، املهنــة، ةاحلالــة الزوجيــ، املســتوي التعليمــي

، وبـني الفقـرات واـال الـذي تنتمـي إليـه واألداة  )لألسرة، عدد مرات الـزواج، عـدد سـاعات املشـاهدة

  .ككل ألغراض الصدق البنائي لألداة

، العمـر(غـريات لدراسـة أثـر املت) Multiple Regression(نتائج تطبيق حتليل االحندار املتعدد  .٥

الــدخل الشــهري ، عــدد أفــراد األســرة، عــدد ســنوات الــزواج، املهنــة، احلالــة الزوجيــة، املســتوي التعليمــي

إسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة علـى ) لألسرة، عدد مرات الزواج، عدد ساعات املشـاهدة

  .يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

  . املشاهدةالقنوات  التكرارات والنسب املئوية لنوع .٦

التكــرارات والنســـب املئويـــة ألفضـــل املقرتحـــات والـــرؤى الــيت يعـــني فيهـــا البـــث التلفزيـــوين علـــى اســـتقرار  .٧

 .األسرة يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

  .معادلة كرونباخ ألفا دف استخراج الثبات .٨
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  الفصل الرابع

  الجانب الميداني للدراسة عرض نتائج

 . متعلقة بالسؤال األولعرض النتائج ال -

 . عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -

 . عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -

  . عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج

يتنــاول هــذا الفصــل نتــائج الدراســة الــيت هــدفت التعــرف علــى درجــة إســهام اإلعــالم يف اســتقرار 

علــى أســئلة الدراســة  ددنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية، وســيتم عــرض النتــائج باالعتمــااألســرة األر 

  :  وعلى النحو التايل

مــا درجــة إســهام اإلعــالم فــي اســتقرار األســرة : النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول 

  . األردنية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية؟

 اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة علــى املقيــاس لإلجابــة عــن الســؤال األول مت

) الثقافيـــة، االنفعاليـــة، االجتماعيـــة، اجلماليـــة، االقتصـــادية، اإلميانيـــة األخالقيـــة(الكلـــي واـــاالت الفرعيـــة 

ولفقــرات   سـالمية تبعـا لنـوع القنـاةإلسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء أهـداف الرتبيـة اإل

جمـــاالت إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية كمـــا مت اعتمـــاد 

-٢,٥١(مـــن ، درجـــة تقـــيم ضـــعيفة) ٢,٥٠(أقـــل مـــن : التـــدريج التـــايل للحكـــم علـــى املتوســـط احلســـايب

  :ذلك توضح ) ١٤-٨(درجة تقيم عالية واجلداول ) ٥,٠٠-٣,٥١(، درجة تقيم متوسطة) ٣,٥٠
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  )٩(جدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء أهداف التربية 

  اإلسالمية تبعا لنوع القناة

المتوسط   المجال  القناة
  الحسابي

االنحراف 
  درجة التقيم  الرتبة  المعياري

  اإلسالمية الفضائيات

  عالية  ١  ٠,٦٠  ٤,١١  قيةاإلميانية األخال
 عالية  ٤  ٠,٥٢  ٣,٧٩  االقتصادية
 عالية  ٢  ٠,٦٢  ٣,٩٨  االجتماعية
 عالية  ٦  ٠,٤٥  ٣,٥٩  اجلمالية
 عالية  ٣  ٠,٦١  ٣,٨٧  االنفعالية
 عالية  ٥  ٠,٤٥  ٣,٧٣  الثقافية

  عالية   ٠,٤٦  ٣,٩٣  المجاالت ككل

  اإلخبارية والوثائقية الفضائيات

 عالية  ٢  ٠,٦٤  ٣,٨٦  ةاإلميانية األخالقي
 عالية  ٣  ٠,٥٧  ٣,٦٦  االقتصادية
 عالية  ١  ٠,٦٠  ٣,٩٤  االجتماعية
  متوسط  ٦  ٠,٤٧  ٣,٤٨  اجلمالية
 عالية  ٤  ٠,٦٣  ٣,٦٥  االنفعالية
 عالية  ٥  ٠,٤٨  ٣,٥٧  الثقافية

  عالية   ٠,٤٧  ٣,٧٧  المجاالت ككل

  الغنائية واألفالم الفضائيات

 متوسط  ٣  ٠,٩٦  ٣,٢٦  اإلميانية األخالقية
 متوسط  ٤  ٠,٧٦  ٣,٢٢  االقتصادية
 متوسط  ٥  ٠,٨٧  ٣,١٩  االجتماعية
 متوسط  ٦  ٠,٦٨  ٣,٠٥  اجلمالية
 متوسط  ١  ٠,٨٢  ٣,٣٥  االنفعالية
  متوسط  ٢  ٠,٦٢  ٣,٢٩  الثقافية

 متوسط   ٠,٧٣  ٣,٢٨  المجاالت ككل

  املتنوعة الفضائيات

 متوسط  ٢  ٠,٧٣  ٣,٤٢  اإلميانية األخالقية
 متوسط  ٣  ٠,٦٥  ٣,٣٨  االقتصادية
 متوسط  ٣  ٠,٧٥  ٣,٣٨  االجتماعية
 متوسط  ٦  ٠,٥١  ٣,١٠  اجلمالية
 متوسط  ١  ٠,٦٦  ٣,٤٧  االنفعالية
  متوسط  ٥  ٠,٥١  ٣,٣٥  الثقافية

  متوسط   ٠,٥٥  ٣,٤١  المجاالت ككل

  :ما يلي) ٩(يظهر من اجلدول 

مث جـاء ، )٤,١١(وبلـغ ) األخالقـي اإلميان(مجال لل لفضائيات اإلسالميةابرز املتوسطات احلسابية ل .١

ات وادين املتوسـطات احلسـابية للفضـائي، )٣,٩٨(الثانيـة مبتوسـط حسـايب  ةباملرتب) االجتماعية(اال 

بينما بلـغ املتوسـط احلسـايب للمجمـوع ، )٣,٥٩(مبتوسط حسايب بلغ ) اجلمايل(اإلسالمية كان ال 

  ).عالية(بدرجة تقيم ) ٠,٤٦(باحنراف معياري ) ٣,٩٣(مية الكلي للمجاالت للفضائيات اإلسال
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، )٣,٩٤(و بلــغ ) مــاعياالجت(اإلخباريــة والوثائقيــة للمجــال لفضــائيات ابــرز املتوســطات احلســابية  ل .٢

وادين املتوســـــطات ، )٣,٨٦(الثانيـــــة مبتوســـــط حســـــايب  ةباملرتبـــــ) اإلميـــــاين األخالقـــــي(مث جـــــاء اـــــال 

، )٣,٤٨(مبتوســـط حســـايب بلـــغ ) اجلمـــايل(والوثائقيـــة كـــان للمجـــال  اريـــةاإلخبلفضـــائيات احلســـابية ل

) ٣,٧٧(اإلخباريــة والوثائقيــة لفضــائيات بينمــا بلــغ املتوســط احلســايب للمجمــوع الكلــي للمجــاالت ل

  ). عالية(بدرجة تقيم ) ٠,٤٧(باحنراف معياري 

وجـــاء ، )٣,٣٥(بلـــغ ) نفعـــايلاال(ائيـــة واألفـــالم للمجـــال الغنلفضـــائيات ابـــرز املتوســـطات احلســـابية  ل .٣

لفضـــائيات دين املتوســـطات احلســـابية  لأو ، )٣,٢٩(الثانيـــة مبتوســـط حســـايب  ةباملرتبـــ) الثقـــايف(اـــال 

بينمــــا بلـــغ املتوســــط احلســــايب ، )٣,٠٥(مبتوســــط حســـايب بلــــغ ) اجلمــــايل(غنائيـــة واألفــــالم للمجـــال ال

) ٠,٧٣(بـــــاحنراف معيـــــاري ) ٣,٢٨(الغنائيـــــة واألفـــــالم لفضـــــائيات للمجمـــــوع الكلـــــي للمجـــــاالت ل

 ). متوسط(بدرجة تقيم 

وجـاء ، )٣,٤٧(بلـغ ) االنفعـايل(الفضـائيات املتنوعـة للمجـال لفضـائيات ابرز املتوسطات احلسابية  ل .٤

وادين املتوســــطات احلســــابية ، )٣,٤٢(الثانيــــة مبتوســــط حســــايب  ةباملرتبــــ) األخالقــــي اإلميــــاين(اــــال 

بينمــا بلــغ املتوســط احلســايب ، )٣,١٠(مبتوســط حســايب بلــغ ) مــايلاجل(ضــائيات املتنوعــة للمجــال للف

بدرجــة تقــيم ) ٠,٥٥(بــاحنراف معيــاري ) ٣,٤٨(للمجمــوع الكلــي للمجــاالت للفضــائيات املتنوعــة 

 ). متوسط(



 

 ١٣٠ 

  .المجال اإليماني واألخالقي -

  )١٠(جدول 
إلسهام اإلعالم في استقرار األسرة )األخالقياإليماني و (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال 

  األردنية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة التقيم  الرتبة

  عالية  ١٥  ١,٢٥  ٣,٦١  ترؤي األزواج على غض البصر  ١
 عالية  ٣  ١,٠٨  ٣,٩٤  تضعف اإلميان بالقضاء والقدر  ٢

 عالية  ٨  ١,٠٥  ٣,٨٢  ن قوامة الرجلتضعف م  ٣

 عالية  ٧  ١,٠٩  ٣,٨٣  تقدم مناذج صاحلة لكال الزوجني  ٤

 عالية  ١٦  ١,١٤  ٣,٥٩  تقدم تعدد الزوجات بصورة مسيئة  ٥

 عالية  ١٨  ١,٢٥  ٣,٥٨  تساعد يف حل اخلالفات الزوجية وفقا خلطوات ملنهج اإلسالمي  ٦

 عالية  ١٠  ١,١٩  ٣,٧٨  تقلل السكينة واإلميان يف البيوت  ٧

 عالية  ١٢  ١,٢٣  ٣,٧٣  تريب على حب اآلخرة والعمل هلا  ٨

 عالية  ١٣  ١,١٦  ٣,٦٩  حتد من صلة األرحام لكال الزوجني  ٩

 عالية  ٦  ١,٢١  ٣,٨٤  تسهم يف احملافظة على الفرائض الدينية  ١٠

 عالية  ٩  ١,٢٧  ٣,٧٩  تعني على الذكر الدائم هللا  ١١

 عالية  ٥  ١,١٧  ٣,٨٩  تعزز من القيم الدينية  ١٢

 عالية  ١١  ١,٠٩  ٣,٧٨  تريب على الصرب يف احتواء املشاكل الزوجية  ١٣

 عالية  ١٤  ١,٢٩  ٣,٦٥  تشجع على اخنفاض مستوى احلياء  ١٤

 عالية  ٢  ١,٢٣  ٣,٩٧  أخالقيةالغري تنشر االحنرافات   ١٥

  متوسطة  ١٩  ١,٢٤  ٣,٤٠  تقدم احلياة الزوجية على أساس النفعية الوصولية  ١٦
 عالية  ٤  ١,١٦  ٣,٩٢  شر السلوكيات السيئة مثل الظن لغرية املرضيةتن  ١٧

 عالية  ١٦  ١,٣٩  ٣,٥٩  ..جتعل األزواج والزوجات معجبني بالنجوم الفنية و الرياضية  ١٨

 عالية  ١  ١,١٧  ٤,١٦  تشجع العالقات اجلنسية غري املشروعة  ١٩

  عالية   ٠,٧  ٣,٧٧  )األخالقيو  اإليماني(المجال  /الكلي لفقرات المجموع

تراوحـت بـني ) األخالقـيو اإلميـاين (أن املتوسـطات احلسـابية للفقـرات اـال ) ١٠(يظهر مـن اجلـدول 

مث ، )تشـجع العالقــات اجلنســية غــري املشــروعة(وتــنص علــى ) ١٩(وكـان أعالهــا للفقــرة ) ٣,٤٠-٤,١٦(

وادين ، )أخالقيــــةغــــري تنشــــر االحنرافــــات ال(وتــــنص علــــى ) ١٥(للفقــــرة ) ٣,٩٧(جــــاء املتوســــط احلســــايب 

بينمــا بلــغ ، )تقــدم احليــاة الزوجيــة علــى أســاس النفعيــة والوصــولية(وتــنص علــى ) ١٦(متوســط كــان للفقــرة 

  . بدرجة تقيم عالية) ٠,٧(باحنراف معياري ) ٣,٧٧) (األخالقي  واإلمياين(املتوسط احلسايب ال 



 

 ١٣١ 

  .المجال الجمالي -

  )١١(جدول 
إلسهام اإلعالم في استقرار األسرة ) الجمالي(ت المعيارية لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافا

  األردنية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية 
االنحراف   المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  المعياري
  درجة التقيم  الرتبة

 عالية  ٥  ١,٢٥  ٣,٥٠  تقلل رضا األزواج عن مجال زوجام  ١

  عالية  ١  ١,٢٠  ٣,٧٢  ميانمل مجال الروح ومجال اإل  ٢
 متوسطة  ٨  ١,٣٤  ٢,٧٦  تركز على مجال املظهر الشخصي  ٣

 متوسطة  ٩  ١,١٩  ٢,٦٤  تزيد املرأة اهتمام جبماهلا ورشاقتها  ٤

 عالية  ٣  ١,١١  ٣,٦٥  جتعل كال الزوجني غري راض عن مجاله الشخصي نظراً لتنميط اجلمال  ٥

 متوسطة  ٧  ١,٠٩  ٣,٢٨  ع ميادينهتعمل على تنمية الذوق اجلمايل عامة وتوسي  ٦

 عالية  ٢  ١,٢٤  ٣,٧١  تشجع على إجراء عمليات التجميل  ٧

 متوسطة  ٦  ١,٣٦  ٣,٣٧  تروج ملستحضرات التجميل  ٨

 عالية  ٤  ١,٠٩  ٣,٥٨  تعطي مجال املنطق والبيان قيمة عالية  ٩

 متوسطة           ٠,٥٦  ٣,٣٦  )الجمالي(مجال / المجموع الكلي لفقرات

-٣,٧٢(تراوحــت بــني ) اجلمــايل(أن املتوســطات احلســابية للفقــرات جمــال ) ١١(يظهــر مــن اجلــدول 

مث جـــاء املتوســـط ، )مـــل مجـــال الـــروح ومجـــال اإلميـــان(وتـــنص علـــى ) ٢(وكـــان أعالهـــا للفقـــرة ) ٢,٦٤

وادين متوســط كــان ، )تشــجع علــى إجــراء عمليــات التجميــل(وتــنص علــى ) ٧(للفقــرة ) ٣,٧١(احلســايب 

بينمــــا بلـــــغ املتوســـــط احلســـــايب ـــــال ، )تزيـــــد املــــرأة اهتمـــــام جبماهلـــــا ورشـــــاقتها(وتـــــنص علـــــى ) ٤(للفقــــرة 

  .بدرجة تقيم متوسطة) ٠,٥٦(باحنراف معياري ) ٣,٣٦)(اجلمايل(



 

 ١٣٢ 

 .المجال االقتصادي -

  )١٢(جدول 
األردنية يف ضوء أهداف  إلسهام اإلعالم يف استقرار األسرة) االقتصادي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال 

  الرتبية اإلسالمية 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  الرتبة  االنحراف المعياري
درجة 
  التقيم

  عالية  ١  ١,٢١  ٣,٩٣  حتول املرأة إىل سلعة استهالكية  ١
 عالية  ٦  ١,١٥  ٣,٥٧  تقلل من رضا الزوجني عن احلياة االقتصادية هلما  ٢

 متوسطة  ١٠  ١,١٥  ٣,١٩  جماالت أخرى لإلنفاق عليها تنشر ثقافة االستهالك بفتح  ٣

 عالية  ٢  ٠,٩٨  ٣,٧٥  تساعد األسرة على الوعي االقتصادي  ٤

 عالية  ٣  ٠,٩٧  ٣,٧١  تعيق التنمية االقتصادية  ٥

 عالية  ٤  ١,٠٨  ٣,٦٨  تستنزف ميزانية األسرة من خالل الرتويج للمنتجات  ٦

 عالية  ٥  ١,٠٧  ٣,٦٢  اجلوانب األخرى تعزز االهتمام باجلوانب املادية على حساب  ٧

 متوسطة  ٨  ١,٠١  ٣,٤٢  تساعد على اختاذ القرارات االقتصادية  ٨

 متوسطة  ٩  ١,٠٧  ٣,٣٨  تساعد يف تنظيم مشرتيات األسرة  ٩

 عالية  ٧  ١,١٣  ٣,٥١  تدعو إىل تنظيم النسل  ١٠

 عالية           ٠,٦٤  ٣,٥٨  )االقتصادي(مجال  /الكلي لفقرات المجموع

تراوحـــت بـــني ) االقتصـــادي(أن املتوســـطات احلســـابية للفقـــرات جمـــال ) ١٢(دول يظهـــر مـــن اجلـــ

مث جـــاء ، )حتـــول املـــرأة إىل ســـلعة اســـتهالكية(وتـــنص علـــى ) ١(وكــان أعالهـــا للفقـــرة ) ٣,١٩-٣,٩٣(

وادين ، )تســاعد األســرة علــى الــوعي االقتصــادي(وتــنص علــى ) ٣(للفقــرة ) ٣,٧٥(املتوســط احلســايب 

، )تنشــر ثقافــة االســتهالك بفــتح جمــاالت أخــرى لإلنفــاق عليهــا(وتــنص علــى ) ٣(متوســط كــان للفقــرة 

  .بدرجة تقيم عالية) ٠,٦٤(باحنراف معياري ) ٣,٥٨)(االقتصادي(بينما بلغ املتوسط احلسايب ال 



 

 ١٣٣ 

  .المجال االجتماعي -

  )١٣(جدول 
سهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في إل)االجتماعي(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال 

  ضوء أهداف التربية اإلسالمية 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة
درجة 
  التقيم

 ضعيفة  ١٠  ١,١٥  ٢,٤٩  .تقلل الفروق بني الذكور واإلناث يف األدوار االجتماعية  ١
  عالية  ٧  ١,٣٤  ٣,٧٢  تشجع املرأة على التربج والسفور  ٢
 عالية  ٥  ٠,٩٧  ٣,٧٩  تساعد األسرة على الوعي االجتماعي بإقامة عالقات اجتماعية ناجحة  ٣
 عالية  ٨  ٠,٩٨  ٣,٦٠  حتد من التنمية االجتماعية  ٤
 عالية  ٣  ١,٢٥  ٣,٩٤  تزيد حاالت الزواج العريف  ٥
 عالية  ٤  ١,٢٧  ٣,٨٥  تضعف دور املؤسسات االجتماعية مثل املسجد، واملدرسة، واألسرة  ٦
 عالية  ٩  ١,٠٨  ٣,٥٨  تقلل من قيمة رسالة األسرة للمرأة بدعوته املفتوحة للخروج إىل العمل  ٧
 عالية  ١  ١,٠٢  ٤,١٥  تساعد على العنف األسري  ٨
 عالية  ٦  ١,٢٣  ٣,٧٧  تقدم مناذج مسيئة للمرأة بصورة إجيابية  ٩
 عالية  ٢  ١,١٦  ٤,٠٤  الكذب والنفاق: تنشر السلوكيات االجتماعية السيئة مثل  ١٠

 عالية           ٠,٧٦  ٣,٦٩  )االجتماعي(المجال  /الكلي لفقرات المجموع

  

تراوحـــــت بـــــني ) االجتمـــــاعي(أن املتوســـــطات احلســـــابية للفقـــــرات اـــــال ) ١٣(يظهـــــر مـــــن اجلـــــدول 

مث جـاء املتوسـط ، )تسـاعد علـى العنـف األسـري(وتنص على ) ٨(وكان أعالها للفقرة ) ٢,٤٩-٤,١٥(

الكـــــذب : تنشـــــر الســـــلوكيات االجتماعيـــــة الســـــيئة مثـــــل(وتـــــنص علـــــى ) ١٠(للفقـــــرة ) ٤,٠٤(احلســـــايب 

تقلـــل الفـــروق بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف األدوار (وتـــنص علـــى ) ١(وادين متوســـط كـــان للفقـــرة ، )والنفـــاق

) ٠,٧٦(بـاحنراف معيـاري ) ٣,٦٩)(االجتمـاعي(بينما بلغ املتوسط احلسايب ال ، )االجتماعية ناجحة

  .تقيم عالية بدرجة

  

  

  

  

  



 

 ١٣٤ 

  .المجال االنفعالي -

  )١٤(جدول 
إلسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء )االنفعالي(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 

  أهداف التربية اإلسالمية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
الرت
  بة

  درجة التقيم

 عالية  ٢  ١,٠٣  ٣,٨٠  توسع دائرة احلوار الذي يؤدي إىل التواصل النفسي بني الزوجني  ١

  عالية  ٦  ١,٠٢  ٣,٦٤  تعطي قدراً مناسبا حلرية التعبري العاطفي واالنفعايل  ٢
 عالية  ٤  ١,٠١  ٣,٧٠  تعمل على توفري الدعم النفسي لشريك احلياة  ٣

 متوسطة  ٣  ١,٠٣  ٣,٧٤  تزيد من االهتمامات املشرتكة بني الزوجني  ٤

 عالية  ٥  ١,١١  ٣,٦٧  ختلق التوتر بني الزوجني ملشاهدة األخبار الدامية  ٥

 عالية  ٦  ١,١٧  ٣,٦٤  تضيق فضاء احلب بني الزوجني برغبة اجلسد  ٦

 عالية  ٩  ١,١٠  ٣,٥٠  تنمي التوافق النفسي بني الزوجني  ٧

 ليةعا  ١  ١,٢٧  ٣,٨٤  تلوث احلب الطاهر وتزين احلب غري املشروع  ٨

 عالية  ٨  ١,٢١  ٣,٦٣  حتقق الطمأنينة والسكون النفسي  ٩

 متوسطة  ١٠  ١,١٠  ٣,٤٢  تقلل من مساحة الرتفيه عن النفس  ١٠

 عالية           ٠,٦٨  ٣,٦٦  )االنفعالي(مجال  /الكلي لفقرات المجموع

  

-٣,٨٤(تراوحـت بــني ) االنفعـايل(ال اــأن املتوســطات احلسـابية لفقـرات ) ١٤(يظهـر مـن اجلـدول 

مث ، )تلــوث احلــب الطــاهر وتــزين احلــب غــري املشــروع(وتــنص علــى ) ٨(وكــان أعالهــا للفقــرة ) ٣,٤٢

توسع دائرة احلوار الـذي يـؤدي إىل التواصـل (وتنص على ) ١(للفقرة ) ٣,٨٠(جاء املتوسط احلسايب 

تقلــل مــن مســاحة الرتفيــه عــن (وتــنص علــى ) ١٠(وادين متوســط كــان للفقــرة ، )النفســي بــني الــزوجني

بدرجـــة ) ٠,٦٨(بـــاحنراف معيـــاري ) ٣,٦٦)(االنفعـــايل(بينمـــا بلـــغ املتوســـط احلســـايب ـــال ، )لـــنفسا

  .تقيم عالية



 

 ١٣٥ 

  .المجال الثقافي -

  )١٥(جدول 
إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء )الثقافي(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 

  مية أهداف التربية اإلسال

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة
درجة 
  التقيم

 متوسطة  ١٢  ١,٢٢  ٣,١٤  )املطالعة(متنح فرصة للقراءة الذاتية   ١

  عالية  ١  ١,١٠  ٤,٢٠  تنشر األلفاظ البذيئة  ٢
 عالية  ٨  ١,٠٧  ٣,٧٢  تقلل اإلبداع والنشاط العقلي للزوجني  ٣

 عالية  ٦  ١,٠١  ٣,٧٦  لزوجنيتوسع من ثقافة ومدارك ا  ٤

 عالية  ٦  ١,٢٠  ٣,٧٦  تنشر ثقافة مغرضة للمرأة تتناىف مع الثوابت الشرعية  ٥

 متوسطة  ١٣  ١,١٤  ٢,٩١  تعطي القدر الكايف من الثقافة اجلنسية الضرورية للعالقة الزوجية  ٦

 متوسطة  ١٠  ١,٠٩  ٣,٢٤  تزيد من التبعية الثقافية لآلخر  ٧

 متوسطة  ١١  ١,٠٦  ٣,١٩  لناقدةتريب على الذهنية ا  ٨

 متوسطة  ١٤  ١,١٢  ٢,٦٢  تشغل األزواج بالقضايا الفكرية والثقافية السامية بعيدا عن القضايا اهلامشية  ٩

 عالية  ٥  ١,٠٣  ٣,٧٧  تنمي التخطيط ملستقبل األسرة  ١٠

 عالية  ٣  ٠,٩٣  ٣,٩٢  تسهم يف اكتساب الثقافة الصحية السليمة  ١١

 عالية  ٤  ١,٠٢  ٣,٨٤  ألفكار العليا يف نفوس األزواجتغرس حب املبادئ وا  ١٢

 عالية  ٩  ١,٠١  ٣,٥٣  ختلص من األحادية الثقافية واملعرفية نظراً لتنوع مصادرها براجمها  ١٣

 عالية  ٢  ١,٢٣  ٣,٩٤  ...اجلندرية، ومسابقات ملكات اجلمال: تروج ألفكار هدامة مثل  ١٤

 عالية           ٠,٥٣  ٣,٥٤  )الثقافي(مجال  /الكلي لفقرات المجموع

  

-٤,٢٠(تراوحــت بــني ) الثقــايف(ال اــلفقــرات أن املتوســطات احلســابية ) ١٥(يظهــر مــن اجلــدول 

مث جـــــاء املتوســـــط احلســـــايب ، )تنشـــــر األلفـــــاظ البذيئـــــة(وتـــــنص علـــــى ) ٢(وكـــــان أعالهـــــا للفقـــــرة ) ٢,٦٢

كـــــــات اجلندريـــــــة، ومســـــــابقات مل: وتـــــــنص علـــــــى تـــــــروج ألفكـــــــار هدامـــــــة مثـــــــل) ١٤(للفقـــــــرة ) ٣,٩٤(

تشــغل األزواج بالقضــايا الفكريــة والثقافيــة (وتــنص علــى ) ٩(وادين متوســط كــان للفقــرة ، ......)اجلمــال

بــــاحنراف ) ٣,٥٤)(الثقــــايف(بينمــــا بلــــغ املتوســــط احلســــايب ــــال ، )الســــامية بعيــــدا عــــن القضــــايا اهلامشــــية

  .بدرجة تقيم عالية) ٠,٥٣(معياري 



 

 ١٣٦ 

مـا درجـة اإلسـهام النسـبي لإلعـالم فـي اسـتقرار : الثـاني النتـائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال 

، المهنــة، الزوجيــةالجــنس، الحالــة (األســرة األردنيــة فــي ضــوء أهــداف التربيــة اإلســالمية لكــل مــن 

، عــدد أفــراد األســرة، عــدد ســنوات الــزواج، المهنــة، الزوجيــةالحالــة ، المســتوي التعليمــي، العمــر

  ؟)الدخل الشهري لألسرة

لســؤال الثــاين مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــألداة ككــل لإلجابــة عــن ا

عـدد ، عـدد سـنوات الـزواج، املهنـة، احلالـة الزوجيـة، املستوي التعليمـي، اجلنس، العمر(تبعًا للمتغريات 

  :يوضح ذلك) ١٦(، جدول )الدخل الشهري لألسرة، أفراد األسرة

ــــا - إســــهام اإلعــــالم يف اســــتقرار األســــرة /ألداة ككــــل لــــت املعياريــــة املتوســــطات احلســــابية واالحنراف

، املســـتوي التعليمـــي، اجلـــنس، العمـــر(تبعـــا ملتغـــريات  األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية

الــدخل الشــهري لألســرة، عــدد ، عــدد أفــراد األســرة، عــدد ســنوات الــزواج، املهنــة، احلالــة الزوجيــة

 ).هدةمرات الزواج، عدد ساعات املشا

  

  



 

 ١٣٧ 

  )١٦(جدول
تبعا  إلسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء أهداف التربية اإلسالميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الدخل الشهري ، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، المهنة، الحالة الزوجية، المستوي التعليمي، الجنس، العمر" لمتغيرات 
  "سرة، عدد مرات الزواجلأل

المتوسط   المستوى  المتغير
  االنحراف المعياري  الحسابي

  ٠,٦٠  ٣,٦٢  ذكر  الجنس
    ٠,٥٧  ٣,٧٢  أنثي

  العمر

   ٠,٥٧  ٣,٢٠  سنة ٢٠اقل من 
   ٠,٦١  ٣,٥٧  سنة ٣٠- ٢١
   ٠,٦٠ ٣,٧٢  سنة ٣٩- ٣١
   ٠,٥٦  ٣,٧١  سنة ٤٩- ٤٠
   ٠,٦١  ٣,٦٦  سنة فما فوق ٥٠

  يالمستوى التعليم

   ٠,٥٩  ٣,٧٢  ثانوية فما دون
   ٠,٦٠  ٣,٦٤  دبلوم

   ٠,٥٨  ٣,٦٨  بكالوريوس
   ٠,٦٢  ٣,٤٧  ماجستري
   ٠,٥٦  ٣,٣٥  دكتوراه

  عدد سنوات الزواج

   ٠,٦١  ٣,٥٤  سنوات فأقل ٥
   ٠,٦٨  ٣,٥٨  سنة ١١-٦
   ٠,٥٧  ٣,٦٤  سنة ١٧- ١٢
   ٠,٥٩  ٣,٧٠  سنة ٢٣- ١٨
    ٠,٥٦ ٣,٧٧  سنة فما فوق ٢٣

 فراد األسرةأعدد 

   ٠,٥٩  ٣,٥٦  أفراد ٤أقل من 
   ٠,٥٩ ٣,٦٩  أفراد ١٠-٥من
   ٠,٥١  ٣,٨٥  فرد ١٦ -١١من

  ٠,٥٣ ٣,٥١  فرد ١٧أكثر من 

 الدخل الشهري لألسرة

   ٠,٦٠  ٣,٧١  فأقل ٣٠٠
٠,٥٦  ٣,٦٨  ٦٠٠-٣٠١   
٠,٦٠  ٣,٦٨  ٩٠٠-٦٠١   
٠,٦٥  ٣,٣٦  ١٢٠٠-٩٠١   

    ٠,٦٠  ٣,٦٢  فأكثر ١٢٠١

  زوجيةالحالة ال
   ٠,٦٠ ٣,٦٦  متزوج
   ٠,٥٥  ٣,٧٥  أرمل
  ٠,٥٩  ٣,٦٤  مطلق

  المهنة

   ٠,٥٩  ٣,٦٦  موظف قطاع عام
   ٠,٥٩  ٣,٦١  موظف قطاع خاص

   ٠,٦٢  ٣,٥٨  أعمال حرة
   ٠,٥٧  ٣,٧٥  عاطل عن العمل

   ٠,٥١  ٣,٦٤  متقاعد
   ٠,٩٢  ٣,٧٣  ربة أسرة

  عدد ساعات المشاهدة الكلية 
  ٠,٥٨  ٣,٦٩  ساعات فأقل ٥
  ٠,٥٩  ٣,٦٤  ساعات ١٠-٦

   ٠,٦٥  ٣,٦٦  ساعة فأكثر ١١



 

 ١٣٨ 

إســـهام "ألداة ككـــل لـــأن هنـــاك فـــروق ظاهريـــة للمتوســـطات احلســـابية ) ١٦(يظهـــر مـــن اجلـــدول 

، العمـــر اجلـــنس،"تبعـــا ملتغـــريات " اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية

الــــدخل الشــــهري ، عــــدد أفــــراد األســــرة، عــــدد ســـنوات الــــزواج، املهنــــة، زوجيــــةاحلالــــة ال، املســـتوي التعليمــــي

وملعرفــة الداللــة اإلحصــائية هلــذه الفــروق مت تطبيــق " لألســرة، عــدد مــرات الــزواج، عــدد ســاعات املشــاهدة 

إسهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف "على األداة ككل ) ANOVA(حتليل التباين األحادي 

وتطبيـــــــــــــق ، "املهنـــــــــــــة ، احلالـــــــــــــة الزوجيـــــــــــــة "تبعـــــــــــــاً ملتغـــــــــــــريي " الرتبيـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية ضـــــــــــــوء أهـــــــــــــداف

علـــى األداة ككـــل تبعـــاً ملتغـــري اجلـــنس، كمـــا مت  )Independent Samples T-test(اختبـــار

، العمـر(بـني األداة ككـل ومتغـريات ) Pearson Correlation(اسـتخراج معامـل االرتبـاط بريسـون 

الـدخل الشــهري لألسـرة، عـدد مـرات الــزواج، ، عـدد أفـراد األسـرة، ت الــزواجعـدد سـنوا، املسـتوي التعليمـي

لدراســة أثــر ) Multiple Regression(وتطبيــق حتليــل االحنــدار املتعــدد) عــدد ســاعات املشــاهدة

الــدخل الشــهري لألســرة، ، عــدد أفــراد األســرة، عــدد ســنوات الــزواج، املســتوي التعليمــي، العمــر(متغــريات 

   .توضح ذلك) ٢٢-١٧(على األداة ككل، اجلداول ) عدد ساعات املشاهدةعدد مرات الزواج، 

  )١٧(جدول 
إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء أهداف "ألداة ككل ل) ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  "الحالة االجتماعية " تبعا لمتغير " التربية اإلسالمية

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجة 

  لحريةا
 F  متوسط المربعات

  الداللة
  اإلحصائية

  ٠,٥٣  ٢  ١,٠٦  بني اموعات
١,٥٢  
  

٠,٢٢  
  

  ٠,٣٥  ٨٠٢  ٢٧٨,٨٣  داخل اموعات
    ٨٠٤  ٢٧٩,٨٩  اموع

إســـهام اإلعـــالم يف اســـتقرار األســـرة "ألداة ككـــل لـــ) F(بلغـــت قيمـــة ) ١٧(يظهـــر مـــن اجلـــدول 

دالـة  وهـي قيمـة غـري) ١,٥٢" (احلالـة االجتماعيـة" تبعا ملتغري  "األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائياً بـني  عـدم ، وهـذا يـدل علـى)α=٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى الداللـة 



 

 ١٣٩ 

تبعــا  إلســهام اإلعــالم يف اســتقرار األســرة األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية املتوســطات احلســابية

  ".لة االجتماعية احلا" ملتغري 

  )١٨(جدول 

  "المهنة " على األداة ككل تبعا لمتغير ) ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجة 
  الحرية

  الداللة اإلحصائية F  متوسط المربعات

  ٠,٥٥  ٥  ٢,٧٤  بني اموعات
١,٥٨  
  

٠,١٦  
  

  ٠,٣٥  ٧٩٩  ٢٧٧,١٥  داخل اموعات
    ٨٠٤  ٢٧٩,٨٩  اموع

  

وهـي قيمـة ) ١,٥٨(لألداة ككل تبعـاً ملتغـري املهنـة بلغـت ) F(أن قيمة ) ١٨(يظهر من اجلدول 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة  عـــدم ، وهـــذا يـــدل علـــى)α=٠,٠٥(دالـــة إحصـــائياً عنـــد مســـتوى الداللـــة  غـــري

ضـــوء أهــداف الرتبيـــة إلســهام اإلعـــالم يف اســتقرار األســـرة األردنيــة يف  إحصــائياً بـــني املتوســطات احلســـابية

  ".املهنة " تبعا ملتغري اإلسالمية

  



 

 ١٤٠ 

  :متغير الجنس  -

  )١٩(جدول  
للكشف عن  الفروق في إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية ) Independent Samples T-test(نتائج اختبار

  " الجنس"في ضوء أهداف التربية اإلسالمية تبعا لمتغير 

  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

 T  االنحراف المعياري
درجة 
  الحرية

  الداللة اإلحصائية

  ٠,٦٠  ٣,٦٢  ذكر
-٠,٠١ ٨٠٣  ٢,٤٠  

    ٠,٥٧  ٣,٧٢  أنثي

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني املتوســطات احلســابية إلســهام )  ١٩(يظهــر مــن اجلــدول 

ري اجلـنس حيـث بلغـت اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضـوء أهـداف الرتبيـة اإلسـالمية تبعـاً ملتغـ

لصـــاحل اإلنـــاث ) ٠,٠٥=α(وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوي الداللـــة ) ٤,٢٠-) (t(قيمـــة 

  ).٣,٦٢(بينما بلغ املتوسط احلسايب للذكور ) ٣,٧٢(مبتوسط حسايب 

  )٢٠(جدول 
، تعليميالمستوي ال، العمر(بين األداة ككل ومتغيرات ) Pearson Correlation(معامالت االرتباط بيرسون 

الدخل الشهري لألسرة، عدد مرات الزواج، عدد ، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، المهنة، الحالة الزوجية
  )ساعات المشاهدة

  األداة ككل  المتغير

  *٠,٠٧٩  العمر
  *٠,١١٠-  المستوى التعليمي
  *٠,١١٧ عدد سنوات الزواج

  *٠,٠٨٨ أفراد األسرةعدد 
  *٠,٠٨٧- الدخل الشهري لألسرة

  *٠,١٠٨-  عدد مرات الزواج
  ٠,٠٣٧-  عدد ساعات المشاهدة

  ).٠,٠٥=α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *                             

واألداة  ) العمر، عدد أفراد األسرة( أن معامالت االرتباط بني متغريات) ٢٠(يظهر من جدول 

، وهذا يدل على وجود العالقة )٠,٠٥=α(الداللة  ككل كانت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى

واألداة ككل، بينما كانت معامالت ) العمر، عدد أفراد األسرة(طردية ودالة إحصائيًا بني متغريات 

املستوى التعليمي، الدخل الشهري لألسرة، عدد مرات (االرتباط سالبة ودالة إحصائيًا بني متغريات 



 

 ١٤١ 

املستوى (على وجود العالقة عكسية ودالة إحصائيًا بني متغريات  واألداة ككل، وهذا يدل) الزواج

واألداة ككل، وكان معامل االرتباط سليب وغري ) التعليمي، الدخل الشهري لألسرة، عدد مرات الزواج

واألداة ككل، وهذا يدل على وجود العالقة عكسية ) عدد ساعات املشاهدة(دالة إحصائيًا بني متغري 

  .واألداة ككل) عدد ساعات املشاهدة(ياً بني متغري وغري دالة إحصائ

  )٢١(جدول 
الحالة ، المستوي التعليمي، العمر(أثر المتغيرات  لدراسة) Multiple Regression(املتعددنتائج تطبيق تحليل االنحدار 

) ج، عدد ساعات المشاهدةالدخل الشهري لألسرة، عدد مرات الزوا ، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، المهنة، الزوجية
  إسهام اإلعالم في استقرار األسرة األردنية في ضوء أهداف التربية اإلسالميةعلى 

 الداللة اإلحصائية R R-square F الداللة اإلحصائية β T المغير

  ٠,٧٤  ٠,٣٤  ٠,٠١  العمر

٠,٠٠٠  ٤,٧٣٨  ٠,٠٤٥  ٠,٢١٣  

  ٠,٠٧  ١,٧٩-  ٠,٠٧-  المستوى التعليمي
  ٠,١٠  ١,٦٥  ٠,٠٩ لزواجعدد سنوات ا

  ٠,٣٥  ٠,٩٣  ٠,٠٤ أفراد األسرةعدد 
  ٠,١١  ١,٥٩-  ٠,٠٦- الدخل الشهري لألسرة

  ٠,٠٠  ٢,٨٣-  ٠,١٠-  عدد مرات الزواج
   ٠,٥٧  ٠,٥٧-  ٠,٠٢-  عدد ساعات المشاهدة

وهي قيمة دالة إحصائية وتدل على ) ٠,٢١٣(بلغت ) R(قيمة ) ٢١(يظهر من جدول 

عدد أفراد ، عدد سنوات الزواج، املهنة، احلالة الزوجية، املستوي التعليمي، العمر(درجة ارتباط بني 

إسهام اإلعالم يف  و) الدخل الشهري لألسرة، عدد مرات الزواج، عدد ساعات املشاهدة، األسرة

) ٠,٠٤٥( )R-square(، وبلغت قيمة استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

إسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية وهي قيمة دالة إحصائيًا وتفسر قدرة املتغريات يف التأثري على 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) ٤,٧٣٨) (F(، وبلغت قيمة االختبار يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

إسهام اإلعالم ألثر املتغريات على  ، وهذا يدل على  وجود داللة إحصائية)٠,٠٥=α(مستوى الداللة 

إسهام ، أما بالنسبة لتأثري املتغريات على يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

أظهرت النتائج أن ، حدىكل على   اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية



 

 ١٤٢ 

 م اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالميةإسهاتؤثر على  عدد مرات الزواج

وهي قيمة سالبة ودالة ) ٠,٠٠(وبداللة إحصائية ) ٢,٨٣-) (t(بالدرجة األوىل، حيث بلغت قيمة 

إسهام اإلعالم يف على  عدد مرات الزواجوبلغت نسبة تأثري ) ٠,٠٥=α(إحصائيًا عند مستوى الداللة 

، وجاء يف املرتبة βوهي متثل قيمة ) ٠,١٠-( رة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالميةاستقرار األس

وهي قيمة موجبة وغري ) ٠,٧٤(وبداللة إحصائية  )٠,٣٤) (t(حيث بلغت قيمة  العمراألخرية متغري 

  ).٠,٠١(بلغت  βدالة إحصائياً وقيمة 

  

  ا األسرة األردنية؟ما هي أكثر قناة  تلفزيونية تشاهده: السؤال الثالث

  )٢٢(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية لمشاهدة للفضائيات 

  النسبة املئوية  التكرار  الفضائيات
  ٤٥,٦  ٣٦٧  اإلسالمية

  ١٠,٢  ٨٢  اإلخبارية والوثائقية
  ١٠,٤  ٨٤  الغنائية واألفالم

  ٣٣,٨  ٢٧٢  املتنوعة
   ١٠٠,٠  ٨٠٥  اموع

ــــة بلغــــت  ةئيات مشــــاهدبــــرز الفضــــاأأن ) ٢٢(يظهــــر مــــن اجلــــدول  الفضــــائية اإلســــالمية بنســــبة مئوي

بتكــرار ) ٩,١(بــرز الفضــائيات اإلســالمية قنــاة الرســالة بنســبة مئويــة أوكانــت ) ٣٦٧(بتكــرار)٤٥,٦(

مث جـــاءت الفضــائية املتنوعــة بنســـبة ).٣٩(بتكــرار) ٤,٨(مث جــاءت قنــاة الرمحــة بنســـبة مئويــة ، )٧٣(

بنســــبة مئويــــة  mbcبــــرز الفضــــائيات املتنوعــــة قنــــاة أ توكانــــ) ٢٧٢(بتكــــرار )٣٣,٨(مئويــــة بلغــــت 

مث ).٦٧(بتكــــرار) ٨,٣(مث جــــاءت قنــــاة التلفزيــــون األردين بنســــبة مئويــــة ، )١٥٧(بتكــــرار ) ١٩,٥(

بــرز الفضــائيات أوكانــت ) ٨٤(بتكــرار)١٠,٤(جــاءت الفضــائية الغنائيــة واألفــالم بنســبة مئويــة بلغــت 

أفــالم بنســبة  يمث جــاءت قنــاة ميلــدو ، )١٦(بتكــرار ) ٢,٠(ويــة الغنائيـة واألفــالم قنــاة روتانــا بنســبة مئ



 

 ١٤٣ 

ـــــــــــة  ـــــــــــة بلغـــــــــــت ).٩(بتكـــــــــــرار) ١,١(مئوي ـــــــــــة بنســـــــــــبة مئوي جـــــــــــاءت الفضـــــــــــائية اإلخباريـــــــــــة والوثائقي

) ١٣,٤(بـرز الفضـائيات اإلخباريــة والوثائقيـة قنـاة اجلزيـرة بنسـبة مئويــة أوكانـت ) ٨٢(بتكـرار)١٠,٢(

  ).٢٦(بتكرار) ٣,٢(الدولية بنسبة مئوية مث جاءت قناة احلقيقية ، )١٠٨(بتكرار 

ما أفضل المقترحات والرؤى التـي يعـين فيهـا البـث التلفزيـوني علـى اسـتقرار األسـرة : السؤال الرابع

  .في ضوء أهداف التربية اإلسالمية؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخراج التكــرارات والنســب املئويــة للمقرتحــات والــرؤى الــيت يعــني      

يوضـــح ) ٢٢(لبـــث التلفزيـــوين علـــى اســـتقرار األســـرة يف ضـــوء أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية واجلـــدول فيهـــا ا

  :ذلك

  )٢٣(جدول 
استخراج التكرارات والنسب المئوية ألفضل المقترحات والرؤى التي يعين فيها البث التلفزيوني على استقرار األسرة في ضوء 

  أهداف التربية اإلسالمية

  *النسبة المئوية  راراتالتك  المقترحات  الرتبة
 ٣٥,٩٠  ٢٨٩  ) شباب وشابات وأطفال (زيادة الربامج اليت حتافظ على األسرة  ١

 ٣٠,٨٠  ٢٤٨  زياد القنوات اإلسالمية اليت ترسيخ اإلميان وبث القنوات اإلسالمية  ٢

 ١٤,٦٥  ١١٨  بث برامج تزيد من الوعي لدى الزواج والزوجات للحياة الزوجية   ٣

 ١٢,٠٤  ٩٧  الربامج ال أخالقية واألجنبية واملخالفة لإلسالمالتقليل من   ٤
 ١٠,٥٥  ٨٥  تقدمي قصص لألنبياء والصاحلني)�(الرتكيز على حياة الرسول   ٥

 ٩,٩٣  ٨٠  تقدمي برامج ثقافية ورياضية وعلمية واقتصادية    ٦

 ٧,٣٢  ٥٩  )التوعية الصحية(الربامج الصحية   ٧

 ٦,٠٨  ٤٩  بالعادات والتقاليد الرقابة على القنوات وااللتزام  ٨

 ٣,٩٧  ٣٢  هادفة جتقدمي خنبة من العلماء لتقدمي برام  ٩

 ٣,٦٠  ٢٩  بث برامج لتوحيد األمة اإلسالمية     ١٠

 ٢,٦٠  ٢١  بث الربامج اليت توضح حقوق املرأة     ١١

 ٢,٢٣  ١٨  البعد عن اخليال يف تقدمي الربامج   ١٢

 ١,٢٤٢  ١٠  نسيةبث الربامج للتوعية للعالقات اجل  ١٣

  ). ٨٠٥(النسبة املئوية من عدد أفراد العينة * 

بـــرز املقرتحـــات الـــيت يســـاعد فيهـــا البـــث التلفزيـــوين علـــى اســـتقرار أأن ) ٢٣(يظهـــر مـــن اجلـــدول 

  : األسرة يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية كانت 



 

 ١٤٤ 

) ٣٥,٩٠(ة بلغـت ، بنسبة مئويـ)شباب وشابات وأطفال (زيادة الربامج اليت حتافظ على األسرة - ١

  ).٢٨٩(وبتكرار 

ـــيت ترســـيخ اإلميـــان وبـــث القنـــوات اإلســـالمية ةزيـــاد  - ٢ بنســـبة مئويـــة بلغـــت . القنـــوات اإلســـالمية ال

 ).٢٤٨(وبتكرار) ٣٠,٨٠(

بنســـــبة مئويـــــة بلغـــــت ، زواج والزوجـــــات للحيـــــاة الزوجيـــــةبـــــث بـــــرامج تزيـــــد مـــــن الـــــوعي لـــــدى األ - ٣

  ).١٨٨(وبتكرار ) ١٤,٦٥(

) ١٢,٠٤(بنســـبة مئويـــة بلغـــت ، أخالقيـــة واألجنبيـــة واملخالفـــة لإلســـالمال أالتقليـــل مـــن الـــربامج  - ٤

  ).٩٧(وبتكرار 

بنسـبة مئويـة بلغـت ،  تقـدمي قصـص لألنبيـاء والصـاحلني )صـلى اهللا عليـه وسـلم(الرتكيز علـى حيـاة الرسـول 

  ).٨٥(وبتكرار ) ١٠,٥٥(



 

 ١٤٥ 

  

  

  الفصل الخامس

  نهاالمنبثقة ع والمقترحات مناقشة النتائج والتوصيات

 . األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة - 

 .الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  - 

 . الثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال - 

. الرابع مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال - 



 

 ١٤٦ 

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

ليهـــا الدراســـة، والتوصـــيات املنبثقـــة يتنـــاول هـــذا الفصـــل مناقشـــة وتفســـري النتـــائج الـــيت توصـــلت إ  

  :وسيتم مناقشة النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة وعلى النحو التايل.عنها

مـا أثـر اإلعـالم فـي اسـتقرار األسـرة األردنيـة : مناقشة النتائج المتعلقـة بالسـؤال األول: أوالً   

اإليمانيــة األخالقيــة (فرعيــة فــي ضــوء أهــداف التربيــة اإلســالمية علــى األداة الكليــة والمجــاالت ال

  .تبعًا لنوع القناة) واالجتماعية واالقتصادية، والجمالية والثقافية واالنفعالية

أظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول أن مستوى إسهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة 

  .لى املقياس الكلياألردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية جاء بدرجة تقييم عالية ع

ردنيـة يف  الدور املتعاظم الذي يسهم به اإلعالم يف اسـتقرار األسـرة األبوميكن تفسري هذه النتيجة   

للكثـــري مـــن  ة يف املشـــاهدة إضـــافة إىل اخرتاقـــهملســـاحات واســـعة مـــن وقـــت األســـر  كافـــة اـــاالت وإشـــغاله

اإلفهــام واألذواق وكــذلك غلبــة عنصــري وأدوات متنوعــة متباينــة تناســب خمتلــف  بجمــاالت احليــاة بأســالي

اجلاذبيـــــة والتشـــــويق، ويضـــــاف إىل ذلـــــك كلـــــه تنـــــوع قنـــــوات البـــــث التلفزيـــــوين لتناســـــب خمتلـــــف املشـــــارب 

والتقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع بعـــض نتـــائج الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة  .واالجتاهـــات الفكريـــة والعقديـــة

إىل دور اإلعــــالم  .)٤( )احلميــــدي(ودراســــة  .)٣( )ةبــــومعيز (ودراســــة  .)٢( )جــــرادات(ودراســــة  .)١( )البــــدور(

  .وإسهامه يف االستقرار االجتماعي واألسري

                                                

  .مرجع سابق. البدور، حنان، اإلعداد الرتبوي لألسرة املسلمة يف عصر العوملة) ١(
  .جرادات، خولة، الرتبية اإلسالمية ودورها يف ترشيد ثورة االتصاالت واملعلومات، مرجع سابق )٢(
ل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، دراسة استطالعية مبنطقة البليدة، مرجع بومعيزة،  السيعد، أثر وسائ)٣(

  سابق
  .محيدي، ناصر، عبد اهللا، البث التلفزيوين املباشر وحتدياته للرتبية يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق) ٤(



 

 ١٤٧ 

والــيت . )١( )جامعــة الريمــوك بالتعـاون مــع اليونســكو(وتلتقـي نتــائج هــذه الدراسـة مــع نتــائج دراسـة 

ـــة الدرا ســـة املطبقـــة علـــى أظهـــرت أن التلفـــاز إضـــافة إىل املـــؤمترات واحملاضـــرات أكـــرب الوســـائل تـــأثرياً يف عين

  .األسرة األردنية

  :وفيما يلي مناقشة نتائج كل مجال من مجاالت الدراسة 

  )اإليماني األخالقي(مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال : أوالً 

أظهــرت النتــائج أن اــال اإلميــان األخالقــي جــاء بدرجــة تقيــيم عاليــة علــى األداة الكليــة وأعلــى 

  . االت القنوات اإلسالميةيعها وأعلى املتوسطات احلسابية مج املتوسطات احلسابية للمجاالت

ويعـزى ذلـك إىل أمهيــة الفطـرة السـليمة وحــب التـدين واألخـالق الرفيعــة لـدى البشـر إذا مل يتلــوث   

طـر عليهـا اإلنسـان، وكمـا شـهد التـاريخ وجـدت مـدن بـال قـالع ن حب التدين غريـزة فُ أو  ،عقلهم الفطري

غة الدينيـة املتجـذرة يف قلـوب املسـلمني رغـم كثافـة وهـذا يؤكـد أمهيـة الصـب.  معابـدولكـن مل توجـد مـدن بـال

إال إن األسرة املسلمة ما زالت تـدور يف فلـك الـدين واألخـالق  .وخاصة التحديات اإلعالمية ،التحديات

  .وتسعى لذلك

يشــكل فيـــه لدراســـة حيــث متثــل اتمــع األردين الــذي اكمــا تعــزو الباحثــة ذلــك إىل طبيعــة عينــة   

ـــة ،اإلســـالم هويـــة حضـــارية ـــذا جـــاء اـــال  ؛وحيـــرص علـــى التنشـــئة اإلمياني يناســـب ) اإلميـــاين األخالقـــي(ل

  .تطلعات وتوجهات عينة الدراسة

إىل أمهيــة اجلانــب اإلميــاين مبختلــف أســاليبه .)٢( )بــوعلي(نتــائج دراســة  واتفقــت هــذه النتيجــة مــع  

 .سرة واتمعوأدواته لبث القيم اإلجيابية يف متاسك األ

                                                
ســكان، تــأثري احلملــة اإلعالميــة علــى مســتويات جامعــة الريمــوك بالتعــاون مــع اليونســكو وصــندوق األمــم املتحــدة لل  )(١

  .م١٩٩٠هـ ، ١٤١٠، " منوذج تطبقي"املمارسة املتعلقة بنظم األسرة 
  .بوعلي، السعيد، دراسة ميدانية حتليلية، مرجع سابق  )(٢



 

 ١٤٨ 

الــيت أشــارت إىل أن وســائل اإلعــالم تــدخل يف حيــاة النــاس بقــوة وتغــري و . )١( )ســنو(اختلفــت مــع دراســة و 

  .عادام وسلوكهم وختلق هلم مشكالت أسرية واجتماعية

الــيت أشــارت إىل أن أهــداف البــث الفضــائي املباشــرة . )١( )احلميــدي(واختلفــت مــع نتــائج دراســة 

املاديـــة علـــى  انـــب العقديـــة عـــن طريـــق تعزيـــز النزعـــةملشـــاهد يف اجلوانـــب األخالقيـــة واجلو هـــو التـــأثري علـــى ا

  .مما يؤثر سلباً على بناء اتمع واألسرة ؛حساب اجلانب الروحي واإلمياين

) اإلميــاين األخالقــي(كمــا أظهــرت النتــائج إىل أن أعلــى املتوســطات احلســابية للفقــرات يف اــال   

ويعزى ذلـك إىل الرتكيـز علـى ). تشجيع العالقات اجلنسية غري املشروعة(نص على وت) ١٩(كانت الفقرة 

إضــافة إىل الرســائل املباشــرة والضــمنية  .واإلبــداع يف طــرق اإلثــارة والغوايــة وأســاليبها ،ثقافــة الصــورة واجلســد

ميـة ضـمن خطـة وإغفالـه يف الثقافـة اإلعال ،والتقليـل مـن أهيمتـه ،يف تضييق نوافذ وأبـوب احلـالل املشـروعة

تشــجع احلــب غــري ، و وتزهــد بــالزواج املبكــر ،مغرضــة فهــي ختتــزل احليــاة الزوجيــة برغبــة اجلســد اً حتمــل أهــداف

وهنــــــاك عشــــــرات األفــــــالم  .املشــــــروع ومســــــائل العشــــــق واخليانــــــة الزوجيــــــة، وتــــــدعو إىل الســــــفور الصــــــارخ

غضاضـة ال مسـألة  هاء الزنا لتعدوأبن ،تلقي بظالل الشرعية على العالقات غري املشروعة اليت واملسلسالت

فقــد تو ملســلمة هــذه الســلوكيات الدخيلــة عليهــا تــألف اتمعــات احــىت ــا تســتحق الــدفاع عنهــا إفيهــا بــل 

  .عنصري الغرابة واالستهجان

تقـدم صـور الزنــا الصـارخ بإسـلوب مــبطن ) الفيــديو كليـب(ن القنـوات الغنائيـة مبــا تعـرض مـن إبـل   

التكـــرار مدخلـــه يف تقبـــل هـــذا االنفـــالت و كافـــة جوانبهـــا، وليأخـــذ الـــروتني   ليخـــرتق خصوصـــية األســـرة مـــن

                                                
  سنو ، مي العبدهللا ، االتصال يف عصر العوملة الدور والتحديات اجلديدة ، مرجع سابق  )(١
اصــر عبــد اهللا، البــث التلفزيــوين املباشــر وحتدياتــه املســتقبلية للرتبيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مرجــع احلميــدي، ن  )(٢

  .سابق



 

 ١٤٩ 

اإلعالمـي لتصــل إىل أخطـر البــدائل يف تفريـغ الطاقــات اجلنسـية املســتفزة مـن انتهــاك حرمـة احملــارم والشــذوذ 

  .اجلنسي وغريها

للقنــوات  الــيت أشــارت إىل أن املســاحة األكــرب. )١( )البيــايت(وقــد التقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة   

وثقافــــة الصــــورة الطاغيــــة جلــــذب الشــــباب  ،الفضــــائية العربيــــة هــــو مســــاحة اجلــــنس وتعميــــق ثقافــــة اإلشــــارة

  .االجتماعي هاواقعجتارية دون اعتبار لقيم األمة و ألسباب مادية و 

أن مـن أهـداف البـث الفضـائي  إىلوالـيت أشـارت نتائجهـا . )٢( ت مع نتائج دراسة احلميديقوالت  

  .ويج لالختالط واإلباحية والقيم واملبادئ املخالفة لقانون احلياة واألسرة كما أرادها اهللالرئيسية الرت 

وجــود ارتبــاط وثيــق بــني التعــرض  ىلإ الــيت أشــارت. )٣( )شــرف الــدين(ت مــع نتــائج دراســة قــوالت  

  .السليب لوسائل اإلعالم، واهتزاز القيم األصيلة يف اتمع واألسرة

ـــائج دراســـة مـــع ن أيضـــا تقـــكمـــا الت   والـــيت أظهـــرت نتائجهـــا أن غالبـــة عينـــة . )٤( )عبـــد احللـــيم(ت

  .الدراسة تقرتح إبعاد مشاهد اجلنس واإلثارة عن الفضائيات

وتــنص ) ٦(كـان للفقـرة ) اإلميـاين األخالقـي(توسـط حسـايب للمجـال وأظهـرت النتـائج أن أدىن م

عــزى ذلــك إىل أن اإلعــالم ال يقــدم احليـــاة وي) تقــدمي احليــاة الزوجيــة علــى أســاس النفعيـــة والوصــولية(علــى 

التبعية الثقافيـة وذوبـان  الذي يكرسالزوجية حقيقة وواقع معيشي بل خيتزهلا بلحظات املتعة واحلب املزيف 

  .اهلوية

                                                
كلية اإلعالم ) لربامج الفضائيات العربيةدراسة حتليلية (حنراف االجتماعي البيايت، ياسر خضري، الغزو اإلعالمي واال  )(١

  .م٢٠٠٠ – ١٤٢٤والعالقات العامة، جامعة عجمان، 
احلميـدي، ناصــر، عبـد اهللا، البــث التلفزيـوين املباشــر ومتحدياتـه للرتبيــة املسـتقبلية يف اململكــة العربيـة الســعودية مرجــع   )(٢

  .سابق
شرف الدين، هاشم أمحد، عالقة التعرض للقنوات الفضائية بالقيم السـائدة لـدى الشـباب، اليمـين، دراسـة مسـحية   )(٣

هـ ١٤٢٧تيجة، رسالة ماجستري متيز منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، على خالل اجلامعات الن
- ٢٠٠٦.  

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٤القاهرة، دار الفكر العريب، " دراسة ميدانية"عبد احلليم، الدراما التلفزيونية والشباب اجلامعي   )(٤



 

 ١٥٠ 

  

 

  )الجمالي(المجال : ثانياً 

 كمـا أظهـرت أن أدىن) اـال اجلمـايل(أظهرت النتـائج أن أدىن املتوسـطات احلسـابية للمجـاالت   

  .اإلسالمية، واإلخبارية، والغنائية واألفالم، هو اال اجلمايل: املتوسطات احلسابية لكل من القنوات

وإبــراز الــذوق اجلمــايل والقــدرة علــى  ،ويُعــزى ذلــك إىل درجــة ثقافــة عاليــة يف تقــدير القــيم اجلماليــة        

مجــــال هــــو خمتــــزل يف مجــــال الصــــورة وإن مــــا تقدمــــه القنــــوات مــــن  .التمييــــز بــــني اجلمــــال احلقيقــــي واملزيــــف

خيــالف مجــال احلقيقــة والواقــع، وخيــرج مــن دائــرة التــوازن والطــرح املنطقــي الــذي يفــرض التكامــل  ،املصطنعـــة

  .بني املبدأ األخالقي والذوق اجلمايل حبيث يعمل على تأطري اجلمال وفق الرؤية اإلسالمية املتوازنة

خمتلـف القنـوات وتوجهاـا الفكريـة املتباينـة إىل أن هـذه  هـذا االتفـاق بـنيإىل وتشري وحدة الرؤيـة   

فــرؤيتهم الواحــدة تؤكــد وجــود اخللــل  ؛املســألة أقــرب إىل املتفــق عليهــا فهــم أبنــاء بيئــة واحــدة وثقافــة واحــدة

وممــــا جتــــدر اإلشــــارة إليــــه أن . واالضــــطراب يف الصــــورة التلفزيونيــــة املنصــــب اهتمامهــــا علــــى مجــــال اجلســــد

ة قــد أظهــرت نســبة متدنيــة للمتوســط احلســايب للمجــال اجلمــايل رغــم الرتكيــز غــري العــادي القنــوات الغنائيــ

على ثقافة الصورة الطاغيـة واسـتقطاب منـاذج نسـائية عابثـة خاليـة مـن القـيم األخالقيـة حتسـن ثقافـة العـري 

ح واإلميــان مــن مجــال الــرو  بيــد أن مشــاهديها هــم األكثــر درايــة بــأن هــذا اجلمــال خــالٍ  .وفــن خماطبــة الغرائــز

وعلــى حســاب مجــال البــاطن، وإن كثــرة الرتكيــز علــى مجــال الصــورة مــن إدخــال املــؤثرات الصــوتية والصــورة 

واأللوان، واالنتقال املفاجئ من مشاهد إىل أخرى بطريقة مضطربة تقلل من قيمـة مجـال اجلسـد بـل تـؤدي 

  .إىل القلق والتوتر يف نفس املشاهد



 

 ١٥١ 

والـيت أظهـرت أن اـال اجلمـايل قـد احتـل  )١()بـو علـي(ئج دراسة وقد التقت هذه النتيجة مع نتا  

ـــة، كمـــا وقـــد التقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة  الـــيت أشـــارت إىل خطـــورة . )٢( )املشـــاقبة(قيمـــة متدني

اإلعالم الذي يعرض علينا منط وثقافة اإلعالم الغريب من خالل وسـائل وبـرامج ظاهرهـا الرتفيـه، وحقيقتهـا 

قليــد النمــاذج الغربيــة ليفقــد اتمــع ســبل احلصــانة واملناعــة ضــد الغــزو الثقــايف، والتقــت مــع دراســة اإلحيــاء بت

  .واليت أشارت إىل أن التلفاز ينقل صوراً مزيفة مما جيعل ترشيد االستخدام ضرورة ملحة. )٣( )سنو(

وتــنص ) ٢(رة الفقــ) اجلمــايل(كمــا أظهــرت النتــائج أن أعلــى املتوســطات احلســابية لفقــرات اــال   

ويعـزى ذلـك إىل مـيش ميـادين اجلمـال األخـرى واختزاهلـا جبمـال ) مل مجال الروح ومجـال اإلميـان(على 

الصــورة، ويؤكـــد علـــى خطـــورة االنشــقاق بـــني ميـــادين اجلمـــال املتنوعـــة حبيــث يطغـــى ميـــدان علـــى حســـاب 

  .اآلخر

وتــنص علـى أن  تزيــد املــرأة ) ١٤رقـم (وأظهـرت النتــائج أن أدىن متوسـط للمجــال اجلمـايل الفقــرة   

وقــد   ،ويُعــزى ذلــك إىل أن مجــال الصــورة اإلعالميــة باتــت مزيفــة مصــطنعة) مــن اهتمامهــا جبماهلــا ورشــاقتها

فكمــا أــا تــرفض  ،إضــافة إىل أن عينــة الدراســة علــى درجــة كبــرية مــن إدراك احلــس اجلمــايل .ُكِشــَف أمرهــا

مجــال الــروح ومجــال (ادين احلقيقيــة للجمــال فقــد اختــارت وتتوجــه إىل امليــ ،اجلمــال املزيــف تــرفض حماكاتــه

  .حيث سجلت أعلى فقرة كما أسلفنا .)اإلميان

واألخالقـي فقــد سـجل أعلــى ن هلــم توجـه خــاص للمجـال اإلميــاين إضـافة إىل أن عينـة الدراســة ممـ  

ر أو درجـــة تقيـــيم مـــن بـــني اـــاالت ممـــا يشـــّكل لـــديهم رصـــيد خـــاص حيـــول دون االهتمـــام ـــوامش األمـــو 

                                                
اشــر علـــى الشـــباب اجلزائــري، دراســـة ميدانيــة حتليليـــة مرجـــع املب) الفضـــائي(أثـــر البـــث التلفزيــوين ) الســعيد( بــو علـــي   )(١

  .سابق
املشاقبة، عاهد مسلم، آثار ثورة االتصاالت واملعلومات واإلعالم الغريب الوافد مـن دول الشـمال إىل دول اجلنـوب،   )(٢

  .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢عمان، املكتبة الوطنية 
  .ر والتحديات اجلديدة، مرجع سابق,الداالتصال يف عصر العوملة و  سنو، مي العبد اهللا،  )(٣



 

 ١٥٢ 

يسـبب هلــم الوقـوع حتــت سـطوة عبوديــة اجلسـد وهــم أيضـاً مــن مشـاهدي الفضــائيات اإلسـالمية والوثائقيــة 

. واإلخبارية وغالبًا هذه القنوات ال ترّوج جلمال الصورة وجتعل اهتمامام باألهداف العليا اهتماماً خاصاً 

وال ترغـب بالسـفور بغـري وقتـه  اً،وسـلوك كما أن األسرة األردنية ما زالت حمافظـة ومرتبطـة باإلسـالم عقيـدة

  .يف مملكة الزوج امكانة الذي أراده اهللا هلو 

وكــذلك  .وكمــا أن التنشــئة االجتماعيــة وطبيعــة املــرأة األردنيــة ال تبــالغ بالزينــة وعمليــات التجميــل  

افة إىل أن تـدين إضـ ،األعباء امللقاة على عاتق املرأة ومسؤولياا ال جيعـل اجلمـال هـو أوىل األوليـات لـديها

  .الوضع االقتصادي لألسرة األردنية يسهم يف ذلك سواء أكان للرجل أو املرأة

  المجال االقتصادي: ثالثاً 

أشارت نتـائج الدراسـة إىل أن درجـة إسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء أهـداف   

  .ادي على األداة الكليةالرتبية اإلسالمية قد جاءت بدرجة تقييم عالية للمجال االقتص

ويعــزى ذلــك إىل أمهيــة اجلانــب االقتصــادي ال ســيما أن القــيم االقتصــادية تشــغل حيــزاً بــارزاً أمــام   

ومــــن أهــــم وســــائلها وأدواــــا اإلعــــالم والــــذي يقــــوم علــــى الــــربح العاجــــل  ،حضــــارة حمــــور اهتمامهــــا املــــادة

  .واألهداف القريبة للمصاحل االقتصادية

والــيت أظهــرت نتائجهــا وجــود . )١( )اليعقــوب(ذه الدراســة مــع نتــائج دراســة وقــد التقــت نتــائج هــ  

عالقـــة إجيابيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني املشـــكالت االقتصـــادية وبـــني حـــاالت الطـــالق يف حمـــافظيت إربـــد 

  .واملفرق يف األردن

رقـــم وأظهــرت النتـــائج أن أعلــى املتوســـطات احلســابية للفقـــرات يف اــال االقتصـــادي هــي الفقـــرة   

ويفسر ذلـك بـأن حضـور املـرأة املتكـرر وغـري املـربر ويف ) حتول املرأة إىل سلعة استهالكية(وتنص على ) ١(
                                                

اليعقوب، حممد أمحد احلامد، املشكالت الرتبوية النامجة عن الطالق يف اتمع األردين، رسالة ماجستري مقدمة إىل    )(١
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ١٥٣ 

املـرأة علـى دوالب سـيارة مـن أجـل اإلعـالن ة مساحات ال تليق بأنوثتها وشفافية رقتهـا تؤكـد ذلـك؛ فصـور 

م األول منصـب علـى صـورة اجلسـد ويف دعايات الرتويج للسجائر واملوديالت واألزياء تؤكد ذلك فاالهتما

  .مع تقليص للمعاين األخرى

والـيت أظهـرت أن معظـم املبحـوثني قـد تـأثروا . )١( )البيـايت(ت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة قوالت

ومـن املعلـوم أن %) ٥٥,٥(اخل وبنسـبة .... بالتلفاز من ناحية املوضة واألزيـاء واإلكسسـوار وقـص الشـعر

  .ة يف الرتويج هلذه املنتجاتصورة املرأة هي الطاغي

والــيت أشــارت إىل تركيــز املسلســالت علــى ) ٢( )احمليــا(وقــد التقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة   

  .ليها املشاهدين ويثري نوازعهم من أجل الربح العاجلإجسم املرأة مبظهر جيذب 

) ٣(ي هي الفقـرة رقـم للفقرات يف اال االقتصاد لنتائج أن أدين املتوسطات احلسابيهوأظهرت ا

ويعــزى ذلــك إىل أن األســرة األردنيــة غــري مســتهلكة مبســتوى عــال  ،)نشــر ثقافــة االســتهالكت(وتــنص علــى 

األساســـيات إضـــافة إىل أن املـــرأة األردنيـــة تتحمـــل  منيبتـــأ قســـوة األوضـــاع االقتصـــادية قـــد ال تفـــيءحيـــث 

مقننـــة يف أغلـــب األحيـــان كمـــا أن التنشـــئة بعـــض مـــن األعبـــاء املاليـــة لألســـرة فهـــي إمـــا عاملـــة أو مـــدبرة أو 

االجتماعيـــة للمـــرأة األردنيـــة تـــرفض االســـتهالك مـــن غـــري دواعيـــه وأســـبابه املـــربرة وتعـــد ذلـــك عيبـــاً ونقيصـــة 

  .اجتماعية

  .وغريها... ذلك أيضاً إىل أن االستهالك مألوف وله وسائل أخرى مثل األسواق ويرد

  .ن ذوي الدخل احملدود يف أغلبهمكما أن عينة الدراسة كما أظهرت النتائج م

                                                
" دراسـة ميدانيـة علـى شـباب اإلمـارات"للتلفزيـون علـى الشـباب البيايت، ياسر خضري، التـأثريات االجتماعيـة احملتملـة   )(١

  ١٤٤-١١٣م، ص٢٠٠٦، ٦٠الشارقة، العدد : شؤون اجتماعية مجعية االجتماعيني واجلامعة األمريكية
ة، احمليا، مساعد بن عبد اهللا، القيم يف املسلسالت التلفازية دراسة وصفية مقارنة لعينة من املسلسالت التلفازية العربي )(٢

  .م١١٩٤هـ ١٤١٤لرياض درا العاصمة دراسة حتليلية وصفية مقارنة لعينة من املسلسالت التلفازية العربية، ا



 

 ١٥٤ 

أن أســاليب الــدعايات واإلعالنــات اإلعالميــة التجاريــة باتــت غــري خمفيــة لألســرة  إىلويعــزى أيضــاً 

فاألســـرة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الثقافـــة والـــوعي االقتصـــادي واختلفـــت نتـــائج هـــذه  ؛فهـــي مزيفـــة ومغرضـــة

يف اجلانــــــب ن أهــــــداف البــــــث الفضــــــائي والــــــيت أشــــــارت إىل أن مــــــ. )١()احلميــــــدي(الدراســــــة مــــــع دراســــــة 

ــــات التجاريــــة االقتصــــادي؛ ا ــــق اإلعالن ــــدوافع االســــتهالكية عــــن طري لــــرتويج للمنتجــــات والســــلع وإثــــارة ال

  .خصوصاً بني النساء واألطفال

والــيت أشــارت إىل أن األســرة مهــددة بســبب نشــوء . )٢( )بــوعلي(كمــا اختلفــت مــع نتــائج دراســة 

اختلفـــــت نتائجهـــــا مـــــع نتـــــائج دراســـــة  كمـــــاو . مـــــن أجـــــل الـــــربح العاجـــــل ثقافـــــة االســـــتهالك والـــــرتويج لـــــه

ة لـــدى اتمـــع األردين دوالـــيت أشـــارت إىل انتشـــار بعـــض أمنـــاط الثقافـــة االســـتهالكية اجلديـــ. )٣()صـــواحلة(

  .تشري إىل حدوث تغريات واضحة صاحبت االنفتاح التجاري االستهالكي الواضح يف األردن

  المجال االجتماعي: رابعاً 

أظهــــرت النتــــائج أن اــــال االجتمــــاعي قــــد جــــاء بدرجــــة تقيــــيم عاليــــة علــــى األداة الكليــــة، كمــــا   

أظهرت النتائج أن هذا اال جاء بدرجة تقييم عالية للفضائيات اإلسالمية، واإلخباريـة الوثائقيـة، ودرجـة 

  .والفضائيات املتنوعة تقييم متوسطة للفضائيات الغنائية واألفالم، 

ري هـذه النتيجـة إىل أمهيـة وقيمـة اـال االجتمـاعي وارتباطـه الوثيـق باـال الـذي جــاء وميكـن تفسـ   

ملــا بينهمــا مــن عالقــة محيمــة مــن العســري فصــلها، فالســلوك ) اإلميــاين األخالقــي(بــأعلى درجــة تقيــيم اــال 

                                                
  .احلميدي، ناصر، البث التلفزيوين املباشر ومتحدياته املستقبلية للرتبية يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق  )(١
علــى الشـــباب اجلزائـــري، دراســـة حتليليـــة وميدانيـــة، رســـالة ) املباشـــر(فضـــائي ، أثـــر البـــث التلفزيـــوين ال)نصـــري(بــوعلي،   )(٢

  .دكتوراه مقدمة إىل قسم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، اجلزائر
صــواحلة، لينــا زايــد أمحــد، تــأثري العوملــة علــى بعــض أمنــاط الثقافــة االســتهالكية لــدى الشــباب اجلــامعي دراســة ميدانيــة   )(٣

اجلامعــات األردنيــة رســالة ماجســتري مقدمــة إىل قســم علــم االجتمــاع كليــة اآلداب جامعــة الريمــوك  علــى عينــة مــن بعــض
  .م٢٠٠٦األردن، 



 

 ١٥٥ 

جمتمـــع بيعـــة إضـــافة إىل ط ،االجتمـــاعي اإلجيـــايب يبـــدأ بإصـــالح الـــنفس مـــن مث بإصـــالح األســـرة الســـتقرارها

فهنـاك األسـرة الصـغرية مث دائـرة األسـرة  .الدراسة واليت تشري إىل أن األسرة األردنية غري منغلقة على نفسها

ومــا زالـت األســرة األردنيــة تعطــي اهتمامــاً خاصــاً للعالقــات ) العشــرية(املمتـدة مث تــأيت دائــرة األســرة الكبــرية 

  ).يعشائر (االجتماعية وقيمة للعشرية فهم كما قيل جمتمع 

كمـــا أشـــارت النتـــائج إىل درجـــة تقيـــيم عاليـــة للمجـــال االجتمـــاعي ويفســـر ذلـــك أن مشـــاهديها   

فهــــي ال تقتصـــــر علــــى الـــــذات بــــل متتـــــد إىل األســــرة اإلميانيـــــة  ؛اهتمامــــام ذات فضـــــاء اجتمــــاعي واســـــع

 بقيمــة ااإلســالمية مــن جهــة واألســرة اإلنســانية مــن جهــة أخــرى، فالفضــائيات اإلســالمية ترفــد مشــاهديه

والفضـائيات اإلخباريـة الوثائقيـة ترفـدهم : حمة الوثقى بـني املسـلمنيوالل ) علم االجتماع اإلسالمي(أمهية و 

بأخبــار األســرة اإلنســانية عامــة، وهــذا يســهم يف اســتقرار األســرة وخروجهــا مــن طــور احملليــات الضــيقة إىل 

  .اإلعالم اوعلى رأسهالكونية والعاملية مبا جيعلها تستفيد من معطيات املعاصرة 

غــري أن النتــائج أشــارت إىل درجــة تقيــيم متوســطة للفضــائيات الغنائيــة واألفــالم واملتنوعــة األخــرى   

وينصــب  .ممــا يقلــل مــن درجــة االنفتــاح االجتمــاعي اً فــإن االهتمامــات والتوجيهــات أقــل ســعة وأضــيق أفقــ

  .اهللا االهتمام على اال االنفعايل كما سيتم معاجلته الحقاً بإذن

ويعـزى أيضـاً إىل القــدرة الكبـرية لإلعــالم علـى تقلــيص األدوار للوسـائط الرتبويــة واالجتماعيـة الــيت   

  . تسهم يف االستقرار األسري إجياباً أو سلباً فقد تضاءلت أمام ضغط التدفق اإلعالمي وقوته

د عالقـة ارتباطيـة والـيت أظهـرت وجـو . )١()السيد(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة   

والتقـــــــــت مـــــــــع دراســـــــــة   .بني التعرض للقنوات الفضائية ومنظومة القيم يف اتمع واالستقرار األسري

                                                
السـيد، حممـد هــالل، اسـتخدامات الشـباب اجلــامعي للقنـوات الفضــائية وعالقتهـا مبنظومـة القــيم يف جمتمـع الصــعيد،   )(١

  .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٢يوط، مصر، رسالة ماجستري غري منشورة، مقدمة على كلية اآلداب أس



 

 ١٥٦ 

ـــــدين( ـــــيت أشـــــارت إىل أن القنـــــوات الفضـــــائية حققـــــت جناحـــــاً يف احلفـــــاظ علـــــى القـــــيم . )١( )شـــــرف ال وال

  .ألخرىاالجتماعية بشكل أكرب من القيم األخرى مما ينعكس إجياباً على القيم ا

امليـدان االجتمـاعي قـد  واليت أشارت إىل أن. )٢( )منصور(ت نتائج هذه الدراسة مع دراسة واتفق  

الفضــائيات علــى اتمــع ، حيــث تبــني وجــود عالقــة بــني  ريثمــن بــني امليــادين يف تــأأعلــى درجــة  ســجلت

واختلفـت مـع نتـائج دراسـة .اآلثار االجتماعية والسـلوكية السـلبية واسـتخدام الفضـائيات يف اتمـع األردين

والـيت أشـارت إىل أن تـأثري االتصـال واإلعـالم علـى األسـرة قليـل وأن العالقـات االجتماعيـة هلـا . )٣( )سـنو(

  .التأثري األكرب على متاسك األسرة وقوة الروابط االجتماعية

ر السـلبية والـيت أشـارت إىل أن اآلثـا. ٤)عبـد احللـيم(كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مـع دراسـة   

ملشـاهدة لتلفـاز أكثــر مـن اآلثــار اإلجيابيـة وأن براجمــه تـدعو لتحطـيم املثــل والقـيم االجتماعيــة والسـلبية كمــا 

ــــؤدي إىل : والــــيت أشــــارت إىل أن التلفزيــــون يــــدعو إىل. )٥( )العيســــوي(دراســــة  مــــع اختلفــــت الرذيلــــة ممــــا ي

    .األسريةاضطرابات وخلل يف املنظومة اتمعية وعلى رأسها املؤسسة 

قــيم الشـــباب والــيت أظهـــرت أن احملــدد األول ل. )٦( )بـــو معيــزة(وأيضــاً اختلفــت مـــع نتــائج دراســة 

ليست وسـائل اإلعـالم، وإمنـا هـي مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة كاألسـرة واملسـجد واجلماعـة األوليـة الـيت 

                                                
شرف الدين، هاشم أمحدن عالقة التعرض للقنوات الفضائية بالقيم السادة لدى الشباب اليمين، دراسة حمليـة علـى   )(١

  ..طالب اجلامعات اليمنية مرجع سابق
ــ )(٢ ــزالء مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل األردنيـ ــن نـ ــة مـ ــد، االســـتقواء لـــدى عينـ ــبحي حممـ ــد حممـــد صـ ة، رســـالة املنصـــور، خالـ

  .٢٠١٠ماجستري مقدمة إىل قسم اإلرشاد وعلم النفس كلية الرتبية، جامعة الريموك األردن، 
  ).مرجع سابق(سنو، مي العد اهللا، االتصال يف عصر العوملة   )(٣
 . عبد احلليم، حمي الدين، الدراما التلفزيونية والشباب اجلامعي دراسة ميدانية، مرجع سابق)  ٤

دار النهضـة ، د الـرمحن، اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة لتلفزيـون العـريب، دراسـات نفسـية ميدانيـة، بـريوت عيسوي، عبـ  )(٥
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

عية مبنطقـة البليـدة مرجـع بو معيزة، السعيد، أثـر وسـائل اإلعـالم علـى القـيم والسـلوك لـدى الشـباب، دراسـة اسـتطال  )(٦
  ..سابق



 

 ١٥٧ 

أن الشـــباب يتفــــاعلون يف  غرســـت فــــيهم هـــذه القــــيم يف املقـــام األول، وتواصــــل تعزيزهـــا يوميــــاً مبعـــىن آخــــر

ن البيئـة االجتماعيــة هــي إحيــث . عالقـام االجتماعيــة وفـق مــا عليـه البيئــة االجتماعيــة الـيت يعيشــون فيهـا

فســـلوكيات الشـــباب ختضـــع للضـــبط االجتمـــاعي الـــذي تفرضـــه مؤسســـات  .الـــيت تضـــبط ســـلوك الشـــباب

  .التنشئة االجتماعية كاألسرة واجلماعات األولية بالدرجة األوىل

وتـــنص علـــى أـــا ) ٨(وأظهـــرت النتـــائج أن أعلـــى الفقـــرات للمجـــال االجتمـــاعي هـــي فقـــرة رقـــم   

حليـاة  اً برسـائل ضـمنية فيقـدم صـور  فويعزى ذلك إىل أن اإلعالم يقدم العن) تساعد على العنف األسري(

ب حـق الطـرف وكل واحد مـن قطـيب احليـاة الزوجيـة حيـاول اسـتال ،زوجية البقاء فيها لألقوى واألكثر مكراً 

املقابــل فُتنــزع الثقــة والطمأنينــة مــن نفــوس األزواج وخيلــق حالــة مــن الشــك والريبــة وســوء الظــن يف املؤسســة 

عــدم الرضــا  األســرية باإلضــافة إىل احليــاة املثاليــة غــري الواقعيــة للحيــاة الزوجيــة، ممــا خيلــق يف نفــوس األزواج

ويفسـر ذلـك أيضـاً  .اللفظـي والعنـف العـاطفي وغـريهسيما العنف غري البدين مثل العنف ال  ،فيعزز العنف

 فيـه فمـاحيث بلغت نسـبة الثانويـة  الدراسة ذات مستوى اقتصادي متدٍن ومستوى تعليمي متدنٍ  أن عينة

يســـهمان يف غيـــاب أجـــواء احلـــوار والتواصـــل النفســـي بـــني  مالنوهـــذان العـــا%). ٤٠,١(دون مـــا نســـبته 

ته جمتمع الذكورة وتسـلط األزواج وممارسـة العنـف بشـىت صـنوفه علـى ويرفدان أيضاً ما ميكن تسمي ،األزواج

  .املرأة

فإمـــا زوجـــة  .النمـــاذج الصـــاحلة الـــيت يقـــدمها اإلعـــالم لقطـــيب احليـــاة األســـرية غيـــابباإلضـــافة إىل   

حيظــى بالتقــدير واالحــرتام ســواء يف دائــرة أســرته أو دائــرة  الســيئوالقطــب  .متمــردمتمــردة متســلطة أو زوج 

رضــا عــن احليــاة العنــف وعــدم الممــا يعــزز  ؛كمــا أنــه يقــدم احليــاة الزوجيــة بصــورة مثاليــة غــري واقعيــةجمتمعــه  



 

 ١٥٨ 

واليت أظهـرت أن النسـاء يف األردن . )١()املنصور(وقد التقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  .الزوجية

  .يتعرضن للعنف واالستقواء أكثر مما يتعرض له الذكور

واليت أظهرت أن العنف اللفظي هو أكثـر أشـكال . )٢( )الشطناوي(دراسة  ت مع نتائجقكما الت  

بينمــا جــاء يف املرتبــة األخــرية  .الثانيــة العنــف النفســي واالنفعــايل املرتبــةالعنــف األســري انتشــاراً مث جــاء يف 

املســتوى إحصــائية بــني العنــف األســري و  كمــا أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة. العنــف اجلســمي

، ووجــود فــروق ذات داللــة )دينــار ٣٠٠(قتصــادي، لصــاحل األســر ذوي املســتوى االقتصــادي أقــل مــن اال

  .األدىن إحصائية بني العنف األسري واملستوى العلمي لصاحل املستوى العلمي

) ١(وأظهـرت النتـائج أن أدىن املتوسـطات احلسـابية لفقــرات اـال االجتمـاعي كانـت الفقـرة رقــم   

ويعـزى ذلـك إىل أن اإلعـالم يعلـن ) الفروق بني الذكور واإلناث يف األدوار االجتماعيةل يتقل(وتنص على 

التكامــل والتكــاتف بــني الســالف  ويتغافــلضــمن رســائله الضــمنية واملباشــرة املســاواة بــني الــذكور واإلنــاث 

أو مراعــاة ذكــره ويعاضــده يف ذلــك الوســائط الرتبويــة األخــرى حــىت يف املؤسســات التعليميــة ال جيــد مغــايرة 

 ،زوجـــةو مـــًأ أُ لفقـــه االخـــتالف بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف األدوار الوظيفيـــة الراهنـــة أو املرتقيـــة إلعـــداد البنـــت 

  .و كسر طوق الغرابة هلذه املسالة لكثرة تكرارها وألفهامما أفرز عدم االستهجان  ،باً أَ وإعداد الولد زوجاً و 

وايضــاً . مــن مســؤوليات وأعبــاء الرجــال اً املــرأة جــزء لإضــافة إىل ان طبيعــة اتمــع األردين قــد حيّمــ  

تلحـظ مــن خــالل خصــائص عينــة الدراسـة أن نســبة العــاطلني عــن العمــل كانـت أعلــى نســبة حيــث بلغــت 

ولعل هـذا الوضـع القـائم تتقـاطع وتتـداخل فيـه أعمـال وخصوصـيات النسـاء والرجـال يف   %).٣١(

لــى أن نســبة املطلقــني واألرامــل مــن عينــة الدراســة زادت ويفســر ذلــك أيضــاً ع. األدوار الوظيفيــة يف األســرة
                                                

مـــد، االســـتقواء لـــدى عينـــة مـــن نـــزالء مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل األردنيـــة، رســـالة املنصـــور، خالـــد حممـــد صـــبحي حم  )(١
  .٢٠١٠ماجستري مقدمة إىل قسم اإلرشاد وعلم النفس كلية الرتبية، جامعة الريموك األردن، 

ليــا الشـطناوي، أمــل فــاروق حممـد، العالقــة بــني العنـف األســري والتحصــيل الدراسـي لــدى طلبــة املرحلـة األساســية الع  )(٢
  .م٢٠٠٩رسالة دكتوراه مقدمة إىل قسم علم النفس كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن 



 

 ١٥٩ 

الرجـال وقـد يقـوم الرجـال  أعبـاءومن املعلوم أن مثل هذه احلاالت قد تقـوم املـرأة بشـيء مـن %) ٣١(عن 

أيضــاً بشــيء مــن أعبــاء النســاء فتصــبح بالنســبة هلــم حقيقيــة وواقــع ختضــع ملطرقــة الظــروف ال يســتهجن وال 

 .يستغرب

  االنفعاليالمجال : خامساً 

أن درجـة إسـهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء أهـداف  إىل أشارت نتـائج الدراسـة  

وأن أبـــــرز . الرتبيـــــة اإلســـــالمية للمجـــــال االنفعـــــايل علـــــى األداة الكليـــــة قـــــد  جـــــاءت بدرجـــــة تقيـــــيم عاليـــــة

خـــــرى قـــــد جـــــاء للمجـــــال املتوســـــطات احلســـــابية للفضـــــائيات الغنائيـــــة واألفـــــالم والفضـــــائيات املتنوعـــــة األ

  .االنفعايل

ويعــزى ذلــك إىل أمهيــة اجلانــب االنفعــايل مــن ناحيــة وجنــوح هــذا النــوع مــن القنــوات إىل خماطبــة  

فــالقنوات الفضــائية مبــا تقــدم مــن صــورة خمتزلــة لعالقــة الرجــل واملــرأة ختمــد صــوت العقــل  .الغرائــز والعواطــف

وتزين بصـنوف  ،قة مشروعة عفيفة قائمة على الصدقفكأا تلوث كل عال ،وحترك االنفعاالت ،والبصرية

  .الوسائل كل عالقة حمرمة

ر ذلــك أيضــاً أن عينــة الدراســة تُعــد مــا يقــدم مــن اإلســفاف اإلعالمــي ال يناســب تطلعــام فســوي  

ــال اإلميــاين األخالقــي هــو أعلــى  ،حيــث كانــت القنــوات اإلســالمية هــي األكثــر مشــاهدة موتوجهــاوا

ممــا يرفــد احلــس اإلميــاين الفطــري باســتنكار مــا يعــرض  ؛وســطات احلســابية مــن بــني اــاالتاــاالت للمت

  ).العالقة الزوجية(اإلعالم من زلزلة ألسرنا وتقليص أجواء احلب واملودة يف العالقة الطاهرة املشروعة 



 

 ١٦٠ 

اــال هــرت نتائجهــا جمــيء والــيت أظ. )١()اجلهــوري(والتقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة   

  .ة األوىلرتببامل االنفعايل 

والـــيت أظهـــرت نتائجهـــا جمـــيء اـــال االنفعـــايل يف . )٢( )العبيـــديل(ت مـــع نتـــائج دراســـة كمـــا التقـــ

. وذلــك الســتخدام عبــارات احلــب والعاطفــة واجلــنس ســواء اللفظيــة أو اجلســدية بــني األزواج ؛املرتبــة األوىل

، حيـث أظهـرت أن اـال االنفعـايل هـو أعلـى درجـة )٣( )فنيالشـري(واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسـة 

  .ن من بني ااالت األخرى للمقياسيبو اختارها املستج

وتــنص ) ٨(يظهـر مـن النتـائج أن أعلـى املتوسـطات احلسـابية لفقـرات اـال االنفعـايل هـي الفقـرة   

  ).عشرو تلوث احلب الطاهر وتزين احلب غري امل(على 

مــن  اإلعــالم يقــدم صــور احلــب غــري املشــروع بصــورة كاشــفة وصــارخة وأيضــاً ويعــزى ذلــك إىل أن   

 قويســتغل نقــاط الضــعف مــن هشاشــة العالقــة الزوجيــة مــن جهــة وتضــيي خــالل قالــب يســتقطب املشــاهد

فــرص الــزواج مــن جهــة أخــرى لســوء الظــروف االقتصــادية الــيت تقــع حتــت مطرقتهــا األســرة األردنيــة فتفــرز 

ن البــديل غــري املشــروع إلغــالق روافــد احلــب الطــاهر واالستســالم لإلســفاف الكبــت العــاطفي والبحــث عــ

  .اإلعالمي وخماطبة الغرائز

                                                
لـدى عينـة مـن العـاملني يف قطـاع الصـحة والتعلـيم يف سـلطنة  الزواجـياجلهوري، هالل بن محـدان بـن محيـد، التوافـق   )(١

فسي، كلية الرتبية، جامعة الريمـوك، األردن ، عمان يف ضوء بعض املتغريات رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم اإلرشاد الن
  .م١٩٩٨

عنــد اإلنــاث وعالقتــه مــع بعــض املتغــريات  الزواجــيالعبيــديل، نوريــة حممــد طيــب، صــعوبات التعبــري العــاطفي والرضــا   )(٢
  .٢٠٠١بدولة اإلمارات، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الرتبية اجلامعة الريموك، األردن، 

دراســة ميدانيــة للقطــاع الصــحي يف حمافظــة : يف ضــوء بعــض املتغــريات الجتماعيــة الزواجــيد، التوافــق الشــريفني، أمحــ  )(٣
  ).مرجع سابق(إربد 



 

 ١٦١ 

والـيت أظهــرت أن القاسـم املشــرتك . )١()البيـايت(كمـا التقـت نتــائج هـذه الدراسـة مــع نتـائج دراســة   

. ائـز ممـا يثـري القلـق والتـوتربني برامج القنوات الفضائية العربية هو ثقافـة الصـورة الطاغيـة واجلـنس وإثـارة الغر 

والـيت أظهـرت نتائجهـا أن اإلعـالم يسـهم يف دفـع الشـباب . )٢( )عبـد احللـيم(كما التقت مع نتائج دراسة 

  .الدينيةقيمه طم حيوأن ما يقدمه ال ينسجم مع عادات اتمع بل و  ،إىل االحنراف والرذيلة

وتـــنص علـــى ) ١٠(نفعـــايل هـــي الفقـــرة وأظهـــرت مـــن النتـــائج أن أدىن متوســـط لفقـــرات اـــال اال  

ر والـيت أكـدت أن اكثــ )٣()الفقـي(وقـد التقـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة ) ل مسـاحة الرتفيـه عـن الـنفسيـتقل(

مـــن حــــاالت االكتئـــاب يف نيوزالنــــد يرجـــع الســـبب فيهــــا إىل تركيـــز وســــائل االعـــالم علــــى %)  ٦٠(مـــن 

  .غاين اخلليعةالسلبيات والصعوبات واحلروب واجلنس وضياع القيم واال

تعاضد النتيجـة األوىل والـيت أظهـرت أن أعلـى املتوسـطات احلسـابية للمجـال االنفعـايل هـي  هوهذ

تـــزين احلـــب غـــري  حيـــث أن) هر تـــزين احلـــب غـــري املشـــروعتلـــوث احلـــب الطـــا(وتـــنص علـــى ) ١٨(الفقـــرة 

 .مضــطربة مشوشـــةيق روافــد احلــب الطــاهر ال يــرتك مســـاحة للرتفيــه عــن الــنفس بــل جيعلهــا وتضــاملشــروع 

  .يفضي إىل الشعور بالراحة والسعادةن التفريغ املشروع لطاقة احلب إحيث 

ن عينــة الدراســة تشــاهد القنــوات اإلخباريــة ومبــا فيهــا مــن أخبــار داميــة تســهم يف التــوترات أكمــا   

عطــي أن األســرة األردنيــة كمــا يعــرف عنهــا ال ت إىلإضــافة . عــن الــنفس فيــهوتضــييق مســاحة الرت  ،النفســية

 من وقتها أو خمططها بسبب بعض معايري التنشـئة االجتماعيـة ياً كاف  اً الرتفيه والتسلية قيمة عالية أو اهتمام

  .من ناحيه والظروف االقتصادية من ناحيه أخرى 

                                                
  .مرجع سابق" دراسة حتليلية لربامج الفضائيات العربية"البيايت، ياسر خضري، الغزو اإلعالمي واالحنراف االجتماعي   )(١
  .القاهرة، مرجع سابق" دراسة ميدانية"لتلفازية والشباب اجلامعي عبد احلليم، حمي الدين، الدراما ا  )(٢
، مصـر، دار اليقـني )دراسة معهد االحباث النفسـي والفسـيولوجي يف نيوزالنـد(الفقي، ابراهيم، سيطر على حياتك،   )(٣

  .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢للنشر والتوزيع، ط 



 

 ١٦٢ 

الــيت يقــدمها اإلعــالم تفــرز االضــطراب ) وامللوثــات األســرية(كمــا أن اخــرتاق اخلصوصــية األســرية 

والـــيت أظهـــرت نتائجهـــا أن أفـــراد العينـــة . )١()العبيـــديل(مـــع نتـــائج دراســـة  نتيجـــةهـــذه ال واختلفـــت. والقلـــق

. )٢()عبيـدات(واختلفـت مـع نتـائج دراسـة . يشاهدون عروض التسلية اخلفيفة من أجـل الرتفيـه عـن الـنفس

والرتفيه عـن الـنفس، واختلفـت " التسلية"واليت أظهرت نتائجها أن من أبرز األهداف ملشاهدة الفضائيات 

مـن عينـة القنـوات الغنائيـة كـان هـدفهم مـن %) ٨٢(والـيت أظهـرت أن  )٣( )الـرواس(أيضاً مع نتائج دراسـة 

  .املشاهدة التسلية مث الشعور بالسعادة

  المجال الثقافي :سادساً 

أن درجـــة إســـهام اإلعــالم يف اســـتقرار األســـرة األردنيـــة يف ضـــوء أهـــداف  إىل لقــد أشـــارت النتـــائج  

  .قد جاءت للمجال الثقايف بدرجة تقييم عالية على األداة الكليةالرتبية اإلسالمية 

وأخذ يشـغل مسـاحات واسـعة مـن  ،م دور مصادر الثقافة األخرىويعزى ذلك إىل أن اإلعالم قزّ   

وهنـاك عالقـة بـارزة بـني  ،ويفسر ذلك أيضًا بأن عينة الدراسة ذات مستوى تعليمـي حمـدود أوقات األسر،

إضــافة إىل أن هنــاك نســبة عاليــة مــن عينــة الدراســة مــن  .لمــي وتنــوع مصــادر التلقــياالرتقــاء باملســتوى الع

اإلناث واليت يرتبط جلوسها الطويل يف البيـت مـع طـول سـاعات املشـاهدة وغيـاب مصـادر التلقـي للثقافـة 

  .يفرضها طبيعة اتمع األردين والذي ما زال يتسم باحملافظة يتاألخرى وال

                                                
عند اإلناث يف ضوء بعض املتغريات  الزواجيبري العاطفي والرضا العبيديل، نورية حممد طيب عبد اهللا، صعوبات التع  )(١

  .بدولة اإلمارات، مرجع سابق
اً لإلجيابيات، الرياض، مكتـب ، معاجلة السلبيات لدى الناشئة تعزيز عبيدات، ذوقان عبد اهللا، الفضائيات واالنرتنت  )(٢

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرتبية العريب لدول اخلليج، 
نور حممود، استخدامات الشباب للقنوات الفضائية الغنائية العربية واإلشباعات املتحققـة، رسـالة ماجسـتري الرواس، أ  )(٣

  .م٢٠٠٣غري منشورة، مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة قابوس، 



 

 ١٦٣ 

ـــاك نســـب   ة مـــن عينـــة الدراســـة عاطلـــة عـــن العمـــل ممـــا يعطـــي فرصـــة أكـــرب لطـــول إضـــافة إىل أن هن

وقد اتفقت هذه النتيجة مـع نتـائج دراسـة . لتلقي الثقافة ورفدها اً رئيسي اً مشاهدة اإلعالم واعتماده مصدر 

والـــيت أشـــارت  إىل أن أغلـــب املســـتجيبني حيرصـــون علـــى كســـبت املعلومـــات والتثقيـــف مـــن . )١()بغـــدادي(

  .للتلفزيونخالل مشاهدم 

املغــــايرة  الــــيت أظهــــرت نتائجهــــا أن مشــــاهدة الفضــــائيات. )٢()البيــــايت(وقـــد اختلفــــت مــــع دراســــة   

وأشـارت النتـائج أن أعلـى . تسـهم يف تـدمري اهلويـة الثقافيـة وأصـوهلا يف اتمعـات العربيـة ملنضومتنا العقديـة

  ).ذيئةتنشر األلفاظ الب(لى وتنص ع) ٢(املتوسطات احلسابية لفقرات اال الثقايف هي الفقرة 

ويعـــزى ذلـــك اىل ركاكـــة اللغـــة الـــيت يســـتخدمها اإلعـــالم وتـــدين مســـتواها مـــن جهـــة واإلغـــراق يف   

  واألفـــالم واملســـرحيات الكوميديـــة وغيـــاب الرقابـــة احلقيقيـــة إضـــافة إىل ) الفيـــديو كليـــب(اإلســـفاف كمـــا يف 

  

                                                
ني القنـاة األوىل والثالثـة، رسـالة دراسة مقارنـة بـ: بغدادي، خرية، برامج اإلذاعة اجلزائرية وعالقتها بالواقع االجتماعي  )(١

  .م٢٠٠١ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر، 
  .مرجع سابق" دراسة حتليلية لربامج الفضائيات العربية: "البيايت، الغزو اإلعالمي واالحنراف االجتماعي  )(٢



 

 ١٦٤ 

مفـــاهيمهم رغـــم ضـــآلتها وخروجهـــا عـــن قــدرا علـــى حضـــور الســـاحات الشـــبابية وصـــناعة مصــطلحام و 

) الوعـاء الـذي احتـوى القـرآن(إىل ذلـك اسـتبدال اللغـة العربيـة  أضـف. ة والـذوقيات العامـةالذوقيات اللغوي

  .املدبلجة) الدراما(باللهجات العامية وبعض األلفاظ املستقاة من 

عالميــة ال ســيما ألفــاظ إضــافة إىل تغافــل القــيم الدينيــة والــذوق االجتمــاعي يف اســتخدام اللغــة اإل  

 والتقـت هـذه. وغـريه) الفيـديو كليـب( يف. احلب والعاطفة والدفء ضمن رسائل صـرحية قـد ختـدش احليـاء

واليت أظهرت نتائجها أن اإلعالم يسـتخدم اللغـة العربيـة بأبشـع صـورها، كمـا . )١( )كشك(دراسة  هجالنتي

 اإلعـالم لغـة حمادثـة وحـوار والتنسـيق بـني اجلهـود ضـرورة اعتمـاد اللغـة العربيـة يف )٢( )كبارة(أكدت توصية 

  .العربية املتوافرة لتحقيق ذلك

ن ّســوالــيت أشــارت إىل أن التلفــاز حيُ . )٣( )عيســوي(وقــد اختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة   

ويزيـــد مـــن قـــدرم علـــى اســـتعمال اللغـــات  ،قـــدرم اللغويـــة مـــن خـــالل اللغـــة الفصـــيحة املســـتخدمة فيـــه

  .األخرى

) ٩(كما أشارت النتائج إىل أن أدىن املتوسطات احلسابية لفقـرات اـال الثقـايف هـي الفقـرة رقـم   

ويعـزى ذلـك ). تشـغل األزواج بالقضـايا الفكريـة الثقافيـة السـامية بعيـداً عـن القضـايا اهلامشـية(وتنص على 

أن هــذه النتيجــة تعاضــد النتيجــة إىل تــدين رتبــة القضــايا واملســائل الــيت يركــز عليهــا اإلعــالم، ونلحــظ جليــاً 

  .األوىل هلذا اال فاللغة البذيئة الدونية تؤكد على غياب األفكار والقضايا السامية

                                                
جامعــة عـــني مشــس، كليـــة الرتبيــة، القـــاهرة دار كشــك، مــىن، القـــيم الغائيــة يف اإلعـــالم، سلســلة الدراســـات الرتبويــة،    )(١

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣للتوزيع والنشر، 
  .كيارة، اسامه، برامج التلفاز والتنشئة الرتبوية واالجتماعية للطفل مرجع سابق   )(٢
ضــة عيســوي، عبــد الــرمحن، اآلثــار النفســية واالجتماعيــة لتلفزيــون العــريب، دراســات نفســية ميدانيــة، بــريوت دار النه  )(٣

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤



 

 ١٦٥ 

) سـرطان األنـا(إضافة إىل أن األسر الصاعدة قد تقلص اهتمامها بالقضايا الفكريـة الراقيـة وبـات   

كمــا أن عينــة الدراســة . وافــد احليــاة املعاصــرةيتفشــى يف شــرايينها لســيطرة االعتبــارات والقــيم املاديــة علــى ر 

  .ذات دخل ومستوى اقتصادي وتعليمي منخفض مما يعزز ضآلة االهتمام باملسائل واألهداف العليا

ر ذلــك بــأن معظــم عينــة الدراســة هــم مــن العــاطلني عــن العمــل ويقــود ذلــك إىل الوقــوع كمــا تفســ

  .ايا الثقافية والفكريةحتت سطوة االنغالق والتقوقع حول الذات وميش القض

ــاني مــا درجــة اإلســهام النســبي لإلعــالم فــي اســتقرار األســر : مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الث

، والمهنـة، والعمـر، الزوجيـةالجـنس، والحالـة (األردنية في ضوء أهداف التربيـة اإلسـالمية لكـل مـن 

والـدخل الشـهري لألسـرة، وعـدد  والمستوى التعليمي، وعدد سـنوات الـزواج، وعـدد أفـراد األسـرة،

  ؟)ساعات المشاهدة

أظهــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني املتوســـطات احلســـابية تبعـــاً ملتغـــري اجلـــنس   

  .لصاحل اإلناث

ىل أن أغلــب عينــة الدراســة عاطلــة عــن نــاث أكثــر مكوثــاً يف البيــت إضــافة إويفســر ذلــك أن اإل  

إضـــافة إىل أن طبيعـــة اتمـــع األردين مـــا زال حمافظـــاً وحيـــد مـــن اخلـــروج  .العمـــل ممـــا يعـــزز بقائهـــا يف البيـــت

املفتـــوح للمـــرأة، وأيضـــاً تـــدين املســـتوى التعليمـــي لعينـــة الدراســـة جيعـــل التلفزيـــون خاصـــة مصـــدراً حموريـــاً يف 

  .التلقي

ة وهـذا اجلانـب خياطبـه اإلعـالم بشـكل خـاص ويوليـه عنايـ .كما يفسر ذلك طبيعة املرأة العاطفية  

  . خاصة من خالل املسلسالت واألفالم



 

 ١٦٦ 

بطنــة مــن حتريــر املــرأة ويفســر ذلــك أيضــاً أن اإلعــالم قــد يســتقطب املــرأة مبــا يقــدم مــن شــعارات م

وغريهـا، كمـا أن هنـاك بعـض مـن املـواد اإلعالميــة خصوصـية للمـرأة أكثـر منهـا للرجـل مـن بــرامج  واملسـاواة

األزيــاء، والــدعايات التجاريــة ملستحضــرات التجميــل إعــداد الطعــام، ومســابقات ملكــات اجلمــال وعــروض 

وقـــد تـــأيت أحيانـــاً بعـــض املـــواد اإلعالميـــة الـــيت تقـــدم  .تفســـري األحـــالمو  ،وثقافـــة االســـتهالك بصـــورة عامـــة

ويعـــزى ذلـــك أيضـــاً إىل الثقافـــة اإلعالميـــة الـــيت تصـــب  .الســـحر والشـــعوذة فتشـــد بعـــض مـــن النســـاء إليهـــا

عمـل اإلعالمـي حيـث نلحـظ الشـطر األكـرب للكـوادر اإلعالميـة مـن القطـاع اهتمامها على املرأة حىت يف ال

  .النسوي

ن املـرأة قـد جتـد يف األحـداث التلفزيونيـة صـدى ورجعـاً ملـا يواجههـا مـن ضـغوط أأضف إىل ذلـك   

  . للخروج من الكبت َا◌ً وجتد فيه متنفس ،نفسية واجتماعية فتعايش احلدث على أنه حقيقة وواقع

الوســائط واملؤسســات الرتبويــة ال ســيما مؤسســات التنشــئة األســرية يف تأصــيل إضــافة إىل قصــور 

  .وصحبة الكتاب مما جيعل املرأة تسرف يف اجللوس أمام التلفزيون .)القراءة الذاتية(وبناء ثقافة 

وأيضـــاً يعـــزى إىل طبيعـــة اتمـــع األردين وقلـــة البـــدائل الرتفيهيـــة فتجـــد املـــرأة يف مشـــاهدة التلفـــاز   

  . سيما أا تقع حتت سطوة األعباء املنزلية واالقتصادية والنفسيةال  سهًال ميسوراً  متنفساً 

للـذكور أعلـى منـه لإلنـاث ممـا جيعـل  فيهـا متغـري املسـتوى التعليمـيكما أن عينة الدراسة قـد جـاء 

 ويفســـر. الفضــائيات ال تشــكل قناعـــام بســهولة وال تطفــئ ظمـــأ تطلعــام كمـــا هــو احلــال عنـــد اإلنــاث

ذلك أيضاً ظهور القنوات اإلسالمية بقوة الطرح وتنوع وسائلها وأساليبها أعطـى فرصـة لإلنـاث ملشـاهدا 

  .واالستزادة من معطياا



 

 ١٦٧ 

والـيت أظهـرت وجـود فـروق ذات داللـة . )١( )جـرادات(وقد التقت نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة   

وقــد يعــود  .لصــاحل اإلنــاث يف امليــدان االجتمــاعي إحصــائية يف تــأثري القنــوات الفضــائية تبعــاً ملتغــري اجلــنس

وعــدم وجــود البــدائل األخــرى للرتفيــه أو  ،الســبب يف ذلــك خلضــوع اإلنــاث لعمليــات الضــبط االجتمــاعي

كمـا التقـت مـع نتـائج . أو لعلـه للـذكور األكثـر لإلنـاث لرقابـةوطبيعة اتمع األردين حيث مينح ا ،التسلية

فـوق قابليـة التـأثري عنـد الـذكور يف تظهرت نتائجها أن قابلية التأثري عند اإلنـاث واليت أ. )٢( )كبارة(دراسة 

  .مشاهدة التلفزيون

والـــيت أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية . )٣( )بـــدر(واختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة   

  .واالستقرار األسري تعزى ملتغري اجلنس الزواجيللتواصل 

العمـــــر، املســـــتوى : (ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني متغـــــريات وأظهـــــرت النتـــــائج عـــــدم وجـــــود عالقـــــة  

شـهري لألسـرة، عـدد مـرات الـزواج، لالتعليمي، واملهنة، عـدد سـنوات الـزواج، وعـدد أفـراد األسـرة، الـدخل ا

  .وإسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية) وعدد ساعات املشاهدة

ج أن متغـــري عـــدد مـــرات الـــزواج أكثـــر املتغـــريات تـــأثرياً يف إســـهام اإلعـــالم يف كمـــا تبـــني مـــن النتـــائ  

اســتقرار األســرة األردنيــة وتــدل علــى وجــود أثــر عكســي للمتغــري علــى درجــة إســهام اإلعــالم يف االســتقرار 

  .األسر األردنية

                                                
  .جرادات، خولة، الرتبية اإلسالمية ودورها يف ترشيد ثورة االتصال واملعلومات، مرجع سابق  )(١
بـــرامج التلفــاز والتنشـــئة الرتبويـــة واالجتماعيـــة لألطفــال، بـــريوت، دار النهضـــة العربيـــة، بـــريوت، : كبــارة، أســـامة ظـــافر   )(٢

  .٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
يف ضوء بعض املتغريات، رسالة ماجستري مقدمة  الزواجيالعالقة بني مركز الضبط والتواصل  بدر، يوسف جاد اهللا،  )(٣

  .م١٩٩٧إىل قسم اإلرشاد النفسي، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن، 



 

 ١٦٨ 

دين والـذي وإىل طبيعـة اتمـع األر  ،ويعزى ذلك إىل كثـرة أعبـاء ومسـؤوليات الـزواج أكثـر مـن مـرة  

ال ميــــنح فرصــــة للطبقــــات االجتماعيــــة واالقتصــــادية العليــــا بالتعــــدد بيســــر وســــهولة بــــل رمبــــا اقــــرتن التعــــدد 

باخنفاض املستوى املعيشي واالقتصادي واالجتماعي للمعـدد ممـا يهمـش مـن إسـهام اإلعـالم يف االسـتقرار 

توى التعليمـي، وعـدد سـنوات الـزواج، العمر، واملس(وتبني من النتائج عدم تأثري كل من متغريات . األسري

علــى ). ، واملهنــة، وعــدد ســاعات املشــاهدةالزوجيــةوعــدد أفــراد األســرة، والــدخل الشــهري لألســرة، واحلالــة 

  .إسهام اإلعالم يف استقرار األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

أفـراد العينـة عـن فقـرات املقيـاس  ويفسر ذلك إىل االرتفاع النسيب للمتوسطات احلسابية إلجابـات  

ومما يؤكد الدور احملوري والرئيسي إلسهام اإلعالم يف اسـتقرار األسـرة ومـيش  .مما يدل على تشابه أرائهم

يف إســهام اإلعــالم يف  فاعــلٍ  ــا باتــت ال تقــوم بــدورٍ إأثــر هــذه املتغــريات يف احلــد مــن هــذا األثــر، حيــث 

حيــث أظهــرت أنــه ال توجــد فــروق ذات . )١( )أبــو مســامح(ع دراســة والتقــت النتيجــة مــ. اســتقرار األســرة

. ملتغــريات املؤهــل العملــي أو عــدد األبنــاء وعــدد ســنوات الــزواج، باالســتقرار األســري تبعــا داللــة إحصــائية

والـيت أظهـرت نتائجهـا عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف . )٢( )بـدر(كما التقت مع نتائج دراسة 

كمــا التقــت مــع . واالســتقرار األســري تعــزى لعــدد ســنوات الــزواج واملســتوى االقتصــادي يالزواجــالتواصــل 

والــيت مل تظهــر نتائجهــا أي فــروق ذات داللــة إحصــائية يف مســتوى التوافـــق . )٣( )اجلهــوري(نتــائج دراســة 

ذه النتيجـة واختلفـت هـ) عمر الزواج، وعمر األزواج وعدد األبناء(ملتغري لدى جمتمع الدراسة تبعاً  الزواجي

                                                
املــؤذي للتواصــل وعالقتــه بالرضــا  الزواجــيأبــو مســامح، نــور حممــد، تقــديرات الزوجــات املعــامالت ملســتوى التواصــل   )(١

  .، مرجع سابقالزواجي
  .يف ضوء بعض املتغريات، مرجع سابق الزواجيبدر، يوسف جاد اهللا، العالقة بني مركز الضبط والتواصل   )(٢
لدى عينة من العـاملني يف قطـاع الصـحة والتعلـيم يف سـلطنة  الزواجياجلمهوري، هالل بن محدان بن محيد، التوافق   )(٣

  ).سابق مرجع(عمان يف ضوء بعض املتغريات 



 

 ١٦٩ 

والــيت أظهــرت وجـــود تبــاين دال إحصـــائيا بــني عوامــل عـــدم االســتقرار واملســـتوى . )١( )اجلهـــين(مــع دراســة 

  .التعليمي لصاحل املستوى التعليمي اجلامعي

هــــرت نتائجهــــا إىل أن ارتفــــاع املســــتوى والــــيت أظ .)٢( )هــــادي(كمــــا اختلفــــت مــــع نتــــائج دراســــة   

وأن ارتفـاع املسـتوى التعليمـي  .احتمـاالت أقـل لعـدم االسـتقرار األسـري التعليمي للزوجة العاملة يؤدي إىل

أقل لعدم االستقرار األسري، كما أن زيادة عدد األبنـاء يـؤدي إىل إىل احتمال يؤدي ) زوج العاملة(للزوج 

  .احتماالت أكرب لعدم االستقرار األسري

  لفزيونية تشاهدها األسرة األردنية؟ما هي أكثر قناة ت: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

أظهرت النتائج أن أبرز القنوات الفضائية مشاهدة هـي القنـوات الفضـائية اإلسـالمية وكانـت أبـرز   

  ).الرسالة(قناة هي القنوات الفضائيات اإلسالمية مشاهدة 

ال  الــذي) اإلميــاين األخالقــي(ويعــزى ذلــك إىل حرصــها علــى تقــدمي اجلمــال املتكامــل مــع الــذوق   

. وإتباعهـا ملـنهج التغيـري، والـذي ال يعـد فيـه مجـال الصـورة غايـة تسـعى إليهـا  ،خيرج عن دائرة الفطرة النقية

إضـافة  ،واشتمال عناصره علـى التنـوع والتشـويق واجلـذب) اإلعالم اإلسالمي(كما يعزى ذلك إىل حداثة 

ن أطيـــاف اتمـــع متباينـــة والـــذي مـــن خالهلـــا يـــتم اســـتقطاب شـــرائح مـــ) التخصـــص(إىل انتشـــار ظـــاهرة 

األذهان واألفهام والتوجهات، كما أن أعلـى نسـبة مئويـة مـن عينـة الدراسـة تبعـاً ملتغـري الفئـة العمريـة كانـت 

مراحــل العــودة إىل اهللا واالنســالخ مــن األهــواء عــد هــذه املرحلــة العمريــة مــن أهــم وت) ســنة ٤٩ – ٤٠(مــن 

                                                
األسري يف اتمع السعودي وعالقته بإدراك الزوجني للمسؤوليات األسرية  راجلهين، مسرية بنت سامل، عدم االستقرا  )(١

  .مرجع سابق) دراسة ميدانية(
ــات   )(٢ ــات املتفرغـ ــني الزوجـ ــة بـ ــري دراســـة ميدانيـــة مقارنـ ــار هـــادي، عـــدم االســـتقرار األسـ ــادي، خمتـ ــات البيـــوت(هـ ) ربـ

  .م١٩٩٨جامعة الكويت، ) يف اتمع الكوييت، حوليات كلية اآلداب والعامالت



 

 ١٧٠ 

) األشــدغ و بلـ(لشــرع وعلمـاء االجتمــاع وعلمـاء الـنفس بأــا ونـوازع الـنفس فهــي مرحلـة قــد تناوهلـا علمـاء ا

  .أي مرحلة الكمال العقلي

واعتبارهـا منفسـاً مشـروعاً لتخفيـف حــدة  متاعبهـاويعـزى ذلـك أيضـاً إىل كثافـة التحـديات وتـوايل 

الضــغط واحلصــول علــى املعلومــة الصــادقة مــن النبــع الصــايف كمــا أــا تقــدم الــدين بإطــار متــوازن جيمــع بــني 

  .األصالة واملعاصرة

والـذي جتـد فيـه ) اـال اإلميـاين األخالقـي(كما أن أعلى متوسـط حسـايب ـاالت الدراسـة جـاء   

  .األسرة األردنية القنوات اإلسالمية مصدراً إلشباع تطلعام وتوجهام ومعارفهم الدينية

باســتيعاب استفســارام  كمــا إن النــاس يتوقــون إىل الــربامج املباشــرة مــع اإلعــالم والتواصــل احلــي  

لقنـوات تعليمـاً وتعلمـاً بـرامج الـتالوة الـيت تقـدمها هـذه ا إىلإضـافة  ،سـريعة وميسـورة ئيـام بصـورةوتقبل مر 

. وعرضـــها للرقـــى الشـــرعية تلـــك الـــيت تتوســـم منهـــا األســـر الطمأنينـــة ودخـــول الســـكينة إىل بيـــوم وتفســـرياً 

يــة احلاضــرة علــى الســاحة لتقــدم احللــول الرشــيدة األمينــة إضــافة إىل تصــديها للمســائل والقضــايا االجتماع

  .من منهج التغيري كما يف قناة الرسالة. وتقدميها الكثري من مهارات احلياة

والـيت أظهـرت أن أبـرز القنـوات الفضـائية . )١()عبـد اهللا(وقد التقت هذه النتيجة مـع نتـائج دراسـة   

  %).٧٩(ة بلغت ئوي هي قناة الرسالة بنسبة ماإلسالمية اليت يفضلون مشاهدا الشباب األردين

 .كما أظهـرت النتـائج أن أقـل القنـوات مشـاهدة لألسـرة األردنيـة هـي القنـوات اإلخباريـة الوثائقيـة  

ويعـــزى ذلـــك إىل أن األحـــداث الداميـــة الـــيت تعكـــر الصـــفو قـــد حيتـــاج املســـلم املعاصـــر إىل االبتعـــاد عنهـــا 

كمــــا أن عينـــة الدراســــة ذات . النفســـية وتــــوايل منغصـــااليخفـــف عـــن نفســــه شـــيء مــــن كثافـــة الضــــغوط 

                                                
عبد اهللا، إبراهيم ناصف ناصر، عادات وأمناط مشاهدة طلبة اجلامعات األردنيـة للقنـوات الفضـائية اإلسـالمية، قنـاة   )(١

  .الرسالة الفضائية، مرجع سابق



 

 ١٧١ 

 ويقلــل مــن فــرص اخلــروج إىل التطلعــات الكونيــة  ،ممــا يقلــل مــن االهتمامــات العامليــة مســتوى علمــي متــدن

  .العاملية وحيسرها يف االهتمامات احمللية

وجغرافيـــــاً باألســـــرة األردنيـــــة التصـــــاقاً دينيـــــاً ) فلســـــطني(ويعـــــزى ذلـــــك أيضـــــاً إىل التصـــــاق قضـــــية   

واجتماعيـــاً وتـــوايل متابعـــة األخبـــار والـــيت جتعـــل األفـــراد يفقـــدون املصـــداقية مـــن جهـــة وتـــوايل االنكســـارات 

النفســـية علـــى مـــا حيـــدث مـــن جهـــة أخـــرى جعـــل األســـرة األردنيـــة تعـــزف أو تقلـــل عـــن االهتمـــام باجلانـــب 

  .اإلخباري الوثائقي

عينـة  ن أهـم مـا تشـاهدهأ والـيت أشـارت إىل .)١( )العبـد(واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسـة  

أن أقل القنـوات مشـاهدة حلاليه بيد أن ما أظهرته نتائج هذه الدراسة   %).٩٦,٨(الدراسة األخبار 

  .كما أسلفنا) ١٠,٤(هي القنوات اإلخبارية الوثائقية بنسبة مئوية 

ملشــــاهدة األردين  سوالـــيت أظهـــرت أن احملـــرك الـــرئي.)٢( )أبـــو اهليجــــاء(كمـــا اختلفـــت مـــع دراســـة   

  .للفضائيات هو حمرك امليدان اإلخباري

كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســــة أن القنـــوات املنوعـــة األخـــرى جــــاءت يف املرتبـــة الثانيـــة مـــن حيــــث   

يـة ئو وبنسـبة م (mbc)املشاهدة لألسرة األردنية حيث كانت أعلى نسبة مشـاهدة للقنـوات املتنوعـة قنـاة 

يف العــرض مــن مسلســالت وأفــالم وبــرامج ترفيهيــة واجتماعيــة وخاصــة  ويعــزى ذلــك إىل التنــوع). ١٩,٥(

وحتمـل يف مضـموا غالبـاً . املدبلجة واستباحتها ألوقات األسر رغم أا تعرف باإلسفاف والتيـه العـاطفي

ـــة قـــد تســـتقطب املشـــاهدين مـــن فئـــات  ـــة دخيلـــة علـــى منظومتنـــا العقديـــة واالجتماعي قضـــايا جديـــدة غريب

                                                
دراســـة اســـتطالعية علـــى طلبـــة وطالبـــات قســـم : ضـــائيةالعبـــد، عـــاطف فوزيـــة، عـــادات وأمنـــاط مشـــاهدة القنـــوات الف  )(١

  .م١٩٩٤اإلعالم جبامعة اإلمارات العربية املتحدة، رسالة ماجستري جامعة اإلمارات، اإلمارات، 
أبو اهليجاء، أمحد سيف الدين، العوامل املؤثرة يف قرار تفضيل املشاهد األردين للقنوات الفضائية، دراسة ميدانية يف   )(٢

  .م٢٠٠٩ان وإربد، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل اجلامعة األردنية، األردن، مدينيت عم



 

 ١٧٢ 

السـوري واملصـري واألردين، : تلفة، وتقدم املسلسالت واألفـالم مـن خمتلـف األقطـار مـنوشرائح جمتمعية خم

  .وغريها... والرتكي

إضــافة إىل اإلبــداع والتفــنن يف العــرض مــع عــدم إغفــال عنصــري التشــويق واجلــذب، حبيــث يبــدو   

علــى  بــارزٍ  ورٍ ممــا جيعلهــا حتصــل علــى حضــ. للمشــاهد جليــاً الرافــد املــادي هلــا أقــوى مــن القنــوات األخــرى

  .الساحة اإلعالمية

، والــيت أظهــرت نتائجهــا أن الســبب )١()الدواوســة(وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة 

األكثــر أمهيــة ملشــاهدة القنــوات الفضــائية العربيــة هــو متابعــة األخبــار واألحــداث اجلاريــة، كمــا اتضــح مــن 

 mbcبينمـا حـازت % ٧٥,٨والـيت حـازت علـى نسـبة النتائج أن القناة األكثر مشاهدة هي قناة اجلزيـرة 

  %.٥٤,١على نسبة 

جاءت باملرتبة الثالثـة مـن حيـث املشـاهدة وبنسـبة ) ئية واألفالمغناال(وأظهرت النتائج أن القنوات   

ويعزى ذلك إىل هشاشة املادة املقدمة وخروجها عن أطر املنظومـة العقديـة واالجتماعيـة والـيت يعـد . متدنية

ـــدينحمورهـــا الر  علـــى اجلانـــب االنفعـــايل مـــن خماطبـــة الغرائـــز  ةاملنصـــب ةوأيضـــاً االهتمامـــات الزائـــد. ئيســـي ال

  .والرتكيز املنصب على ثقافة الصورة الطاغية واأللفاظ اليت ختدش احلياء والذوق السليم

وغالبـاً هـذه القنـوات  .ويشري ذلك أن عينة الدراسة مجيعها مـن املتـزوجني أو سـبق لـه عقـد الـزواج  

 -٤٠(ئــة مــن إضــافة إىل أن عينــة الدراســة تبعــاً ملتغــري العمــر قــد جــاءت الف ،يشـاهدها مــن هــم قبــل الــزواج

النضـــج والرشـــد والعـــودة إىل اهللا فرمبـــا تفضـــل القنـــوات ذات الفضـــاء الـــديين أو  وهـــذه الفئـــة يف ســـن) ٤٩

                                                
الدواوسة، صالح رشاد، استخدامات اجلمهور الفلسطيين للقنوات الفضـائية العربيـة، واإلشـباعات املتحققـة، دراسـة   )(١

مقدمـة إىل جامعـة الـدول العربيـة،  مقارنة مع املدن واتمعـات والقـرى يف قطـاع غـزة، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة
  .م٢٠٠٢القاهرة، 



 

 ١٧٣ 

عشـــرين حيـــث االجتمـــاعي أكثـــر، حيـــث أن أغلـــب مـــن يشـــاهد القنـــوات الفضـــائية واألفـــالم دون ســـن ال

  .يبحث عن اإلثارة والتسلية ومأل الفراغ النفسي الذي تقع حتت سطوته هذه الفئة

مــن عينــة الدراســة يشــاهدون %) ٨٢(، أن )١()الــرواس(واختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة   

    .القنوات الفضائية الغنائية وكان هدفهم من ذلك هو تقضية وقت الفراغ مث الشعور بالسعادة

) ٩١,٨(القنوات الفضـائية الغنائيـة ويـرى  الدراسة غري راٍض عن مستوى من أفراد عينة) ٧٦,٨(ن كما أ

  .منهم أن القنوات الفضائية الغنائية هلا تأثري مباشر وغري مباشر على ثقافتهم وقيمهم

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

تلفزيوني على اسـتقرار األسـرة األردنيـة ما أفضل المقترحات والرؤى التي يعين فيها البث ال  

  في ضوء أهداف التربية اإلسالمية

أظهرت النتـائج أن أبـرز املقرتحـات والـرؤى الـيت يعـني فيهـا اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف   

  :ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية كانت

ديين للحيــاة الزوجيــة، ويفســر زيــادة الــربامج الــيت حتــافظ علــى األســرة، وبــث بــرامج تزيــد الــوعي الــ  

فهــو احلــل األمثــل  .يف احتــواء احليــاة الزوجيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن عقبــات) املــنهج اإلســالمي(ذلــك أمهيــة 

ويفسر ذلك أمهية تـدريس وتعلـم   .إضافة إىل هشاشة وقصور ما يقدم اإلعالم من برامج التوعية األسرية

ـــاة الزوج يـــة بطاقـــة االســـتمرار واالطمئنـــان، وضـــرورة عقـــد دورات مهـــارات االســـتقرار األســـري يف رفـــد احلي

وبــرامج أســرية دينيــة تثقيفيــة بأســلوب علمــي يتنــاغم مــع روح العصــر ــدف تــأهيلهم لتكــوين أســر رياديــة 

لألســرة اإلنســانية، ويؤكــد أيضــاً علــى ضــرورة اســتحداث مقــرر دراســي يف املراحــل التعليميــة املختلفــة ذات 

  .ورة تطوير وتغيري األساليب التقليدية املتوارثة يف الرتبية األسريةبعد أسري، حيث بات من الضر 

                                                
  .مرجع سابقالرواس، أنور حممود، استخدامات الشباب للقنوات الفضائية الغنائية العربية   )(١



 

 ١٧٤ 

والــــيت أظهــــرت أن هنــــاك جمموعــــة مــــن . )١( )اجلالبنــــة(واتفقــــت هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائج دراســــة   

اجلهـل يف احليـاة الزوجيـة وكثـرة استشـارة األهــل : األسـباب تـؤدي إىل الطـالق يف اتمـع األردين مـن أبرزهــا

كما التقت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج . وذلك لعدم القدرة على احتواء اخلالفات الزوجية يف اخلالفات

والـــيت أظهـــرت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني جمـــاالت مقيـــاس التماســـك . )٢( )الرفـــاعي(دراســـة 

رة األردنيـة لصاحل الربنامج التدرييب للتماسك األسري املطبق على األس ي قبل التدريب على الربنامجاألسر 

  .يف حمافظة إربد

والــيت أظهــرت نتــائج إجيابيــة للربنــامج اإلرشــادي لتحســني . )٣( )عــارف(والتقــت مــع نتــائج دراســة   

  .التواصل اللفظي بني األزواج يف اتمع األردين

وأظهرت النتائج أن من أبرز املقرتحـات والـروئ الـيت يعـني فيهـا اإلعـالم علـى اسـتقرار األسـرة هـي   

الـذي تقـوم  يويعزى ذلك إىل الدور الريادي التثقيفـي التوعـو ) القنوات اإلسالمية اليت ترسخ اإلميان زيادة(

بـــه القنـــوات اإلســـالمية وقـــدرا علـــى رفـــد احليـــاة الزوجيـــة بأســـاليب ووســـائل ناجحـــة، ورفـــدها برصـــيد مـــن 

رعية بقالــــب عصــــري القــــدرة علــــى فــــن احتــــواء امللوثــــات األســــرية وتقــــدميها لفقــــه األســــرة وفــــق الرؤيــــة الشــــ

  وبأسلوب سهل ميسور جيمع بني أصالة احملتوى واملعاصرة

 نيوالــيت أظهــرت أن معظــم الطلبــة األردنيــ. )٤( )عبــد اهللا(واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة   

يشاهدون التلفزيون دف التوعية الدينية، وكسب احلسنات ومساع القـرآن الكـرمي، ومعرفـة أسـلوب الـدعوة 

                                                
  مرجع سابق. اجلالبنة، حممد نايف مصطفى، ظاهرة العالقة يف حمافظة عجلون األسباب واآلثار  )(١
  .برنامج تربوي إسالمي للتماسك األسري لدى حمافظة إربد، مرجع سابق الرفاعي، مسرية عبداهللا، حنو  )(٢
عــارف، حبــوي، برنــامج إرشــادي لتحســني التواصــل اللفظــي بــني األزواج يف اتمــع األردين يف ضــوء بعــض املتغــريات   )(٣

  ).مرجع سابق(الدميوغرافية 
  .ألردنية للقنوات قناة الرسالة أمنوذجاً مرجع سابقعبد اهللا، ناصف ناصر، عادات وأمناط مشاهدة طلبة اجلامعات ا  )(٤



 

 ١٧٥ 

والــيت أظهــرت ضــرورة . )١( )جليســة(والتقــت مــع نتــائج دراســة . اة مث اهلدايــة واملعلومــات املفيــدةمــن الــدع

  .إجياد قنوات إسالمية عربية تعرف شعوب العامل اإلسالمي بدينهم واحلفاظ على هويتهم

ن من أبـرز املقرتحـات والـرؤى الـيت يعـني فيهـا البـث التلفزيـوين علـى اسـتقرار أكما أظهرت النتائج   

ويُعــــزى ذلــــك إىل كثافــــة الطوفــــان ) خالقيــــة واملخالفــــة لإلســــالماأل غــــري التقليــــل مــــن الــــربامج(األســــرة هــــي 

اإلعالمـــــي واخرتاقـــــه ملنظومتنـــــا العقديـــــة، والســـــعي الـــــدؤوب لســـــحب منـــــوذج املـــــرأة واألســـــرة الغريبـــــة علـــــى 

ضــاً تــدفق احلــس خصوصــيتنا مــن خــالل مــوانئ التصــدير لألفكــار والقــيم املغرضــة املســمومة ويفســر ذلــك أي

حيث اختـارت العينـة اـال اإلميـاين األخالقـي ليمثـل اـال األعلـى مـن بـني  .اإلمياين لدى األسرة األردنية

  .عناية خاصة. إضافة إىل طبيعة اتمع األردين والذي يويل اجلانب اإلمياين األخالقي. ااالت

باالهتمــام ) عينــة الدراســة(ملبحــوثني حيــث أوصــى ا. )٢()الدواوســة(كمــا التقــت مــع نتــائج دراســة   

مبضمون الرسالة اإلعالمية املقدمة للجمهور، وضرورة االهتمام بالربامج اليت تلـيب حاجـام، واالبتعـاد عـن 

  .ة واألفالم وخاصة يف جمال املوسيقى والغناءبيالربامج الغر 

العوملــة تســعى مــن  والــيت أظهــرت أن. )٣( )الــدعوي(كمــا التقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة   

عــالم وغريهــا لعــرض منــط حضــاري عــاملي موحــد تلتــزم بــه مجيــع اإلاملــؤمترات و : خــالل آلياــا املتعــددة مــن

  .وال يراعي يف هذا النمط تباين الثقافة يف اتمعات .الدول

كما أظهرت النتائج إن مـن أبـرز املقرتحـات والـرؤى الـيت يعـني فيهـا اإلعـالم علـى اسـتقرار األسـرة   

ويفســــــر ذلــــــك أمهيــــــة القــــــدوة يف   ،)الرتكيز على حياة الرسول وتقدمي قصص األنبياء والصاحلني(هي 

يف اإلعــالم رغــم احلاجــة  وغيــاب القــدوات اإلجيابيــة الصــاحلة .الرتبيــة عامــة والرتبيــة األســرية بصــورة خاصــة
                                                

  مرجع سابق. جليسة، مسر بنت إبراهيم، دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة االنفتاح اإلعالمي الفضائي  )(١
الدواوســة، صــالح رشــاد، اســتخدامات اجلمهــور الفلســطيين للقنــوات الفضــائية العربيــة واإلشــباعات املتحققــة دراســة   )(٢

  .نة مع املدن واتمعات والقرى يف قطاع غزة مرجع سابقمقار 
  .الدعوي، عادل، التحديات اليت تواجه األسرة املسلمة يف املؤمترات الدولية، مرجع سابق  )(٣



 

 ١٧٦ 

تــار مــن القــدوات بــل لعلهــا ختُ . ويفســر ذلــك قصــور القــدرات القائمــة علــى الســاحة املعاصــرة. امللحــة هلــا

  .البائسة

ويعزى ذلك إىل درجة وعي أسري لدى عينة الدراسة حيث استشعرت القيمـة الرتبويـة للقـدوة يف   

واختـارت القـدوة الصـاحلة والنمـوذج األمثـل باختيـار القـدوة النبويـة نـيب الرمحـة عليـه أفضــل . اسـتقرار األسـرة

  . الصالة وأمت التسليم وعلى آله وصحبه أمجعني



 

 ١٧٧ 

  تمة الدراسةخا

  أوًال نتائج الدراسة

  : توصلت الدراسة يف ضوء أهدافها إىل النتائج التالية  

باملرتبة األوىل وبدرجـة تقيـيم عاليـة علـى األداة الكليـة حيـث سـجل ) اإلمياين األخالقي(جاء اال  .١

  .اإلسالمية: أعلى املتوسطات احلسابية للقنوات

ة وبدرجـة تقيـيم متوسـطة علـى األداة الكليـة حيـث سـجل أدىن باملرتبـة األخـري ) اجلمـايل(جاء اال  .٢

 .املتوسطات احلسابية للقنوات اإلسالمية واإلخبارية والغنائية واملتنوعة األخرى

جاء اال االجتمـاعي بدرجـة تقيـيم عاليـة علـى األداة الكليـة حيـث سـجل أعلـى متوسـط حسـايب  .٣

 للقنوات اإلخبارية والوثائقية

أكثر القنوات مشاهدة لألسرة األردنيـة هـي القنـوات اإلسـالمية، وأكثـر القنـوات  أظهرت النتائج أن .٤

 .(mbc)اإلسالمية مشاهدة قناة الرسالة تليها القنوات املتنوعة وأكثرها مشاهدة قناة 

جــاء اــال االنفعــايل بدرجــة تقيــيم عاليــة علــى األداة الكليــة حيــث ســجل أعلــى متوســط حســايب  .٥

 .تنوعة األخرىفالم والقنوات املللقنوات الغنائية واأل

زيـادة الـربامج الـيت : ترى عينة الدراسة أن أهم الرؤى اليت يعني فيها اإلعالم لالسـتقرار األسـري هـي .٦

، وبــث بــرامج تزيــد أخالقيــةأال حتــافظ علــى األســرة، وزيــادة القنــوات اإلســالمية، واحلــد مــن الــربامج 

 .والصاحلني طفى صلى اهللا عليه وسلممن الوعي لدى األزواج والرتكيز على سرية املص

أظهــرت النتــائج عــدم وجــود داللــة إحصــائية بــني املتوســطات احلســابية إلســهام إلعــالم يف اســتقرار  .٧

العمــر، واملســتوى التعليمــي، وعــدد : األســرة األردنيــة يف ضــوء أهــداف الرتبيــة اإلســالمية تبعــاً ملتغــري

  .دخل الشهريسنوات الزواج، وعدد أفراد األسرة، واملهنة، وال



 

 ١٧٨ 

أظهرت النتائج أن عدد مرات الزواج تؤثر على إسهام اإلعـالم يف اسـتقرار األسـرة األردنيـة يف ضـوء  .٨

وبداللـــة إحصـــائية ) -٢,٨٣( (t)أهـــداف الرتبيـــة اإلســـالمية بالدرجـــة األوىل حيـــث بلغـــت قيمـــة 

)٠,٠٠.(  

  .خبارية الوثائقيةإلاأظهرت النتائج أن أقل القنوات مشاهدة لألسرة األردنية هي القنوات  .٩

أظهــرت النتــائج أن متغــري العمــر جــاء يف املرتبــة األخــرية يف التــأثري علــى إســهام اإلعــالم يف اســتقرار  .١٠

  .األسرة األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني املتوســـطات احلســـابية إلســـهام اإلعـــالم يف  .١١

األردنية يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية تبعاً ملتغري اجلنس لصـاحل اإلنـاث مبتوسـط  استقرار األسرة

  ).٣,٦٢(بينما بلغ املتوسط احلسايب للذكور ) ٣,٧٢(حسايب لإلناث 

 احلـــب غـــري املشـــروع وســـحب نيأظهـــرت النتـــائج أن اإلعـــالم يـــروج لثقافـــة مغـــايرة ألصـــالتنا مـــن تـــزي .١٢

  .داف الضيقة والربح العاجلمناذج أسرية ال تصلح من أجل األه



 

 ١٧٩ 

  التوصيات: ثانياً 

  :ويف اية املطاف تقدم الدراسة التوصيات التالية املنبثقة من النتائج وهي  

قـــل األســـرة لنهـــادف رســـايل وذلـــك لزيـــادة القنـــوات اإلســـالمية  يتوســـيع الفضـــاء باجتـــاه فقـــه إعالمـــ .١

ياتـــه لتأخـــذ األســـرة املســـلمة دورهـــا املســلمة إىل قلـــب العصـــر ملواجهـــة حتدياتـــه واالســـتفادة مــن معط

 .الريادي لألسرة اإلنسانية للشهود احلضاري

عنايـــة خاصـــة يف الوســـائل اإلعالميـــة املختلفـــة لقـــدرا العاليـــة ) اإلميانيـــة األخالقيـــة(إيـــالء اجلوانـــب  .٢

 .على رفد األسرة املسلمة بطاقة السكينة واالستقرار

والرتكيـز علـى ميـادين ) مجـال الصـورة(الصـورة الطاغيـة العمل على احلد من التدفق اإلعالمي لثقافة  .٣

 .وغريهامجال الروح والباطن ومجال البيان اجلمال األخرى األكثر أمهية من 

العمـــل اجلــــاد الــــدؤوب علــــى احلــــد مــــن االنفـــالت اإلعالمــــي وتســــرب القــــيم واألخالقيــــات املغــــايرة  .٤

 .ملنظومتنا العقدية

 .ات التعليمية ختتص بالثقافة األسرية وتوعية األسرةاستحداث مقررات دراسية ملختلف املستوي .٥

إجيــــاد قنــــوات متخصصــــة باألســــرة جتمــــع النــــبض اإلميــــاين إىل جانــــب النــــبض الرتبــــوي تتنــــاغم ورح  .٦

 .العصر

احلــرص علــى تقــدمي منــاذج أســرية وقــدوات صــاحلة وعلــى رأســها النمــوذج النبــوي األمثــل للنــيب صــلى  .٧

 .ائط الرتبوية واالجتماعية بأسلوب عصري ميسوراهللا عليه وسلم يف خمتلف أطياف الوس



 

 ١٨٠ 

  المقترحات

ئرة املعرفة األسرية للوقـوف القيام بدراسات مماثلة على األسر املسلمة غري األسرة األردنية لتوسيع دا .١

  .مكمن اخللل للوصول إىل احللول الرشيدة من بني البدائل املطروحةعلى 

األخالقيــة واإلميانيــة واجلماليــة واالقتصــادية واالنفعاليــة  إجــراء دراســات ميدانيــة تفصــيلية يف اجلوانــب .٢

والثقافيـــة مــــن أجــــل تكــــوين رصـــيد علمــــي للدراســــات األســــرية يرفـــد املتخصصــــني والقــــائمني علــــى 

 .اإلصالح األسري واملدربني للدورات األسرية

العمــل ضــمن جهــد مؤسســي علــى اســتحداث مــادة أو مقــررات دراســية للثقافــة األســرية وذلــك مــن  .٣

ــــدان للتصــــدي هلــــذا امليــــدان وتشــــجيع طلبــــة خــــ الل اقتنــــاص القــــدرات املميــــزة واإلبداعيــــة هلــــذا املي

  .الدراسات العليا على خوض هذا اال



 

 ١٨١ 

  :قائمة المراجع والمصادر
  :قائمة المصادر -أ 

  القرآن الكريم
، اعتـــىن بـــه أبـــو صـــهيب الكرمـــي، الريـــاض، بيـــت صـــحيح مســـلمابـــن احلجـــاج، أبـــو احلســـن مســـلم،   .١

 .هـ١٤١٩، ٢ار الدولية، طاألفك

 .ت. ، تونس، دار  سحنون للنشر والتوزيع،  دتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر،  .٢

  . هـ ١٤١٥، بريوت، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد،  .٣

ب، ، الريــــاض دار عــــامل الكتــــتفســــير القــــرآن العظــــيمابــــن كثــــري، احلــــافظ عمــــاد الــــدين أيب الفــــداء،  .٤

  .هـ١٤١٦

، عـامر أمحـد لسان العرب، حققه وعلق عليه ووضـع حواشـيهمجال الدين أيب الفضل،  ،ابن منظور .٥

 . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية،  –، عبد املنعم خليل إبراهيم، بريوت حيدر، راجعه

، حتقيــق عــامر أمحــد حيـدر، بــريوت، دار الليــث العلميــة، لســان العــربابـن منظــور، حممــد بـن مكــرم،  .٦

 .م ٢٠٠٣

 .هـ ١٤٢٣، حتقيق صفوا، داوود يف دمشق مفردات ألفاظ القرآنالراغب، : األصفهاين .٧

 .صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته المكتب اإلسالمياأللباين، حممد ناصر الدين،  .٨

 ) .ت.د(، الرياض، مكتبة املعارف السلسلة الضعيفةاأللباين، حممد ناصر،  .٩

حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، بـــريوت، دار البشـــائر : ب املفـــرد، حتقيـــقالبخـــاري، حممـــد بـــن إمساعيـــل، األد .١٠

 .م١٩٨٩، ٣اإلسالمية، ط 

 .هـ١٤٢١، بريوت، دار الفكر العريب، سنن الترمذيلرتمذي، حممد بن عيسى، ا .١١

 م.٢٠٠٤، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، المعجم اإلعالميحجاب، حممد،  .١٢



 

 ١٨٢ 

 .  ه١٣٧٣، دار املنار، القاهرة، تفسير المنار تفسير القرآن الكريمرضا، حممد رشيد،  .١٣

العســــقالين شــــهاب، الــــدين بــــن حجــــر، فــــتح البــــاري، شــــرح صــــحيح البخــــاري، لبنــــان، دار الكتــــب  .١٤

 .هـ١٤١٩العلمية، 

، حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، القـاموس المحـيطالفريوز آبادي، جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب،  .١٥

 .م١٩٨٠بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، القاهرة، دار الشؤون، في ظالل القرآنطب، سيد، ق .١٦

  .هـ١٤٠٠، ٩، بريوت، دار الشروق طفي ظالل القرآنقطب، سيد،  .١٧

 .م١٩٩٥، بريوت، معجم اللغة العربيةاللجمي، أديب وآخرون،  .١٨

  

  : قائمة المراجع  -ب 

 ).ت.د(عيسى احلليب، ، القاهرة مطبعة التربية اإلسالمية وفالسفتهااألبرا شي، حممد عطية،  .١٩

 .م١٩٧٣مكتبة غريب بالفجالة،  -، القاهرةالفنان واإلنسانإبراهيم، زكريا،  .٢٠

عمــان،  ،)اســتراتيجيات االتصــال وسياســته وتأثيراتــه(دراســات اتصــالية أبــو إصــبع، صــاحل خليــل،  .٢١

  .م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥جمدالوي، 

، عمـان، دار املنـاهج، يات العصـرالثقافة اإلسـالمية ثقافـة المسـلم وتحـدأبو حيىي، حممد وآخرون،  .٢٢

 .م،٢٠٠٣

 .م١٩٨١، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، اإلعالم واالتصال الجماهيريإمام، إبراهيم،  .٢٣

 .م١٩٩٧) ن.د(، مركز الكتاب األردين، مقدمة في االتصال الجماهيريجون، / بتيز .٢٤

عهـــد العــــايل للفكــــر ، عمــــان، املمشـــكلتان وقــــراءة فيهمــــاالبشـــري، طــــارق، العلـــواين، طــــه جــــابر،  .٢٥

 . م١٩٩٢اإلسالمي، 



 

 ١٨٣ 

، ترمجـــة كامـــل مســـقاوي، عبـــد الصـــبور شـــاهني، دمشـــق، دار شـــروط النهضـــةبـــن نـــيب، مالـــك،  .٢٦

 .     م١٩٨٦الفكر، 

، عمـان، االتصال الدولي والعربي، مجتمع المعلومـات ومجتمـع الـورقالبيايت، ياسر خضـري،  .٢٧

 . م٢٠٠٦دار الشروق، 

هــ ١٤٢٦، ٢، بغـداد، دار احلكمـة، طالعربي وتحديات العولمة اإلعالمالبيايت، ياسر خضـري،  .٢٨

 .م١٩٩١

ـــرامج (الغـــزو اإلعالمـــي واالنحـــراف االجتمـــاعي البيـــايت، ياســـر خضـــري،  .٢٩ ـــة للب دراســـة تحليلي

 .م٢٠٠٠ – ١٤٢٤، جامعة عجمان، كلية اإلعالم والعالقات العامة) الفضائيات العربية

علـم االجتمــاع العــالمي دراســة التغيــرات فــي ، بيـومي، أمحــد حممـد، وناصــر عفـاف عبــد العلــيم .٣٠

 .م٢٠٠٣، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، األسرة العربية

تـــــاثير الحملـــــة جامعــــة الريمـــــوك بالتعــــاون مـــــع اليونســــكو وصـــــندوق األمـــــم املتحــــدة للســـــكان،  .٣١

ــنظم األســرة  ــة علــى مســتويات الممارســة المتعلقــة ب هـــ ، ١٤١٠، " نمــوذج تطبقــي"اإلعالمي

 . م١٩٩٠

 .م١٩٦٧، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، تربية اإلنسان الجديداجلمايل، حممد فاضل،  .٣٢

أهداف التربيـة اإلسـالمية وغاياتهـا دراسـة لغويـة وفكريـة وتاريخيـة علـى جنزير، رياض صاحل،  .٣٣

ــــن األصــــالة والمعاصــــرة ــــع، طضــــوء م ، ١، الســــعودية، الــــدار البيضــــاء الســــعودية للنشــــر والتوزي

  .م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

، لبنــان، مكتبــة لبنــان، الموســوعة الميســرة فــي الفكــر الفلســفي واالجتمــاعياحلــاج، كميــل،  .٣٤

 م، ٢٠٠٠



 

 ١٨٤ 

ــــــوني علــــــى الطفــــــل الســــــعودياحلــــــارثي،  .٣٥ ، دراســــــة ميدانيــــــة، ســــــاعد، أثــــــر اإلعــــــالن التلفزي

  .١٤١٥السعودية،

فجـــر ، القـــاهرة، دار ال)التطبيـــق –النظريـــة  –المبـــادئ (اإلعـــالم اإلســـالمي حجـــاب، حممـــد،  .٣٦

  .م٢٠٠٢للنشر والتوزيع، 

 .م٢٠٠٥، ١، الدار البيضاء، طاإلنسان المهدورحجازي، مصطفى،  .٣٧

، شـادية التـل التفكـك األسـري دعـوة للمراجعـةحسنة، عمر عبيـد، مـن التقـدمي لكتـاب األمـة،  .٣٨

 .م،٢٠٠١وآخرون، قطر، وزارة األوقاف، 

قطـــر، وزارة األوقـــاف  ، كتـــاب األمـــة،مـــن تقـــديم كتـــاب عولمـــة الجريمـــةحســـنة، عمـــر عبيـــد،  .٣٩

 .والشؤون واملقدسات اإلسالمية

، قطــر، ٢٨، كتـاب األمـة، رقـم مقـاالت فـي الــدعوة واإلعـالم اإلسـالميحسـنة، عمـر، عبيـد،  .٤٠

  .هـ١٤١١رئاسة احملاكم الشرعية والدينية، 

أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها دراسة لغويـة وفكريـة وتاريخيـة علـى حنزريل، رياض صاحل،  .٤١

ــــ ــــع، طن األصــــالة والمعاصــــرةضــــوء م ، ١، الســــعودية، الــــدار البيضــــاء الســــعودية للنشــــر والتوزي

 .م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

،  مكتبـــة وســـائل اإلعـــالم والطفولـــة األردنحوامـــدة، باســـم علـــي، وقزاقـــزة ســـليمان، وآخـــرون،  .٤٢

  .م٢٠٠٦جرير، 

  )  .ت –د ) (ن -د (، إجازة تخصص الداعيةحوى، سعيد ،  .٤٣

، المهــذب المســتفاد لتربيــة األوالد فــي ضــوء الكتــاب والســنةحلســن، اخلــداش، جــاد اهللا بــن ا .٤٤

  .م٢٠٠٠، ١عمان، املكتبة اإلسالمية، ط



 

 ١٨٥ 

ـــــألوالد: خطـــــار، حممـــــد يوســـــف .٤٥ ـــــة والنفســـــية ل ـــــة اإليماني ، ١، دمشـــــق، دار التقـــــوى، طالتربي

 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٢، لندن، دار احلكمة، متابعات إسالميةخليل، عماد الدين ،  .٤٦

، حصـــلت الباحثـــة مـــن املؤلـــف علـــى مـــدخل إلـــى الحضـــارة اإلســـالمية خليـــل، عمـــاد الـــدين ، .٤٧

  . .نسخة إلكرتونية هلذا الكتاب،

، حصـــلت الباحثـــة مـــن مـــدخل إلـــى موقـــف القـــرآن الكـــريم مـــن العلـــمخليـــل، عمـــاد الـــدين ،  .٤٨

  .املؤلف على نسخة إلكرتونية هلذا الكتاب

ــــدين،  .٤٩ ــــيخليــــل، عمــــاد ال مــــان، دار الفرقــــان، ، عالمــــرأة واألســــرة المســــلمة مــــن منظــــور غرب

  .م١٩٩٧

، حــول إعــادة تشــكيل العقــل المســلم، قطــر، وزارة األوقــاف القطريــةخليــل، عمــاد الــدين،  .٥٠

  .م١٩٨٨، كتاب األمة، ١ط

  .م،  ٢٠٠٥دار ابن كثري،  –بريوت  –، دمشق في الرؤية اإلسالميةخليل، عماد الدين،  .٥١

، خيــة علــى ضــوء الفكــر الخلــدونيالعصــبية القبليـة ظــاهرة اجتماعيــة وتاريالـدارجي، بوزبــاين،  .٥٢

 .م٢٠٠٣اجلزائر، دار الكتاب العريب، 

، مؤسســـة الرســـالة، دســـتور األخـــالق فـــي القـــرآن الكـــريمدراز، عـــز الـــدين، حممـــد عبـــد اهللا،  .٥٣

  .م١٩٧٣بريوت، 

ـــــةالدســـــوقي، إبـــــراهيم،  .٥٤ ـــــة واالتجاهـــــات االجتماعي ، وســـــائل وأســـــاليب االتصـــــال الجماهيري

  )ت.د(اإلسكندرية، دار الوفاء، 



 

 ١٨٦ 

، تعريــب عبــد احلميــد إبــراهيم، القــاهرة، دار علــم الــنفس االجتمــاعي والتعصــبدكــت، جــون،  .٥٥

 .٢٠٠٠الفكر العريب، 

، وســــائله القــــاهرة، دار الفجــــر للنشــــر والتوزيــــع، االتصــــال، مفاهيميــــه نظرياتــــهدليــــو، فيصــــل،  .٥٦

  .م٢٠٠٣

وجيـــة ووســــائل اآلثـــار الثقافيـــة عبـــر األقمــــار الصـــناعية فـــي الثـــورة التكنولرشـــيت، جيهـــان،  .٥٧

 .م١٩٩١، تونس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والفنون، إدارة الثقافة، االتصال العربية

، اإلســكندرية، إســهامات الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال األســرة والســكانرمضــان، الســيد،  .٥٨

 .م١٩٩٩دار املعرفة اجلامعية، 

وت، لبنـــان دار الفكـــر املعاصـــر، ، بـــري األســـرة المســـلمة فـــي العـــالم المعاصـــرالزحيلـــي، وهبـــة،  .٥٩

 .م،٢٠٠٠، هـ ١٤٢٠ط

  .م١٩٧٧، بريوت، دار العلم للماليني، نحن والمستقبلزريف، قسطنطني،  .٦٠

، دار ثقافـــــة اإلنترنـــــت، دراســـــة فـــــي التواصـــــل االجتمـــــاعي األردنســــاري، حلمـــــي خضـــــر،  .٦١

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١جمدالوي، ط

  .   م١١٩٩،  ١مشق، األهلي، ط، دبناء األسرة في هدى القرآنسامل، أمحد موسى،  .٦٢

  .هـ ١٤٠٢، جدة، امة، الكتاب العريب السعودي، اإلعالم موقفسفر، حممود حممد،  .٦٣

ــــة، اإلعــــالم اإلســــالمي ومتغيــــرات العصــــرالســــالمة، حممــــد عبــــد اهللا،  .٦٤ ، الريــــاض، مكتبــــة التوب

  هـ،  ١٤٢٤

العــاملي للفكــر  ، املعهــدفلســفات اإلعــالم المعاصــرة فــي ضــوء اإلســالمالسماســريي، حممــود،  .٦٥

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، 



 

 ١٨٧ 

، بــريوت، دار االتصــال فــي عصــر العولمــة، الــدور والتحــديات الجديــدةســنو، مــي العبــد اهللا،  .٦٦

  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١النهضة، 

 .١٩٩٨، القاهرة، دار قباء، اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا االتصالشرف، عبد العزيز،  .٦٧

، القـــاهرة مكتبــة ومطبعـــة اإلشـــعاع االتصـــال الـــدولي والتكنولوجيـــا الحديثــة، علـــي حممــد، مشــو .٦٨

 .م٢٠٠٢الفنية، 

، الريـاض، دار عـامل الكتـب، وظيفـة اإلخبـار فـي سـورة األنعـامالشنقيطي، سـيد حممـد سـادايت،  .٦٩

  .هـ١٤٠٨

  . ١عامل الكتب، ط) الرياض(، مفاهيم إعالمية من القرآن الكريمالشنقيطي، سيد،  .٧٠

، طــــرابلس، الشـــركة العامــــة للنشــــر والتوزيــــع فلســــفة التربيــــة اإلســــالميةالشـــيباين، عمــــر التــــومي،  .٧١

 .،١٩٧٥واإلعالن، 

  .  ٢، القاهرة، دار املعارف، طالفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالميصبحي، أمحد حممود،  .٧٢

عمــان، ، دراســة فــي جيــوب الفقــر فــي المملكــة األردنيــة الهاشــميةالصــقور، حممــد وآخــرون،  .٧٣

  .م١٩٨٩وزارة التنمية االجتماعية 

 .م١٩٦٩، مصر، دار الكتاب العريب، العدالة االجتماعية عقيدة هدفالعادل، فؤاد،  .٧٤

، القـــاهرة، دار الفكـــر "دراســـة ميدانيـــة"الـــدراما التلفزيونيـــة والشـــباب الجـــامعي عبـــد احللـــيم،  .٧٥

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٤العريب، 

وأسـاليب المواجهـة لـدعم السـالم االجتمـاعي واألمـن ، عبد القادر، حممد عالء الدين البطالة .٧٦

 .  م٢٠٠٣، اإلسكندرية، منشأة املعارف العربي



 

 ١٨٨ 

، الريـاض، مركـز باحثـات، قضـايا المـرأة فـي المـؤتمرات الدوليـةالعبد الكرمي، فؤاد عبد الكرمي،  .٧٧

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٢٩

ـــــت، معاجلـــــة الســـــلبيات لـــــعبيـــــدات، ذوقـــــان عبـــــد اهللا،  .٧٨ ـــــداً الفضـــــائيات واالنرتن دى الناشـــــئة تغري

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، الرياض، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، لإلجيابيات

ــــوم الســــلوكيةالعســــاف، صــــاحل بــــن محــــد،  .٧٩ ــــى البحــــث فــــي العل ــــاض مكتبــــة المــــدخل إل ، الري

 .هـ١٤١٦العبيكان،

 .م١٩٩٠دار الشريف للنشر،  –، الرياض أزمة روحيةالعطار، عصام،  .٨٠

، القــاهرة، الــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية، القــاهرة، لتربيــة اإلســالميةاعلــم الــدين، حممــد ،  .٨١

 .١٩٩٠م

ـــين القـــدرات والعقبـــاتالعلـــواين، طـــه ،  .٨٢ مكتبـــة املنـــار   –، األردن إصـــالح الفكـــر اإلســـالمي ب

 . البدوي ١٩٩٢

، يف املغرب، جامعـة الصـحوة اإلسـالمية، واقع المرأة المسلمة التعليميعلوي، موالي حسن،  .٨٣

 .رة اخلامسةالدو 

  .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٧، عمان، املسرية أصول التربية اإلسالميةعلي، سعيد إمساعيل،  .٨٤

  .   ١٩٩١، القاهرة، دار الشروق، اإلسالم والفنون الجميلةعمارة، حممد،  .٨٥

  .م،  ١٩٨٩عمارة، حممد، الغزو الفكري وهم أم حقيقية، القاهرة، دار الشروق،  .٨٦

  .١٩٩٦، دار املعرفة، طبعة ، دمشقوالسنة منهج التربية في القرآنعمر، أمحد،  .٨٧

، اآلثار النفسية واالجتماعية لتلفزيون العربي، دراسات نفسـية ميدانيـةعيسوي، عبد الرمحن،  .٨٨

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٤بريوت دار النهضة 



 

 ١٨٩ 

، لبنـــان، منشـــورات احللـــيب الصـــحة النفســـية فـــي المؤسســـات التربويـــةالعيســـوي، عبـــد الـــرمحن،  .٨٩

  .م٢٠٠٩احلقوقية، 

، القــــاهرة، دار ضــــة مصـــــر للنشــــر والطباعـــــة اإلســـــالم والطاقــــات المعطلـــــةزايل، حممــــد ، الغــــ .٩٠

  .،٢٠٠٢والتوزيع،

  .م١٩٩١، بريوت دار الشروق، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافرةالغزايل، حممد،  .٩١

  .م١٩٨١دار املنار،  –، جدة وسائل اإلعالم وأثرها في وحدة األمةالغاليين، حممد،  .٩٢

دراســــــة معهــــــد األحبــــــاث النفســــــي والفســــــيولوجي يف (، ســــــيطر علــــــى حياتــــــكقــــــي، إبــــــراهيم، الف .٩٣

  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢، مصر، دار اليقني للنشر والتوزيع، ط )نيوزالند

ـــي فـــي فلحـــي، حممـــد،  .٩٤ صـــناعة العقـــل فـــي عصـــر الشاشـــة ودور وســـائل االتصـــال االلكترون

  .م٢٠٠٢، عمان، الدار العلمية الدولية، المجتمع المعاصر

 .١٩٩٦،  ١، القاهرة، مكتبة وهبة، ط الحياة الربانية والعلمالقرضاوي، يوسف ،  .٩٥

، القـــاهرة، دار الشـــروق، الصـــحوة اإلســـالمية بـــين الجحـــود والتطـــرفالقرضـــاوي، يوســـف ،  .٩٦

  .م١٩٩٠

  .م١٩٨٤، بريوت، مكتبة الرسالة، الرسول والعلمالقرضاوي، يوسف،   .٩٧

  .م٢٠٠٠قاهرة، دار للنشر والتوزيع اإلسالمية، ، الالمسلمون والعولمةالقرضاوي، يوسف،  .٩٨

ـــد فـــي اإلســـالمالقرضـــاوي، يـــونس،  .٩٩ ـــة المرت ـــردة وعقوب ، ١، عمـــان، دار الفرقـــان، طجريمـــة ال

  .م١٩٩٦

 .،٢٠٠٢دار ابن حزم،  -، ، لبنانكأنك تراهالقرين، عائض،  .١٠٠

 .١٩٨٣ه، ١٤٠٣، القاهرة، دار الشروق، معركة التقاليدقطب، حممد ،  .١٠١



 

 ١٩٠ 

  .،١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨، بريوت دار الشروق، نهج التربية اإلسالميةمقطب، حممد،  .١٠٢

ــة لألطفــالكبــارة، أســامة ظــافر،  .١٠٣ ، بــريوت، دار بــرامج التلفــاز والتنشــئة التربويــة واالجتماعي

  .٢٠٠٣هـ ١٤٢٤النهضة العربية، بريوت، 

 ، سلسـلة الدراسـات الرتبويـة، جامعـة عـني مشـس، كليـةالقيم الغائية في اإلعالمكشك، مىن،  .١٠٤

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الرتبية، القاهرة دار للتوزيع والنشر، 

  .م١٩٧٨دار اهلدى  –، بريوت الموسوعة السياسيةالكيايل، عبد الوهاب،  .١٠٥

، ديب، هكــذا ظهــر جيــل صــالح الــدين وهكــذا عــادت القــدسالكــيالين، ماجــد عرســان،  .١٠٦

  .هـ١٤٣٠اإلمارات العربية املتحدة،  دار القلم، 

ــــة والتجديــــداالكــــيالين، ماجــــد عرســــان،  .١٠٧ ، ديب، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، دار القلــــم، لتربي

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

اللجنــــة اإلســــالمية، العامليــــة للمــــرأة والطفــــل، ميثــــاق األســــرة يف اإلســــالم، مصــــر، دار الــــرواد    .١٠٨

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠للنشر، 

ال، ، تعريــب محـزة أمحــد بيـت املــنمــاذج االتصــال فــي الدراسـات اإلعالميــةمـايكول، دنـيس،  .١٠٩

  .هـ١٤١٧ن .د

، اإلمارات العربية املتحدة، مؤسسة علـوم القـرآن يف أصول التربية اإلسالميةحمجوب، عباس،  .١١٠

  .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨عجمان، 

القيم في المسلسالت التلفازية دراسة وصفية مقارنـة لعينـة مـن احمليا، مساعد بن عبد اهللا،  .١١١

ـــة ـــة العربي ـــة ، دراســـة حتليليـــة وصـــفية المسلســـالت التلفازي مقارنـــة لعينـــة مـــن املسلســـالت التلفازي

 .م١١٩٤هـ ١٤١٤العربية، الرياض درا العاصمة 



 

 ١٩١ 

ه، ١٤١١، عمـان، دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع، نظريـات المـنهج العامـةمدكور، علي أمحد،  .١١٢

 .م١٩٩١

  .م١٩٨٦، مصر، دار املعرفة اجلامعية، مدخل على علم االتصالمرزوق، يوسف،  .١١٣

ثار ثورة االتصاالت والمعلومات واإلعالم الغربي الوافـد مـن دول آاملشاقبة، عاهد مسـلم،  .١١٤

 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، عمان، املكتبة الوطنية الشمال إلى دول الجنوب

، جــدة،  مركــز باحثــات، عولمــة المــرأة المســلمة اآلليــات وطــرق المواجهــةاملصــري، إكــرام،  .١١٥

  .هـ١٤٣١

  .ت.د -غريب، القاهرة، مكتبة حرية الرأي في اإلسالممصطفى، حممود يوسف،  .١١٦

، مركـــز امللـــك عبـــد الحـــوار آدابـــه وتطبيقاتـــه فــي التربيـــة اإلســـالميةاملغامســي، خالـــد حممـــد،  .١١٧

 .ه١٤٢٥العزيز للحوار الوطين، الرياض 

ــــة الطفــــلالناشــــف، هــــدى حممــــود،  .١١٨ ، )١(األردن، دار املســــرية، ط  –، عمــــان األســــرة وتربي

٢٠٠٧.( 

  .، بريوت، مكتبة احلياةتغيراإلسالم في عالم مالندوي، أبو احلسن ،  .١١٩

ـــة اإلســـالمية الحـــرةالنـــدوي، أبـــو احلســـن،  .١٢٠ هــــ ١٣٩٧، بـــريوت، مؤسســـة الرســـالة نحـــو التربي

  .م١٩٨٢

، إربـد، عــامل الكتـب احلــديث، تــاريخ اإلعـالم األردنــي دراسـة تاريخيــة وصـفيةنصـار، تركـي،  .١٢١

  م،  ٢٠٠٧

 .م١٩٩٦لفكر اإلسالمي، ، عمان، املعهد العاملي لدليل التدريب القياديهشام الطالب،  .١٢٢



 

 ١٩٢ 

ـــوعي العربـــياهليـــيت، نعمـــان،  .١٢٣ مركـــز دراســـات الوحـــدة  –، بـــريوت إشـــكالية المســـتقبل فـــي ال

  .م٢٠٠٣العربية، 

، جلنـة موسـوعة األسـرة المسـلمة، اسـتراتيجيات فـي تربيـة األسـرة المسـلمةالواعي، توفيق،  .١٢٤

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥البحوث والدراسات، مصر، شروق للنشر والتوزيع، 

، أبــو ظــيب، مركــز التربيــة إزاء تحــديات التعصــب والعنــف فــي العــالم العربــيفــة، علــي، وط .١٢٥

  .م٢٠٠٢اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

ـــات دراســـة فـــي الضـــوابطالـــوكيلي، حممـــد،  .١٢٦ املعهـــد العـــاملي للفكـــر  –، واشـــنطن فقـــه األولوي

 .١٩٩٧اإلسالمي، 

مؤسســـة الرســـالة،  –، بـــريوت صـــرنحـــو صـــحوة إســـالمية فـــي مســـتوى العيكـــن، فتحـــي ،  .١٢٧

١٩٩٨،. 

  .م٢٠٠٠، عمان، دار النفائس، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةيوسف أمحد ،  .١٢٨

  

  : المؤتمراتالدوريات وقائمة الرسائل و -ج 

جامعـــة  –، إربـــد وقـــائع مـــؤتمر التجديـــد فـــي الفكـــر اإلســـالميأبـــو البصـــل، عبـــد الناصـــر ،  .١٢٩

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥اسات العليا، الريموك، منشورات عمادة البحث العلمي والدر 

ـــي أبـــو اهليجـــاء، أمحـــد ســـيف الـــدين،  .١٣٠ ـــي قـــرار تفضـــيل المشـــاهد األردن العوامـــل المـــؤثرة ف

، دراســة ميدانيــة يف مــدينيت عمــان وإربــد، رســالة ماجســتري غــري منشــورة مقدمــة للقنــوات الفضــائية

 .م٢٠٠٩إىل اجلامعة األردنية، األردن، 

، جملـة الشــؤون الشــباب العربـي والتحــديات المعاصــرةأبـو راس، أمحـد يوســف، وامسـر حلــيم،  .١٣١

 .م٢٠٠٥ ٨٦االجتماعية، العدد 



 

 ١٩٣ 

إيجابياته وسـلبياته ضـمن وقـائع النـدوة التـي نظمتهـا جمعيـة أبو عرقوب، إبراهيم، التلفزيـون  .١٣٢

م، حتريـــر فـــاروق ١٩٩٧هــــ ١٤١٨، العفـــاف الخيريـــة عـــن دور اإلعـــالم فـــي التنشـــئة األســـرية

 .بدران،

، عمـــان الـــس الـــوطين لشـــؤون األســـرة، التماســـك األســـري فـــي األردند، أبـــو فـــراش،  حممـــ .١٣٣

 .م٢٠٠٨

تقديرات الزوجات العامالت لمسـتوى التواصـل الزواجـي المـؤذي أبو مسامح، نور حممد،  .١٣٤

 م٢٠٠٩، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الرتبية، وعالقته بالرضا الزواجي

، جملـة قافة الطفل العربي، التكامل بين الثقافة واإلعـالم والتعلـيمتنمية ثأبو هني، عبد اهللا،  .١٣٥

 ).١٣٤/  ١٣٣(م ٢٠٠الرتبية القطرية، قطر 

العالقـــة بـــين مركـــز الضـــبط والتواصـــل الزواجـــي فـــي ضـــوء بعـــض بـــدر، يوســـف جـــاد اهللا،  .١٣٦

 ، رســـالة ماجســـتري مقدمـــة إىل قســـم اإلرشـــاد النفســـي، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة الريمـــوك،المتغيـــرات

 .م١٩٩٧األردن، 

، رســالة دكتــوراه غــري اإلعــداد التربــوي لألســرة المســلمة فــي عصــر العولمــةالبــدور حنــان،  .١٣٧

 . ٢٠١٠منشورة، األردن، جامعة الريموك، كلية الشريعة، 

دراسـة مقارنـة بـين : برامج اإلذاعة الجزائريـة وعالقتهـا بـالواقع االجتمـاعيبغدادي، خرية،  .١٣٨

 .م٢٠٠١لة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر، ، رساالقناة األولى والثالثة

دراســة  – أثــر وســائل اإلعــالم علــى القــيم والســلوكيات لــدى الشــباببــو معيــزة، الســعيد،  .١٣٩

رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة، مقدمـة لقسـم علـوم اإلعـالم واالتصـال،  –اسـتطالعية مبنطقـة البليـدة 

 . م٢٠٠٦جامعة اجلزائر، 



 

 ١٩٤ 

، دراسـة علـى الشـباب الجزائـري) المباشـر(أثر البث التلفزيوني الفضائي ، )نصري(بوعلي،  .١٤٠

حتليليـــــــة وميدانيــــــــة، رســــــــالة دكتـــــــوراه مقدمــــــــة إىل قســــــــم اإلعـــــــالم واالتصــــــــال، جامعــــــــة اجلزائــــــــر، 

 .م٢٠٠٥.اجلزائر

دراســة "التــأثيرات االجتماعيــة المحتملــة للتلفزيــون علــى الشــباب البيــايت، ياســر خضــري،  .١٤١

: شــؤون اجتماعيــة جمعيــة االجتمــاعيين والجامعــة األمريكيــة" اإلمــارات ميدانيــة علــى شــباب

 .م٢٠٠٦، ٦٠، العدد الشارقة

، رســالة التربيــة اإلســالمية ودورهــا فــي ترشــيد ثــورة االتصــال والمعلومــاتجــرادات، خولــة،  .١٤٢

 .م٢٠١٠دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الشريعة،

 –، وقــائع مــؤمتر التجديــد يف الفكــر اإلســالمي، اربــد يــدالفقــه والتجداجلرعــي، عبــد الــرمحن ،  .١٤٣

 .م٢٠٠١.جامعة الريموك، عمادة البحث العلمي،

، ظــاهرة الطــالق فــي محافظــة عجلــون األســباب واآلثــاراجلالبنــه، حممــد نــايف مصــطفى،  .١٤٤

  م٢٠٠٦رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، 

، دور التربية اإلسالمية في مواجهة االنفتـاح اإلعالمـي الفضـائيت إبـراهيم، جليسة، مسر بن .١٤٥

 .هـ١٤٢٨رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية

عدم االستقرار األسري فـي المجتمـع السـعودي وعالقتـه بـادراك اجلهين، مسرية بنت سامل،  .١٤٦

الة ماجسـتري غـري منشـورة، مقدمـة إىل قسـم ، رسـ)دراسة مقارنـة(الزوجين للمسؤوليات األسرية 

 هـ ١٤٢٩جامعة أم القرى، مكة املقررة ) االقتصاد املنزيل، قسم السكن وإدارة املنزل



 

 ١٩٥ 

التوافــق الزواجــي لــدى عينــة مــن العــاملين فــي قطــاع اجلهــوري، هــالل بــن محــدان بــن محيــد،  .١٤٧

ري مقدمــة إىل ، رســالة ماجســتالصــحة والتعلــيم فــي ســلطنة عمــان فــي ضــوء بعــض المتغيــرات

 .م١٩٩٨قسم اإلرشاد النفسي، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن ، 

، الـوعي بالمسـتقبل ودور وسـائط التربيـة فـي تتمتـه مـن منظـور إسـالميحاج، خـرية سـرير،  .١٤٨

  .م٢٠٠٥رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الشريعة، جامعة الريموك، األردن، 

،  الجنســـين، ومعـــدل الطـــالق، شـــؤون أردنيـــةتراجـــع نســـب الـــزواج لكـــالحـــدادين، مســـر،  .١٤٩

 . م٢٠١٠األردن، مجعية العفاف اخلريية 

ــــة األســــرة المســــلمةحريــــري، عبــــد اهللا بــــن حممــــد أمحــــد،  .١٥٠ ــــره فــــي تربي الواقــــع : اإلعــــالم وأث

  .م٢٠٠٤، ٣٧، الة العربية للدراسات، األمنية والتدريب العدد والمطلوب

، سـليمان قـة مـؤتمر السـكان والتنميـة رؤيـة شـرعيةوثيحسنة، عمر عبيد تقدمي كتاب األمة،  .١٥١

 .٥٣جاد احلسيين، العدد 

مشكالت الزواج الخارجي للمرأة األردنية دراسـة سيسـولوجية علـى حسني، خلود بوعيد،  .١٥٢

، مقدمة إىل قسم عينة من النساء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين في لواء بني عبيد

 .م٢٠١٠معة الريموك، األردن، علم االجتماع، كلية اآلداب، جا

، العــدد ٣، جملــة الطفولــة والتنميــة جملــد رقــم تــأثير الفقــر علــى النســاء واألطفــالاحللــون وفــاء،  .١٥٣

  .م٢٠٠٣، ١٢

ـــدة التحـــديات واآلمـــالاخلـــرايف، فـــايزة حممـــد،  احلميـــدي، ناصـــر .١٥٤ ـــة الجدي ، جملـــة العلـــوم األلفي

 .م٢٠٠٠،  ١، عدد ٢٨االجتماعية، جملد 



 

 ١٩٦ 

، رسـالة التلفزيـوني المباشـر وتحدياتـه ألتربيـة فـي المملكـة العربيـة السـعوديةالبـث عبداهللا،  .١٥٥

  هـ١٣١٢ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

ــة فــي تنميــة التــذوق الجمــاليخطــار، وائــل يوســف،  .١٥٦ دراســة ميدانيــة علــى : التربيــة الجمالي

 .م٢٠٠١، رسالة ماجستري، سوريا، جامعة دمشق، والفنون الجميلةطلبة كليتي التربية 

تفعيــل دور التربيــة اإلعالميــة فــي المرحلــة الجامعيــة مــن وجهــة نظــر اخلــريي، طــالل عقيــل،  .١٥٧

، رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة، جامعـة أم القـرى،  أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات السـعودية

 .هـ١٤٣١كلية الرتبية، مكة املكرمة، 

اململكـة األردنيـة  )م٢٠٠٨ –ك ٢٠٠٧(التقرير السنوي لألعوام ائرة اإلحصاءات العامة د .١٥٨

 . ،  ١٣والعدد    ١٢اهلامشية العدد 
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  ) ١(ملحق رقم 

  ء محكمي اdستبانة حسب الرتبة ا�كاديميةقائمة بأسما

  الكلية/ الجامعة   التخصص  الدرجة  اdسم  الرقم
  ا1داب/ ا1ردنية   ا-تصال الجماھيري   استاذ  إبراھيم أبو عرقوب  ١
  التربية/ أم القرى   تربية إس8مية  استاذ  أبو حسين آمال مرزوقي  ٢
  الشريعة/ ك اليرمو  وفكر إس8مي دعوة  أستاذ  أمين بني عامر  ٣
  د البحث العلمييعم/  الحسين  كمياء تحليلية  أستاذ   مومني لكما  ٤
  تربية/ اليرموك   إرشاد نفسي  استاذ  رافع الزغول  ٥
  تربية/ اليرموك   علم نفس  استاذ   عبد الكريم جردات  ٦
  تربية/ أم القرى  علم نفس  أستاذ  شادية التل  ٧
  إع8م/ سوھاج   ع8مصحافة وا  أستاذ مشارك  محمود السماسيري  ٨
  الصحافة واUع8م/ اليرموك   صحافة وإع8م  استاذ مشارك  لقضاةامحمد   ٩

  التربية/ أم القرى   علم نفس  أستاذ مشارك  شادية عبد العزيز  ١٠
  الشريعة/ اليرموك   تفسير  أستاذ مشارك  محمد الجمل  ١١
  شريعة/ اليرموك   تفسير  أستاذ مشارك  يحيى شطناوي  ١٢
  الخدمة ا-جتماعية/ ا1ردنية   إرشاد نفسي  أستاذ مساعد  مومنيفواز   ١٣
  التربية/ اليرموك   إرشاد نفسي  أستاذ مساعد  أحمد الشريفين  ١٤
  التربية/ أم القرى   تربية إس8مية  أستاذ مساعد  حياة نيازي  ١٥
  التربية/ أم القرى   تربية إس8مية  أستاذ مساعد  الج8ل عائشة  ١٦
  الصحافة واUع8م/ اليرموك   صحافة وإع8م  مدرس  محمد الشريدة  ١٧
  الصحافة واUع8م/ اليرموك   ع8مإصحافة و  مدرس  محمد المحيسن  ١٨
  صحافة واUع8مال/ اليرموك   صحافة وإع8م  مدرس  شاميخلدون ال  ١٩
نائ[[[[ب رئ[[[[يس تحري[[[[ر جري[[[[دة   اسامة مومني  ٢٠

  الفجر
ل_نت[[[[[[اج  AVATARمكت[[[[[[ب   إذاعة وتلفزيون

  اUع8مي
  مركز تحليل إحصائي  قياس وتقويم  مدرس  مأمون الجراح  ٢١

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٠٤ 

  بسم � الرحمن الرحيم

  )٢(ملحق رقم 

مقياس أثر ا+ع(م في استقرار ا'سرة ا'ردنية في ضوء أھداف التربية "
  "ا+س(مية

  

  :..............................................................الفاضل  محكمال

   

  ..........الس8م عليكم ورحمة هللا وبركاته 

إسggھام ا�ع�ggم فggي اسggتقرار ا�سggرة ا�ردنيggة فggي ضggؤء "دراس[[ة بعن[[وان  ب[[اجراءتق[[وم الباحث[[ة 

، ولتحقي[ق وذلك استكما-ً لمتطلبات الحص[ول عل[ى درج[ة ال[دكتوراه "أھداف التربية ا�س�مية 

ك[رم ب[اUط8ع عل[ى فقراتھ[ا وذل[ك لتحدي[د ارتب[اط ذلك أعدت ا-ستبانة التي بين أي[ديكم ف[أرجو الت

تحديد مدى شمولية الفق[رات، لالفقرة بالبعد المجالي الذي يندرج تحتة، ولتحديد الس8مة اللغوية، و

  .علماً بأنه سيتم تطبيق المقياس على الزوجين فقط. وحذف أو اضافة فقرات ترونھا مناسبة

  

  :ة، ھيالبدائل المقرحة لنموذج اUجاب: م8حظة

  أرفض بشدة  أرفض  أوافق  أوافق بشدة

  

  وتفضلوا بقبول فائق ا-حترام والتقدير

  

  .إنصاف أيوب المومني : الباحثة

  yahoo.com@ensaf٧٣بريد الكتروني  

                     )٠٧٧٦٣٨٥٠٨٣(موبايل                                                                           
)٠٧٨٧٣٧٥٨١٤(  

   

  



 

 ٢٠٥ 

dالمعلومات  العامة: أو  

  أنثى                   ذكر         :الجنس .١

 فما فوق      ٥٠           ٤٩ - ٤٠      ٣٩ -٣١              ٣٠-٢١     ٢٠اقل من    :العمر .٢

 دكتوراه                 ماجستير            بكالوريوس               ثانوي فما دون   :المستوى التعليمي .٣

 مطلق          ل      أرم  متزوج       :الحالة اdجتماعية .٤

 غير عامل                      عامل      :المھنة .٥

  فما فوق      ٣٠              ٢٩ - ١٦                      ١٥ - ٦           فأقل    ٥   :عدد سنوات الزواج .٦

 -                 نعم                :للذكور فقط ھل لديك أكثر من زوجة .٧

 أربعة فأكثر                  اثنان فأقل             - يوجد  :  عدد أفراد ا�سرة .٨

 ١٠٠١          ١٠٠٠-٧٥١             ٧٥٠-      ٥٠١     فأقل     ٥٠٠     :الدخل الشھري لpسرة .٩
 فأكثر 

 مخيم                بادية                       قرية       مدينة    :مكان السكن .١٠

 مرتان فأكثر                مرة واحدة   :  عدد مرات الزواج .١١

  



 

 ٢٠٦ 

  ) ماً، أحياناً، نادراً، أبداً دائ(البدائل المقترحة   :أي من الفضائيات التالية تشاھد: ثانياً 

  

    الرقم

  الفضائيات        

  

  دائماً 

    أحيانا

  نادراً 

  

  أبداً     

عgggggggggggggggggدد 
سgggggggggاعات 
 المشgggggاھدة
  في اليوم

،  الرسالة، اق[رأ، المج[د، : مثل(اUس8مية     .١
، مك[[ة، الص[[فاء  الن[[اس، الرحم[[ة، الفج[[ر، 

  )الخ..... الحافظ، 

          

الجزي[[رة الجزي[[رة، (اUخباري[[ة والوثائقي[[ة    .٢
الوثائقي[[[ة، العربي[[[ة، ب ب س[[[ي العربي[[[ة ، 

......  كناش[[ونال جيوغرافي[[. الع[[الم، الح[[رة
  الخ 

          

روتانا سينما،  ميلودي، ( الغنائية وا1ف8م     .٣
..... غن[[وة، روتان[[ا موس[[يقى، نج[[وم، أف[[8م
  الخ

          

أم ب س[[ي، المس[[تقبل، التلفزي[[ون (  متنوع[[ة   .٤
  ) الخ ....، المستقبلتا1ردني، جوسا
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 ًdا�يمانيالبعد : أو:   

  

  :البعد ا�خ�قي: ثانياً 

  الرقم
  العبارة

غير   مناسبة
  مناسبة

  التعديل المقترح

        الزوجية الحسنة با1خ8قيعزز ا-ھتمام  .١

        وى الحياءيشجع على انخفاض مست   .٢

        غير الزوجل ليدعو إلى الخضوع  في القو .٣

        ينشر ا-نحرافات  ا1خ8قية .٤

        يربي ا1زواج على غض البصر .١

        يضعف اUيمان بالقضاء والقدر   .٢

        يضعف من قوامة الرجل .٣

        يقدم نماذج صالحة لك8 الزوجين .٤

وفق الرؤية  شريك الحياةاختيار   حسن يسھم في .٥
  اUس8مية

      

            يقدم تعدد   الزوجات بصورة  مسيئة .٦

يساعد في حل الخ8فات الزوجية وفقاً للمنھج  .٧
  اUس8مي

      

        البيوت فيالسكينة واUيمان  يقلل .٨

        يربي على حب اzخرة والعمل لھا .٩

        من صلة ا1رحام لك8 الزوجين حدي١٠

        يسھم في المحافظة على الفرائض الدينية١١

        يعين على الذكر الدائم }١٢

        المعتقدات والقيم الدينية يعزز من ١٣

        يبني البيوت على حب هللا بين الزوجين١٤

        يربي على الصبر في احتواء المشاكل الزوجية١٥



 

 ٢٠٨ 

النفعية  على أساسيقدم الحياة الزوجية  .٥
  والوصولية

      

ن والغيرة ظينشر السلوكيات السيئة مثل ال .٦
  المرضية

      

معجبين بالنجوم  والزوجات يجعل ا1زواج .٧
   .......الفنية والرياضية

      

        غير المشروعة الجنسية يشجع الع8قات .٨

        يساعد على معرفة الحقوق والواجبات للزوجين .٩

  

 ً  :البعد اdقتصادي:ثالثا

  الرقم
  العبارة

  غير  مناسبة

  مناسبة

التعديل 
  المقترح

المرأة  -ستق8ل نظراً  يعّزز الندية بين الزوجين .١
  اقتصادياً 

      

على حساب القيم  يحول المرأة إلى سلعة استھ8كية .٢
  السامية

      

 عن الحياة ا-قتصادية لھما يقلل من رضا الزوجين .٣
  بسبب مشاھدة الترف

      

 ل_نفاق أخرىبفتح مجا-ت ثقافة ا-ستھ8ك  ينشر  .٤
  عليھا

         

        يساعد ا1سرة  على الوعي     ا-قتصادي .٥

        يعيق التنمية ا-قتصادية   .٦

        ن خ8ل الترويج للمنتجات يستنزف ميزانية ا1سرة م .٧

على حساب الجوانب  يعزز ا-ھتمام بالجوانب المادية .٨
  ا1خرى

      

        يساعد على اتخاذ القرارات ا-قتصادية .٩

        يساعد في تنظيم مشتريات ا1سرة.١٠

  



 

 ٢٠٩ 

  البعد اdجتماعي: رابعاً 

  الرقم
  العبارة

  غير   مناسبة

  مناسبة

التعديل 
  المقترح

        يتبناھا ا1زواج ية ناجحةيقدم نماذج أسر .١

        يدعو إلى تنظيم النسل .٢

        في ا1دوار ا-جتماعية الفروق بين الذكور واUناث قللي .٣

        يشجع المرأة  على  التبرج والسفور  .٤

باقامة ع8قات يساعد ا1سرة  على الوعي ا-جتماعي  .٥
   اجتماعية ناجحة

      

        التنمية   ا-جتماعية حدي .٦

        د حا-ت الزواج العرفييزي .٧

  يضعف دور المؤسسات ا-جتماعية  مثل المسجد ،  .٨

  وا1سرةوالمدرسة، 

      

        للمرأة  سرةا1 رسالة يقلّل من  قيمة .٩

        يساعد على العنف ا1سري.١٠

        بصورة ايجابية للمرأةمسيئة  نماذجيقدم .١١

        اق الكذب والنف: ينشر االسلوكات ا-جتماعية السيئة مثل .١٢

        يقدم طرق مناسبة لمواجھة المشك8ت ا-جتماعية.١٣

        يعزز ا-ھتمام بالعادات والتقاليد السيئة.١٤

  

  ـ:الجمالي  البعد:خامساً 

  الرقم
  العبارة

  غير  مناسبة

  مناسبة 

  المقترحالتعديل 

        زوجاتھم يقلل رضا ا1زواج عن جمال  .١

        يھمل جمال الروح وجمال اUيمان .٢



 

 ٢١٠ 

        على جمال المظھر الشخصي يركز .٣

        بجمالھا ورشاقتھا اھتمامايزيد المرأة  .٤

الشخصي  يجعل ك8 الزوجين غير راض عن جماله .٥
      نظراً لتنمية الجمال

      

        يعمل على تنمية الذوق الجمالي عامة وتوسيع ميادينه .٦

        يھمل جمال الحشمة والعفة .٧

        عمليات التجميل إجراءيشجع على   .٨

        يروج لمستحضرات التجميل .٩

        يعطي جمال المنطق والبيان قيمة عالية١٠

  :البعد اdنفعالي: سادساً 

  الرقم
  العبارة

  غير  مناسبة

  مناسبة 

  المقترحالتعديل 

الذي يؤدي إلى الحوار  دائرة من يوسع   .١
  بين الزوجين  التواصل النفسي

      

في يعطي قدراً مناسباً لحرية التعبير العاط .٢
  وا-نفعالي

      

        يعمل على توفير الدعم النفسي لشريك الحياة  .٣

        يزيد من ا-ھتمامات المشتركة بين الزوجين .٤

بخلق التوتر بين الزوجين لمشاھدة   ا1خبار    .٥
  الدامية

      

        برغبة الجسد يضيق فضاء الحب  بين الزوجين .٦

        ينمي التوافق النفسي بين الزوجين .٧

        لحب ويزين الحب غير المشروعيلوث ا .٨

        يسھم في القضاء على أوقات الفراغ .٩

        يحقق الطمأنينة والسكون النفسي١٠

        يقلل من مساحة الترفيه عن النفس١١

  



 

 ٢١١ 

 ً   :البعد الثقافي: سابعا

  الرقم
  العبارة

  غير  مناسبة

  مناسبة 

  المقترحالتعديل 

        )المطالعة( يمنح فرصة للقرأة الذاتية   .١

        ينشر ا1لفاظ البذيئة   .٢

        يساھم في تقبّل الزوجين للسحر والشعوذة .٣

        يحجم اUبداع والنشاط العقلي للزوجين    .٤

        يوّسع من ثقافة ومدارك الزوجين  .٥

ينشر ثقافة مغرضة  للمرأة تتنافى مع الثوابت   .٦
  الشرعية

      

يعطي القدر الكافي من الثقافة الجنسية الضرورية  .٧
  لع8قة الزوجيةل

      

        يزيد من التبعية الثقافية ل�خر .٨

        يربي على الذھنية الناقدة .٩

يشجع الزوجين على ا-عتزاز بالموروث .١٠
  الحضاري والثقافي

      

لسامية ج بالقضايا الفكرية والثقافية ايشغل ا-زوا.١١
  بعيداً عن الھوامش

      

        يطور من اتخاذ القرارات الصحيحة.١٢

        لتخطيط لمستقبل ا1سرةينمي ا.١٣

        يسھم في اكتساب الثقافة الصحيحة السليمة.١٤

يغرس حب المبادئ وا-فكار العليا في نفوس .١٥
  ا1زواج

      

        يعمل على تنظيم الوقت واستغ8له بالمفيد.١٦

يخلص من ا1حادية الثقافية والمعرفية نظراً لتنوع .١٧
  مصادرة

      

لية، ومسابقات الجند: يروج -فكار ھدامة مثل.١٨
  ..........ملكات الجمال
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؟ )للمحكم[[[[[[ين فق[[[[[[ط(ھ[[[[[[ل ھن[[[[[[اك فق[[[[[[رات ومح[[[[[[اور أخ[[[[[[رى تقت[[[[[[رح إض[[[[[[افتھا :لطف[[[[[[اً 
.................................................    

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
..  

  

ا1سرة في من وجھة نظرك ما أفضل المقترحات والرؤى التي يعين فيھا اUع8م على استقرار 
  .ضوء أھداف التربية اUس8مية

١-   

٢-   

٣-  



 

 ٢١٣ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  )٣(م ملحق رق

  
  

  :................... ا�خت الفاضلة الفاضل ا�خ
   

  ..........الس8م عليكم ورحمة هللا وبركاته 
إسھام ا�ع�م في استقرار ا�سرة ا�ردنية في ضؤء "دراسة بعنوان  بإجراءتقوم الباحثة 

  "أھداف التربية ا�س�مية

، ولتحقيق ذلك أعدت ا-ستبانة التي بين لحصول على درجة الدكتوراها وذلك استكما-ً لمتطلبات

أمام البديل الذي ترونه مناسباً علماً   √أيديكم، فأرجو التكرم با-ط8ع على فقراتھا ووضع اشارة 

  بان اجابتكم ستحاط بالسرية و- تستعمل إ- ل�غراض العلمية 

  . سيتم تطبيق المقياس على الزوجين فقط: ظةوحمل
  

  حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق ا-
  وجزاكم هللا خيراً 

  
  .إنصاف أيوب المومني : الباحثة

  جامعة أم القرى –مكة المكرمة 
  ٧٣ensaf@com.yahooبريد الكتروني  

  )٠٧٨٧٣٧٥٨١٤(تلفون 
)٠٧٩٦٩٧٩١٥٨(  



 

 ٢١٤ 

dالعامة المعلومات : أو  

         أنثى              ذكر       :الجنس .١٢

  ٥٠           ٤٩ - ٤٠      ٣٩ -٣١              ٢١-٣٠     ٢٠اقل من    :العمر .١٣

 فما فوق    

             ماجستير             بكالوريوس                فما دون ثانوي :المستوى التعليمي .١٤

 دكتوراه    

        مطلق        أرمل    معدد   :الزوجيةالحالة  .١٥

عاطل      أعمال حرة           موظف قطاع خاص                مموظف قطاع عا  :المھنة .١٦

 عن العمل    

              ٢٩ - ١٦                      ١٥ - ٦           فأقل    ٥   :عدد سنوات الزواج .١٧

  فما فوق      ٣٠

 (                    ):  ا�بناءعدد  .١٨

 ١٢٠٠ - ٩٠١    ٩٠٠ -٦٠١     ٦٠٠ - ٣٠١    فأقل  ٣٠٠  :الدخل الشھري لpسرة .١٩

  فأكثر١٢٠١   

     مخيم            بادية                      قرية         مدينة   :مكان السكن .٢٠

 مرتان فأكثر                 مرة واحدة  :  عدد مرات الزواج .٢١

  



 

 ٢١٥ 

    :ما نسبة مشاھدة القنوات التالية

  

غgggggال  دائماً   الفضائيات   الرقم
 ً   با

  في اليوم  عدد ساعات المشاھدةنادراً     

سgggggggاعة 
  فاقل

٦   ٦ – ٤   ٤ – ٢ 
  فأكثر

الرس[[الة، : مث[[ل(اUس[[8مية  ٥
، الن[[[[[اس،  اق[[[[[رأ، المج[[[[[د، 
، الص[[فاء  الرحم[[ة، الفج[[ر، 

  ).مكة، الحافظ،

              

والوثائقي[[[[[[[[[[[ة اUخباري[[[[[[[[[[ة ٦
الجزي[[[[[[[[[[[رة، الجزي[[[[[[[[[[[رة (

الوثائقي[[[[[ة، العربي[[[[[ة، ب ب 
. سي العربية ، العالم، الحرة

   .كناشونال جيوغرافي

              

روتان[[[ا ( الغنائي[[[ة وا1ف[[[8م  ٧
، أف[[[[[8مس[[[[[ينما،  ميل[[[[[ودي، 

روتان[[[[[ا موس[[[[[يقى، نج[[[[[وم، 
  .غنوة

              

أم ب س[[[[[[[[[[ي، (  متنوع[[[[[[[[[[ة٨
المس[[[[[[[[[[[تقبل، التلفزي[[[[[[[[[[[ون 

، تا1ردن[[[[[[[[[[[[ي، جوس[[[[[[[[[[[[ا
  ) .قبلالمست

              



 

 ٢١٦ 

أمام البديل ) √(أرجو تقدير أثر مشاھدتھا لديك بوضع (                   ) ما أكثر قناة تلفزيونية تشاھدھا 
  :المناسب في الفقرات التالية

  

  العبارة
موافق 

  بشدة

ال رأي   موافق

  لي

غير 

  موافق

  غير موافق

  بشدة

            تربي األزواج على غض البصر

            القضاء والقدر  تضعف اإليمان ب

            تضعف من قوامة الرجل

            قدم نماذج صالحة لكال الزوجينت

            قدم تعدد   الزوجات بصورة  مسيئة    ت

للمنهج  للتدرج في ساعد في حل الخالفات الزوجية وفقاً ت
  اإلسالمي

          

            البيوت فيالسكينة واإليمان  تقلل

            ل لهاتربي على حب اآلخرة والعم

            من صلة األرحام لكال الزوجين تحد

            سهم في المحافظة على الفرائض الدينيةت

            تعين على الذكر الدائم هللا

            تعزز من القيم الدينية 

            تربي على الصبر في احتواء المشاكل الزوجية

            تشجع على انخفاض مستوى الحياء  

            أخالقية غيرالنشر االنحرافات ت

            النفعية والوصولية على أساسقدم الحياة الزوجية ت

            ن والغيرة المرضيةظنشر السلوكيات السيئة مثل الت

معجبين بالنجوم الفنية  والزوجات جعل األزواجت
   .......والرياضية

          

            غير المشروعة الجنسية شجع العالقاتت

 إلستقاللالندية بين الزوجين  وحةوخاصة بدعوته المفت عّزز
  المرأة اقتصادياً 

          

            حول المرأة إلى سلعة استهالكية على حساب القيم الساميةت

بسبب  عن الحياة االقتصادية لهما قلل من رضا الزوجينت
  مشاهدة الترف

          

            بفتح مجاالت اخرى لإلنفاق عليهاثقافة االستهالك  نشر ت

            على الوعي     االقتصادي  ساعد األسرةت

            عيق التنمية االقتصادية  ت

            تستنزف ميزانية األسرة من خالل الترويج للمنتجات 



 

 ٢١٧ 

  العبارة
موافق 

  بشدة

ال رأي   موافق

  لي

غير 

  موافق

  غير موافق

  بشدة

على حساب الجوانب  عزز االهتمام بالجوانب الماديةت
  األخرى

          

            تساعد على اتخاذ القرارات االقتصادية

            تساعد في تنظيم مشتريات األسرة

            يدعو إلى تنظيم النسل

            في األدوار االجتماعية الفروق بين الذكور واإلناث قللي

            يشجع المرأة  على  التبرج والسفور 

باقامة عالقات يساعد األسرة  على الوعي االجتماعي 
   اجتماعية ناجحة

          

            التنمية االجتماعية حد مني

            يزيد حاالت الزواج العرفي

  يضعف دور المؤسسات االجتماعية  مثل المسجد ، 
  واألسرةوالمدرسة، 

          

             للمرأة سرةاأل رسالة يقّلل من  قيمة

            يساعد على العنف األسري

            بصورة ايجابية للمرأةمسيئة  نماذجيقدم 

            الكذب والنفاق : ينشر االسلوكات االجتماعية السيئة مثل 

            مناسبة لمواجهة المشكالت االجتماعية يقدم طرق

            يعزز االهتمام بالعادات والتقاليد السيئة

            زوجاتهم يقلل رضا األزواج عن جمال 

            يهمل جمال الروح وجمال اإليمان

            يركز على جمال المظهر الشخصي

            بجمالها ورشاقتها اهتمامايزيد المرأة 

الشخصي نظرًا  ن غير راض عن جمالهيجعل كال الزوجي
      لتنمية الجمال

          

            يعمل على تنمية الذوق الجمالي عامة وتوسيع ميادينه

            يهمل جمال الحشمة والعفة

            عمليات التجميل إجراءيشجع على  

            يروج لمستحضرات التجميل

            يعطي جمال المنطق والبيان قيمة عالية

  الذي يؤدي إلى التواصل النفسيالحوار  دائرة من اإلعالميوسع   
  بين الزوجين

          



 

 ٢١٨ 

  العبارة
موافق 

  بشدة

ال رأي   موافق

  لي

غير 

  موافق

  غير موافق

  بشدة

            يعطي قدرًا مناسبًا لحرية التعبير العاطفي واالنفعالي

            يعمل على توفير الدعم النفسي لشريك الحياة 

            يزيد من االهتمامات المشتركة بين الزوجين

            األخبار   الدامية  خلق التوتر بين الزوجين لمشاهدة ي

            برغبة الجسد يضيق فضاء الحب  بين الزوجين

            ينمي التوافق النفسي بين الزوجين

            يلوث الحب الظاهر ويزين الحب غير المشروع

            يسهم في القضاء على أوقات الفراغ

            يحقق الطمأنينة والسكون النفسي

            لنفسيقلل من مساحة الترفيه عن ا

            )المطالعة( ة الذاتيةاءيمنح فرصة للقر   

            ينشر األلفاظ البذيئة  

            يسهم في تقّبل الزوجين للسحر والشعوذة

            اإلبداع والنشاط العقلي للزوجين قللي   

            يوّسع من ثقافة ومدارك الزوجين 

            شرعيةينشر ثقافة مغرضة  للمرأة تتنافى مع الثوابت ال 

            يعطي القدر الكافي من الثقافة الجنسية الضرورية للعالقة الزوجية

            يزيد من التبعية الثقافية لآلخر

            يربي على الذهنية الناقدة

            يشجع الزوجين على االعتزاز بالموروث الحضاري والثقافي

يدًا عن القضايا يشغل االزواج بالقضايا الفكرية والثقافية السامية بع
  الهامشية

          

            يطور من اتخاذ القرارات الصحيحة

            ينمي التخطيط لمستقبل األسرة

            يغرس حب المبادئ واالفكار العليا في نفوس األزواج

            يخلص من األحادية الثقافية والمعرفية نظرًا لتنوع مصادرة

            ات ملكات الجمالالجندلية، ومسابق: يروج الفكار هدامة مثل

  
ا1س[رة ف[ي على اس[تقرار  بث التلفزيونيعين فيھا التمن وجھة نظرك ما أفضل المقترحات والرؤى التي 

  .   ضوء أھداف التربية اUس8مية
١-   
٢-   
٣  


