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 : قال تعالى 

 

       يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
مْ فَتَنْقَلِبُوا مْ فَتَنْقَلِبُوا يَرُدُّوُكمْ عَلَى أَعْقَابِكُيَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُ

بَلِ اللَّهُ مَوْالكُمْ وَهُوَ خَيْرُ بَلِ اللَّهُ مَوْالكُمْ وَهُوَ خَيْرُ     خَاسِرِينَ  خَاسِرِينَ  
  النَّاصِرِينَ  النَّاصِرِينَ  

 )  ١٥٠ – ١٤٩اآليتان :آل عمران(       
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الذي له األمساء احلسىن والصفات العال ، والصالة والسالم على نيب هذه األمه . . احلمد هللا متم النعمة 
، اللهم صلى على حممد يف اآلخـرين  . اللهم صلي على حممد يف األولني ، به املله وأمت به النعمه  الذي أكمل اهللا 

اللهم صلي ، اللهم صلي على حممد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صلى على حممد يف املأل األعلى إىل يوم الدين 
 .على حممد عدد ما غفل عنه الغافلون

نتهاء فانين أتوجه إىل اهللا العلي القدير بالشكر على كرمه وإنعامه اإل  أما وقد شارف هذا البحث علىمث
 .فله احلمد من قبل ومن بعد وله الشكر إىل يوم الدين . بان سهل األمور ويسرها 

أتوجه بالشـكر  إين ف املباركه ؛ البد من توجيه الشكر إىل كل من ساعدين يف إعداد هذه الدراسةإنه   مث
مث أتوجه بالشكر إىل كل  من كان السراج الذي أضاء ىل الطريق . دين ؛سبب وجودي بعد اهللا والتقدير إىل الوال
مـن   بـدءاً . وهو الذي مد يل اليد الطويل يف طريقي فيها إىل أن وصلت حبمد اهللا إىل النهايه ، يف هذه الدراسة 

 هيم عايد الصاعدي إبرا/ يف ذلك  زوجي الكرمي  إختيار املوضوع إىل الطباعة  ومل يألو جهداً
اليت أبو حسني  مال محزة املرزوقي  آ/ الدراسه  لة املشرفه على هذهالدكتورة الفاض مث أتوجه بالشكر اجلزيل إىل 

 . وسهلت يل األمور . مل تبخل علي بالنصح والتوجية  وغمرتين باخالقها السمحة الراقيه 
احلريب الذي وجهين يف هذه الدراسـة وزودين   بن سامل حامد/واليفوتين ان أتقدم بالشكر إىل الدكتور 

الذي تفضل بقراءة اخلطـه وشـجعين    الباز  حممود عطا/ مث اليفوتين أن اشكر سعادة الدكتور . ببعض مراجعها 
 على مواصلة البحث يف هذا املوضوع 

 عبد الناصر/ور اندجياين  والدكتبن عبد الغفور جنم الدين / ىل سعادة حمكمني اخلطة الدكتور الفاضل وإ  
 .عطايا سعيد  بن 

مبديرها إىل كل العاملني فيها ملا قدموه يل من  وال أنسى أن اشكر جزيل الشكر قناة اد الفضائية بداءاً
شكر مقدمي برناجمي الراصد وحياة السعداء ملـا زودين بـه مـن    وأ. املطلوب   صتسهيالت ومراسالت خبصو

 .ري األثر يف تبصريي باألمور معلومات عن الرباناجمني كان هلا كب
جنم الـدين عبـد الغفـور    / كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير اىل من تفضال باملناقشه سعادة الدكتور 

 .عبد اهللا بن حممد حريري /وسعادة الدكتور .اندجياين 
جـر  واشكر مجيع من قدم يل خدمه من غري أولئك ولو كانت بسيطه  وأسال اهللا أن الحيرم اجلميـع األ 

 . والثواب 
برمحـة ومغفـرة وصـحة     بطلب منهم الدعاء بظهر الغيوأ، الدراسة  واشكر كل من يطلع على هذه

 وعافية 
سأل اهللا لـه الرمحـة   أمحيدان محود الصاعدي / جر هذا الكتاب إىل والدي املتويف فاين أهدي أ وأخريا

 . أمد اهللا يف عمرها ورزقها الصحة والعافيه ووالديت . الواسعة واملغفرة الشاملة من مجيع الذنوب واخلطايا 
محيده فرج / عرف حبب اخلري ومساعدة اآلخرين   وإىل زوجته  الذي. مجعه محود الصاعدي/ ومث اىل عمي املتوىف 

 .                 جبنة عرضها السموات واألرض    األربعه راجيه من اجلميع  الدعاء هلم . اهللا الصاعدي  
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 ربياني صغيرا  إلى والداي اللذين 

 إلى زوجي الذي أحب العلم وشجعه 

 إبراهيم عايد الصاعدي  

 الصغيران الحبيبان  إلى طفالي

 تولين  -عبد اإلله  

 إلى القنوات الفضائية اإلسالميه

 لى قناة المجد خاصه إ

 ذا البحث والجهد المتواضع ه اهدي

                      

 

 سائله اهللا فيه التوفيق والسداد
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אאW
 .إسهام بعض الربامج الدينية يف قناة اد الفضائية يف حتقيق أهداف التربيه االسالميه : إسم البحث    
 .فايزه بنت محيدان محود الصاعدي : إسم الطالبه    

אאאאW
 ؟.م وابعاده والعالقه بني االعالم والتربيه حتليل مفهوم االعال/  ١
 .إيضاح نشأة وتطور قناة اد الفضائيه /  ٢

 إبراز إسهام برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيق أهداف التربيه االسالميه ؟/  ٣ 
 אאאאאW 

 مفهوم وأبعاد اإلعالم ؟ ما/  ٢س   ؟   هأهداف التربية اإلسالمي ما/  ١س       
 ؟ هأهم الربامج الدينية اليت تقدمها قناة اد الفضائي ما/  ٤س  ؟ هما نشأة وأهداف قناة اد الفضائي/  ٣س       
 ؟  هأي مدى يسهم برناجمي حياة السعداء والراصد يف قناة اد  يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمي إىل/  ٥س       

אאW
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام بني برناجمي حياة السـعداء   -١

 .والراصد 
אאאW   قامت الباحثة بتقسيم الرساله اىل ستة فصول: 

ومايتضمنه من مقدمه وخطه وأمهيه وأهداف وتساؤالت وفروض  ومصطلحات البحث وبعـض   كان عن خطه البحث : الفصل االول 
  .الدراسات السابقه

عن االعالم مدخل نظري   وضمنت البحث فيه عن االعالم مفهومه وابعاده و عن نشأة وتطور االعـالم يف اململكـة   :   الفصل الثاين
 .ه العربية السعوديه  والعالقة بني االعالم والتربي

أهداف التربية اإلسالمية :مستويات األهداف،عن أهداف التربية اإلسالمية وتضمن هذا الفصل األهداف مفهومها وأمهيتها: الفصل الثالث
 اخلاصة بالدراسه 

يف قنـاة اـد    و عن الربامج الدينية.  و عن  قناة اد الفضائيه ، وقد تضمن  متهيد عن اجيابيات القنوات الفضائية  :  الفصل الرابع 
   الفضائيه

و اإلستمارة اليدوية اخلاصة بتحليـل املضـمون يف   . وتضمن  إجراءات الدراسة وفيه  املبادىء األساسيه يف اإلعالم :   الفصل اخلامس
  )تقرير البيانات األوليه ( ونتائج احلاسب اآليل .الدراسه 

واملصادر واملراجع . املبحث الثاين التوصيات . النتائج . املبحث األول . ثني وتضمن  خامتة الدراسه  يف مبح:  الفصل السادس واألخري 
. 

يف هذة ويف هذة الدراسه مت إختيار عينه للدراسه وهي الربامج الدينيه  ومت إختيار دورة مدا ثالثه اشهر راقبت الباحثة من خالهلا الربامج 
على الورق بان تاخذ كل حلقه مفردة وتقوم بعد عدد مرات تكرار كل هدف مـن  الفترة ورصدا وسجلتها مت قامت الباحثة بتحليلها 

أهداف التربية اإلسالمية كل على حده وعندما انتهت الباحثة من العمليه قامت الباحثة بإدخال هذة املعطيات على احلاسب اآلىل حلساب 
 .عدد التكررات واملتوسطات احلسابية مع الرسومات البيانية 

אאאW
حيث مثل ، إن اعلى هدف من اهداف التربيه االسالميه ظهورا وحتققا يف برناجمي حياة السعداء والراصد هو ترسيخ العقيده اإلسالميه /١

 .من جمموع مجيع أهداف التربية اإلسالمية اليت ظهرت يف حلقات الربناجمني  ٢٦,٩٧هذا اهلدف مانسبته 
حيـث مل  ، أقل هدف من أهداف التربية اإلسالميه ظهورا وحتققا يف برناجمي حياة السعداء والراصد هو تنميه التربيـه اجلسـميه   إن / ٢

 .من جمموع مجيع أهداف التربيه اليت ظهرت يف مجيع احللقات ٥,٨٤تتجاوز نسبه ظهور هذا اهلدف 
אאKאאW

د جيب أن تتعاون أجهزة الثقافة والتعليم واإلعالم عن طريق الربامج لدراسة  هوية  املسلمني الدينية والثقافية وإبرازها إىل حيز الوجـو / ١
.والبد من املشاركة اإلجيابية والتعاون البناء املستمر حىت نتخلص من أشكال السيطرة  الثقافية اليت نزحت من الغرب  

الربامج الدينية اليت  تبثها قناة اد الفضائيه أثبتت الدراسة أا  حتقق بعض األهداف بدرجه متوسطه أو أا  الحتققه على وجه  بعض/  ٢
فالبد من طـرق العديـد مـن املواضـيع      ، اإلطالق  ألا تعتمد على احلديث املباشر  وقد التكون املواضيع متنوعة بشكلٍ كبري  

جلميع شئون احلياة ؛ والبد من أن تتجه الربامج إىل اسلمة معارفها ومعانيها لتحويل اإلميان إىل عمل والسـيما أن   اإلسالمية الشاملة
اإلعالم اإلسالمي يهتم بتكوين الفرد ومكوناته وتكوين األسرة ومقوماا وتكوين مقومات احلياة فليس هناك فصل بني الدينا والدين 

 .يف اإلسالم 
 

 
 

 عميد الكليه                             مشرفة الدراسه                                                   الطالبه                   
  زهري الكاظمي                              أمال بنت محزة املرزوقي   فايزه بنت محيدان محود الصاعدي                      
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ABSTRACT 
Title of Research: Contribution of Some Religious Programs in Al-Majd Satellite Channel in the Fulfillment of 
Islamic Educational Objectives 
Name of Student: Faizah Humaidan Hamoud Al-Saidi 

Objectives of the Study 

١- Analyze the concept and dimensions of media and its relations to education. 
٢- Explanation of creation and development of Al-Majd Satellite Channel. 
٣- Contribution of the programs of “Life of Happy People” and the “Observer” in the fulfillment of Islamic 

educational objectives. 
The study attempted to answer the following questions: 

١- What are the objectives of Islamic education? 
٢- What are the concepts and dimensions of media? 
٣- How was Al-Majd Satellite Channel created and what are its objectives. 
٤- What is the most important religious programs offered by Al-Majd Satellite Channel. 

Hypothesis of the Study 
١- Are there statistically significant differences between the two means of the frequency of Islamic 

educational objectives in general and the programs of “Life of Happy People” and the “Observer”. 
In order to answer the questions and hypothesis of the study, the researcher divided the dissertation into six 

chapters: 
Chapter One: Included the introduction, plan, significance, objectives, questions, and hypotheses of the research, 
along with the terminologies of the research and literature review. 
Chapter Two: A theoretical approach about the media. The chapter discussed the concept and dimensions of the 
media and the creation and development of media in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as relations between the 
media and education. 
Chapter Three: This chapter discussed the objectives of Islamic education. The chapter included the objectives, 
concept, and significance of Islamic education as well as the objectives of Islamic education in this study. 
Chapter Four: This chapter included the positive aspects of satellite channels in general and Al-Majd Satellite 
Channel in particular and its Islamic programs. 
Chapter Five: This chapter included the procedure of the study along with the basic principles of the public media. It 
also included the questionnaire of the analysis of the study and results of the computer (primary data report). 
Chapter Six: This chapter included the conclusion of the study which was made up of two section: Section One 
included the findings and Section Two include the recommendations. The chapter also included the references. 
 The sample of this study was the religious programs. The researcher selected a three months period in 
which she observed the programs and recorded them. Then she analyzed them on paper by dealing with each episode 
and counting the frequency of each of the Islamic objectives. When the researcher finished this operation, she entered 
the data into the computer in order to calculate the number of frequencies, arithmetic means and obtain the graphs.  
 
The researcher obtained the following findings of the study: 

١- The most prominent of the objectives of Islamic education that appeared in the two programs of the “Life 
of Happy People” and the “Observer” is the firm establishment of Islamic religion where the percentage of 
this objective was ٢٦.٩٧% of all the Islamic education objectives which appeared in the episodes of the two 
programs. 

٢- The least of all the objectives of Islamic education that appeared in the two programs was the physical 
education and body building where the percentage of this objective did not exceed ٥.٨٤% of all the Islamic 
education objectives which appeared in the episodes of the two programs. 

The researcher made the following recommendations: 
١- The departments of education and culture need to cooperate with the various types of public media by 

means of TV programs in order to boost the religious and cultural identity of Muslims and project it for the 
benefit of the public. There should be a positive constructive cooperation between the major public 
departments in order to rid ourselves of the various forms of cultural domination that was imported on us 
by the West. 

٢- The study proved that some of the religious programs that are broadcasted by Al-Majd Satellite Channel 
fulfill just some of the objectives moderately, if any, because they depend on direct addressing and the 
topics are rarely diversified. Hence a number of comprehensive Islamic topics covering all walks of life has 
to be dealt with. The programs have to be tainted with the Islam culture, knowledge and meanings in order 
to transform faith into deeds, especially as Islamic media are concerned with the constitution of the 
individual and the family with a view of supporting the essentials of life, as religion and life are 
inseparable. 

 
Student: Faizah Humaidan 
Al-Saidi  

Supervisor: Amal Hamzah Al-
Marzooqi Abu Hassan 

Dean of the Faculty: Zuhair Al-
Kazimi 

 -هـ  -



 - و  -
 

 رقم الصفحة:فهرس املوضوعات
 أ آيه كرميه

 ب الشكر والتقدير
 ج اإلهداء

 د ملخص الدراسة
 هـليزيهملخص الدراسه باللغه اإلجن

 و فهرس املوضوعات

 خطة الدراسة:الفصل األول
 ٣ مقدمة الدراسة
 ٦ موضوع الدراسة
 ٨ .تساؤالت الدراسة
 ٩ .أهداف الدراسة 

 ٩ .أمهية الدراسة 
 ٩ .املنهج املستخدم يف الدراسة

 ١٠ .حدود الدراسة 
 ١٠ مصطلحات الدراسة
 ١١ .ةالدراسات السابق

 اإلعالم مدخل نظري:الفصل الثاين
 ٢٢ متهيد

 ٢٤ بعادةاإلعالم مفهومة وأ: املبحث األول 
 ٢٥ ماهية اإلعالم

 ٢٥ عالم لغةاإل
 ٢٥ اإلعالم اصطالحا

 ٢٥ التعريف اإلجرائي لإلعالم
 ٢٦ اإلعالم يف الشرع

 ٢٨ نشأة اإلعالم 
 ٢٩ أمهية اإلعالم 
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 رقم الصفحة:فهرس املوضوعات
 ٣٣ اإلعالم  مبادىء

 ٣٦ أهداف اإلعالم 
 ٣٨ ائف اإلعالم وظ

 ٣٩ أساليب اإلعالم 
 ٣٩ العالقة بني اإلعالم والتربية

 ٤٠بعض أساليب اإلعالم
 ٤١ األسس اإلعالمية
 ٤٣االتصال يف اإلعالم

 ٤٤أشكال االتصال يف اإلعالم
 ٤٤ضرورات عملية لتأصيل املنهج يف حبوث اإلعالم

 ٤٦ وسائل اإلعالم
 ٤٦وسائل لفظية وشفهية

 ٤٦طابةاخل -١
 ٤٦ الندوات    - ٢

 ٤٦ وسائل اإلعالم الكتابية
 ٤٧         الكتاب 

 ٤٧ الرسائل   
 ٤٧  الصحافة

 ٤٧وسائل اإلعالم السمعية والبصرية
 ٤٧ اإلذاعة -١
 ٤٧ التلفزيون -٢
 ٤٧ املسرح -٣
 ٤٨.سالمة تطوير الوسائل اإلعالمية يف اإلأمثل

 ٥٠ تطور اإلعالم يف اململكة العربية السعوديةنشأة و: املبحث الثاين 
 ٥١نشأة وزارة اإلعالم

 ٥٢ أهداف النظرية اإلعالمية
 ٥٢ خدمة اإلسالم -١
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 رقم الصفحة:فهرس املوضوعات
 ٥٢ املستوى الداخلي -٢
 ٥٢املستوى اخلارجي -٣

 ٥٣ السياسة اإلعالمية للمملكة العربية السعودية        
 ٥٤اإلعالم والتربية: املبحث الثالث 

 ٥٥ م التربيةمفهو
 ٥٥ مفهوم اإلعالم

 ٥٥ مفهوم اإلعالم التربوي
 ٥٥ مفهوم تفتيت التربية

 ٥٥ العالقة بني اإلعالم والتربية
 ٥٧ الفضائيات العربية

 ٥٧ نظام البث 
 ٥٧ لغة البث  

 ٥٨ اإلنتاج 
 ٥٨أخالقيات املهنة والفضائيات العربية

 ٦١         ميةأهداف التربية اإلسال:الفصل  الثالث

 ٦٢        أهداف التربية اإلسالمية
 ٦٣أمهية األهداف التربوية: املبحث األول  

 ٦٤أمهية حتديد اهلدف التربوي
 ٦٤ تعريف اهلدف
 ٦٥ اهلدف التربوي

 ٦٥طبيعة اهلدف التربوي
 ٦٦أهداف التربية اإلسالمية
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אW
ه من  والناأ ونشكره عز وجل على ما،  هوعظيم سلطان ه يليق جبالل وجه – احلمد هللا محداً  

الىت ترسم للمسلمني  سبحانه وتعاىل  نعمة العقيدة اإلسالمية ؛ هن من أعظم نعمإنعم التعد وال حتصى و
:           أن خلقه لعبادتـه فقـال مـا     بعد ؛ اإلنسان مهالً -ومل يترك اإلسالم ، سبل النجاة وطريق الفالح

 و الْجِن لَقْتا خمووندبعيإِلَّا ل الْإِنس       ) ٥٦ية آالذاريات( 

مـن   وكساه حبلـة ،ه رباني أحاط اإلنسان بتوجيهات ة جل هذه الغاية الساميأواإلسالم من  
أيف كل ش ومسدداً ورافقه معلماً. ةالشامل األخالق احملمديةن حياته صـغريها وكبريهـا  ومن شئ ن– 

واليت جعلـت اإلنسـان    ةاجلليل ذات املقاصد واألهداف السامية –ميةوذلك مبا يعرف بالتربية اإلسال
يعترب موضوع التربية والتعليم من أهـم  و  وتعليماً حوله تربيةً املوضوع الرئيسي واألساسي الذي تدور

 .املوضوعات اليت تعىن ا األمم بصورة عامة

الرجاء وحمط األمل لكل  معقد األة أن تعىن ا بصورة خاص ةبأمتنا العربية واإلسالمي وجدير 
 . ١فبالتربية والتعليم تتقدم احلضارات وتصنع األجيالواتمع؛ تطور وتقدم للفرد 

للمتوجني ا إذ بواسطتها يستطيعون التفريق بني الغـث   ههي بصائر اهلداي ةاإلسالمي والتربية 
  علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيـبِ  كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني ام :قال تعاىل.والسمني
   )١٧ آيةآل عمران  (  اآلية

الَّذين يستمعونَ الْقَـولَ   :قال تعاىل.وجعل اإلسالم اآلخذين بالطيب من املهتدين الصادقني 
 )١٨يها الزمر(   لَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِفَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم ال

 نظاميـة كاألسـرة واملسـجد    وأخرى غري ،نظامية كاملدرسة وللتربية اإلسالمية مؤسسات 
ثـارة  التشويق واإل وسائل اإلعالم اخطر املؤسسات على اإلطالق ملا تتميزبه من عنصر وتعد.واإلعالم

فقد  إىل تعريف  لفظ اإلعالم حباجة فيهم والسيما األطفال ومل يعد دين وتؤثرواملتعة اليت جتذب املشاه
يف  صعوبةمن الناس  جيد الكثريفإنه ومع ذلك .ملء السمع والبصرجعله  ما واالنتشارأصبح من الشيوع 
 إىل ل الوصـو  نريـد   اوإذا كان ؛ للحقيقة مغاير يفهم اإلعالم فهماً قد بل إن الكثري.حتديد املراد منه

اليت تستهدف تزويد  االتصالية األنشطةوجه أ هو كافة"فقد عرفة البعض فقال . تعريف شامل لإلعالم 
عـن القضـايا واملوضـوعات    ، واملعلومات السليمة ، واألخبار الصحيحة ، اجلمهور بكافة احلقائق 

اد اكـرب درجـة   مبا يؤدي إىل إجي،  وبدون حتريف  هبطريقة موضوعي، واملشكالت وجمريات األمور ؟
واإلحاطة الشاملة لدى فئات املتلقني للمادة اإلعالمية بكافة احلقائق  ،ممكنة من املعرفة والوعي واإلدراك 
                                                 

 . ١١ص  ،هـ ١٤١١، دار الفرقان للطباعة والنشر ،  ٢ط، التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة ، محد إسحاق أ: فرحان  ١
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، ومبا يسهم يف تنوير الرأي العـام  ، عن هذه القضايا واملوضوعات ، واملعلومات املوضوعية الصحيحة 
  . ١"املطروحة عات واملشكالت وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور يف الوقائع واملوضو

اإلنسان هو هـدف مجيـع   ف؛  وروحاً هو اإلنسان جسداً اإلسالميةوإذا كان هدف التربية  
ـ  عالماإل ورسائل .أشكاهلا ومشارا  اختالفوسائل اإلعالم على   هاإلعالمية توجه للتأثري عليه ومحل

والقبول اليت حظيت به  االستجابةمبدى  يقاس جناح وسيلة اإلعالمبل  إنه مضامينها على السلوك وفق 
 . من مستقبلها من بين اإلنسان

وإننا يف عصرنا احلايل جند التنافس الكبري بني عدد من القنوات الفضائية اليت ظهـرت علـى     
الساحة ؛واليت تشن هجمات شرسة على األمة اإلسالمية وحتاول النيل من عقيدا ومبادئها وتشـكك  

تشـترك   هأو  صليبي همسيحي هل كافروهلا دوغلب تلك الفضائيات متأوسلوكهم  ويف منهج املسلمني 
مجيعها يف خصائص ومسات مشتركة من خالل عدواا للمسلمني ونقل الصورة املشوهة ضدهم ومـا  

 من سلبيات الفضائيةوال خيفى ما لتلك القنوات .يف دس السم يف العسل هلم  تألوا جهداً إذ ال؛ يدينون 
مجع من أجيابياا اليت متكن هلا دور يف تبصري اإلنسان مبا يقع ويدور حوله يف العامل إغطت على  متعددة
وقـد قربـت املسـافات     ؛وجتعله واسع الرؤية ،  ةوهي تفتح للمسلم النافذة املبصر . وأحداثوقائع 

المي بشىت صورة التضليل اإلع: كل العامل كقرية صغرية ومن سلبيات تلك الفضائيات  -فأصبح العامل 
" بصورة غري حيادية بالطبع لتغيري املعتقـد   استخدامهاعن طريق  ؛ ة حداث احلرب النفسيإو هشكالأو

إلعادة برجمة الوعي أو هي عملية إلحداث التغريات  ه هي عملي : واحلرب النفسية عموماً" برجمة الوعي 
 . يف املعتقد أو عملية إعادة ترتيب األفكار ةاملطلوب

من تغيري للسلوكيات إىل أقصى  ةالقنوات تفعل ماال ميكن أن تفعله احلرب العسكريهذه   إنو 
  . مدى ممكن

املسئولية امللقاة  عليهم يف تغليـف   واستشعاروالقائمني عليها تقوى اهللا  وعلى وسائل اإلعالم 
ن سواء كـان ذلـك   حيجموا عن تقدمي أي مادة تتعارض مع تعاليم الديوأن ،اإلنسان باألفكار والقيم 

راسخة قد تكـون   استجاباتيقدم هو مثريات هلا  ن كل ماأل التعارض ناجتاً عن الشكل أو املضمون ؛
 .٢"جيابية إ سلبية او

سلوب موضوعي يقوم على التحليل والوضـوح  افإنه البد من قيام إعالم إسالمي يعتمد على  
بأمهية العقل اإلنساين الـذي    لدى اإلنسان إمياناًختاذ كافة الوسائل اليت تنمي ملكة التفكرياو. والتأمل 

" نفعاالت وذلك عن طريق إعالم ديين هدفـه  بواسطة الغرائز والعواطف واال البد أن يقاد باإلقناع ال
                                                 

 .٢١٥ص ، هـ  ١٤١٦، النشر  أثناءمكتبة امللك فهد الوطنية ،   ١ط، حبوث إعالمية ،  محد بدر أ: كرمي    ١
 .٤٩ص،   هـ١٤١٧، دار عامل الكتب للنشر،  ٢ط،  هداف والوظائف األ ،اإلعالم اإلسالمي ، سيد:شنقيطي  ،بتصرف  ٢
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دقة اليت تساعد على تكـوين رأي  اواألخبار الص هتزويد اجلماهري باحلقائق واملعلومات الصحيحة والثابث
  ١."عام وصائب 

، جند اليوم الكثري من الفضائيات اإلسالمية اليت دف إىل الـدعوة اإلسـالمية    -مد اهللا وحب   
اليت حتاك على اإلسالم  ةإىل النفس والدفاع عن كل اهلجمات الشرس ةونشر اإلسالم بطرق مسحة وحمبب

يف الظالم وذلك باستضافة ةعلى الساحلنقاش كل القضايا املطروحة  كبري  من علماء اإلسالم ؛ عدد  ،
شيق يتالءم مع أسنام ويصل  يناسبهم من احملاضرات بطرحٍ ونشر الوعي بني الشباب املسلم بإلقاء ما

، ومن هذه القنوات من تصدح بآيات القران الكرمي آناء الليل وأطـراف النـهار   .إىل شغاف قلوم 
 . احلديث الشريف بو

إقرا الفضائية  " ومن بني تلك القنوات قناة .  ةن والسنآرقيشجع على التنافس على حفظ ال مما 
وغريها من ،  "وقناة الناس الفضائية وقناة اد الفضائية ، الفضائية  وقناة  خري، وقناة الفجر الفضائية، 

اجلديد على الساحة ولكل من هذه القنوات الدور البارز والرائد يف قيادة اتمع املسلم واحلفاظ علـى  
 .م بني األم هويته

 ةومن هذا املنطلق رأت الباحثة أن يكون موضوع دراستها عن إحدى تلك القنوات اإلسالمي 
ألوسع من حيث أـا  ملنهج اإلسالم التربوي وهي ا عتبارها األكثر تطبيقاًاب وهي قناة اد الفضائية الإ

سالم مبىن ومعىن  وهـي  اليت تضمها ولكل منها الدور البارز واألثر الفعال يف خدمة اإل باقاتمتعددة ال
 .بشكل كبري  ة سالميختدم أهداف التربية اإل ةباإلضافة إىل كوا قنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ١٧ص ،  هـ١٤٠٣ ،الفرقان للنشر والتوزيع  دار، ١ط،  مائة سؤال عن اإلعالم ، طلعت :مهام بتصرف  ١
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אאW
يساعدها يف ذلك اإلعالم الـديين  ، اجتاهات وجوانب واإلسالمية أهدافاً ومقاصد  إن للتربية

أكد  فان ذلك هو ما،ألمة اإلسالمية حلرص على وحدة اا : كان هدف التربية اإلسالمية فإذا ؛الصادق
يف تأكيد قضايا األمة امع عليها لريسم طريق الوحدة  راًوإن لإلعالم د( مدير قناة  اد حني قال  هعلي

 . ١) يف الشعور واهلموم املشتركة

يتصور  إسالمية متكاملة ال جهد بشري يصدر عن مسلمني لبناء حياة" شك هو  واإلعالم بال
وهو نظام من أنظمة اتمع البد ،  هيف ظل حياة إسالمي أأهداف  أي نشاط بشري ينش ههدافأر أن تغاي

 همن األنظمة لتؤدي يف جمملها إىل سعادة هذا اتمـع وسـالمت   هتتكامل مع غري بصورة ه أن يتم بناء
، هادفا  تربوياً إعالماً أن يساند اإلعالم التربية فيصبح: من اجلمال والقوة مبكان  وإنه .٢ وقوته ومتاسكه

توجه األهـداف  . عنها  االستغناءالميكن .  هماس جتماعيةا هوحاج.  هملح التربوي ضرورةٌ فاإلعالم
جديدة إلعادة البناء ورد األكوام  ةوصناع صياغةن إعالمنا اليوم حباجة إىل أالسيما و. وحتدد الغايات 

وثيقـا حيـث الميكـن     ل أن اإلعالم يرتبط بالتربية ارتباطاًحني نقو والنبتعد كثرياً. اهلائلة إىل الوراء 
اليت جتمـع مـابني    املشتركةوتتضح قوة هذا اإلرتباط من خالل األرضية . ألحدمها التخلي عن اآلخر 

فكالمها يهتم بسلوك الفرد وتوجهه وكالمها أيضا يهدف إىل مساعدة الفرد على التكيف مع  .اإلثنني 
تنبثـق   إسالمياً إعالماً :ن من اإلعالمإو.تصالاعملية تفاهم و أن كال منهم يعترب إىل باإلضافة. احلياة 

يف توجهاـا   ن والسنة منـهجاً آاليت تتخذ من القر ةاألساسية سياسته من الركائز او الثوابت اإلسالمي
وتشريعا  عقيدةً والرسالة فيه هي اإلسالم وتعاليمه اخلالدة،املصدر فيه هو اهللا سبحانه وتعاىل -اإلعالمية 

وهي إيصال الرسـالة  . والقناة فيه هي الواسطة اإلعالمية . كما بلغها رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم 
كمـا   ةوصـرحي  ةوالغاية فيه إيصال احلقيقة إىل املتلقي واضح. إىل املتلقي شفهية كانت أم غري ذلك 

هذه بشكل مبسط صورة .  ل يف دين احلق والدخو  ه اهلداي  كما أا الدعوة إىل.جاءت من عند اهللا 
 .   ٣ةاإلسالمي ةلذي يصب يف مصب الشريعااإلعالم اإلسالمي 

واللّه يرِيد أَن يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعـونَ  : وذلك هو اإلعالم اجليد اهلادف  قال تعاىل 
 ) ٢٧النساء ايه(   ) الشهوات أَن تميلُواْ ميالً عظيماً 

                                                 
 ، مجاد اآلخرة١٩،ثنني يوم اإل،  الشرعية يف استثمار اإلعالم  دور "بعنوان،من مقال نشر يف جريدة املدينة  ،عادل أمحد : املاجد ١

 .هـ ١٤٢٧املوافق 
 ص، هـ ١٤١٧،عامل الكتب للنشر والتوزيع  دار،  ٢ط، األهداف والوظائف  ، اإلعالم اإلسالمي ، سيد :  شنقيطي بتصرف  ٢

١٠. 
 . ٢٦ص ، هـ ١٤١٧، مطبعة سفري ،  ٢ط، مفاهيم ..اإلعالم ، علي حممد :  يبتصرف النجع ٣
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من العقول العربية مثقفـة   ظهرت الكثري من القنوات الفضائية اليت وصلت إىل كثريٍ" و يف هذا العصر
وسبب اختراقها الفضائي يعود إىل تقنياا املبهرة واىل سرعة بثها حـىت أصـبحت   ،  ومتعلمة وبسيطة

 –ي الذي جيتاح عقول األمـة العربيـة   وأمام هذا التيار الفضائ. يف هذا العصر احلديث  هراحب هصناع
ماحيوي الكثري مـن   هاإلسالمي هإسالمية تبث من الربامج الديني هإىل ظهور فضائي هماس ةأصبحت احلاج
وتعرب عن اإلسالم بإسلوب شيق  هتقف شاخمة أبية يف وجه التحديات الضاري هاإلسالمي  هاملبادئ التربوي

هرت يف هذا العصر الكثري من القنوات حتقق املطلـوب مـن   ولقد ظ.  ةوبسيط يفهمه اخلاصة والعام
التربويـة   املبادئاليت حتتوي بعد حتليلها على  ةسالمياإلعالم التربوي اإلسالمي ؛ فيها الربامج الدينية اإل

ومن هذه . ستخراج ذلك من خالل الربامج املتنوعة فيها إىل دراسة وحتليل ال جالقيمة الثرية ولكنها حتتا
وسط الركام اهلائل  هإىل قناة مرشد ةت املباركة قناة اد الفضائية اليت ظهرت لتسد احلاجة املاسالقنوا

ولتليب حاجة الراغبني ملشاهدة القناة اإلسالمية اليت ختلو من أي خدش يف ، من فساد القنوات الفضائية 
 .تابعني لرباجمها املتنوعة والشـيقة ستحسان الكثري من امللتزمني والناشئة املاالعقيدة اإلسالمية لذا نالت 

وذاع صيتها وانتشـرت يف العـامل   ، يف كثري من األوساط  انتشرتوحتظى هذه القناة مبكانة بارزة إذ 
 دف إىل نشر الدعوة اإلسالمية بكل الطرق السهلة احملببة للناس حسب فئـام   هتربوي هكقناة إسالمي

جتماعية والتوعية اليت دف ذ تقدم الكثري من الربامج الدينية واالإ ة ؛هتمامام املختلفاالعمريه مراعية 
 -حياة السعداء والراصد  -برز تلك الربامج برناجميأمجيعها إىل غرس التربية اإلسالمية يف النفوس ومن 

 .اللذان حيويان على الكثري من املبادئ التربوية يف مضامينهما الثرية

يكون موضوع دراستها عن مدى إسهام  هذين  الربناجمني يف  ومن هذا املنطلق رأت الباحثة أن
 .ةيف حتقيق أهداف التربية اإلسالميقناة اد الفضائية 
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אאW 
الدراسة من خالل اإلجابة على تساؤالا املتعددة واليت ميكـن صـياغة سـؤاهلا     هذهتنطلق   

 :الرئيسي على النحو التايل  

 يف قناة اد الفضائية يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية؟  ةمدى تسهم بعض الربامج الدينيإىل أي   

  :ه وتتفرع عن 
 ؟   ةأهداف التربية اإلسالمي ما/  ١س     
 مفهوم وأبعاد اإلعالم ؟ ما/  ٢س     
 ؟ ةما نشأة وأهداف قناة اد الفضائي/  ٣س     
 ؟ ةية اليت تقدمها قناة اد الفضائيأهم الربامج الدين ما/  ٤س     
أي مدى يسهم برناجمي حياة السعداء والراصد يف قناة اد  يف حتقيـق أهـداف    إىل/  ٥س     

 ؟  هالتربية اإلسالمي
 

אאW
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف ترسيخ العقيدة اإلسـالمية  هل      )١(

 .السعداء والراصدبني برناجمي حياة 
بـني   ترسيخ التربية الروحيـة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٢(

 .برناجمي حياة السعداء والراصد
بني  ترسيخ السياج األخالقيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٣(

 .برناجمي حياة السعداء والراصد
بـني   تنمية التربية اجلسـمية صائية يف متوسطي تكرار هدف هل توجد فروق ذات داللة إح )٤(

 .برناجمي حياة السعداء والراصد
 تنمية القيم العقلية والفكريـة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٥(

 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد
ـ  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٦( يم االجتماعيـة  إبـراز الق

 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد اإلسالمية
التراث اإلسالمي ثقافيـا   إبرازهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٧(

 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد وحضاريا
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 بـني  الدعوة للتنمية الشـاملة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٨(
 .برناجمي حياة السعداء والراصد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام  )٩(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

אאאW
إىل حتقيق هدف رئيسي هو بيان مدى إسهام قنـاة اـد    هتسعى هذه الدراسة بصفة أساسي  

ومن خالل هذا اهلدف الرئيسي تسعى الدراسة إىل حتقيق .  هحتقيق أهداف التربية اإلسالمي الفضائية يف
 : األهداف الفرعية التالية 

 . ةوالعالقة بني اإلعالم والتربي وأبعادهاإلعالم  إلقاء الضوء  على  -١              
 . ةإيضاح نشأة وتطور قناة اد  الفضائي  -٢              

 . ةبيان أهداف قناة اد الفضائي  -٣              
 . ةإلقاء الضوء على أهم الربامج اليت تقدمها قناة اد الفضائي  -٤              
 .         ؟ ةإبراز إسهام برناجمي حياة السعداء والراصد  يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمي  -٥              

אאW
حيث أا تربز دور اإلعالم يف خدمة -ثنائية اهلدف لإلعالم التربوي  هخدم ةدم هذه الدراستق −١

  .ة قضايا التربية اإلسالمي
 .هتبني هذه الدراسة دور اإلعالم التربوي يف خدمة العملية التربوي −٢
 . الفضائية تقدم هذه الدراسة الفائدة للمجتمع من خالل إلقاء الضوء على أهداف قناة اد −٣
 . تساهم هذه الدراسة يف تأصيل أهداف قناة اد الفضائية −٤
مل يناقش علـى   كونه موضوعاً – ةتتوقع الباحثة أن يثري هذا البحث املكتبة التربوية اإلسالمي −٥

 .     وعلى قدر جهدها يف البحث . حد علم الباحثة
وير وتقومي آدائهم علـى  تفيد هذه الدراسة القائمني على برناجمي الراصد وحياة السعداء يف تط −٦

 .      مستوى أفضل 

אאאאW
 :سوف تستخدم الباحثة يف دراستها املنهج التايل    

 منهج حتليل احملتوى / ١
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جل الوصول إىل وصف كمي أعبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من : " منهج حتليل احملتوى 
الباحثة يف حتليل حلقـات   تستخدمهوهذا املنهج سوف  ١" ال تصاإل أسلوبوهادف  ومنظم حملتوى 

 .    الفضائيهالل دورة من دوراا اليت تعرضها فيها قناة اد خبعض الربامج  

ويعتمد البحث على حتليل املضمون لبعض برامج حياة السعداء والراصد  يف قناة اد الفضائية خالل  
للمحتوى الظاهر  وكماً إىل الوصف املوضوعي املنظم كيفاً دورة من الدورات ؛وذلك دف الوصول

سلوب حبثي بغرض الوصول إىل نتائج صحيحة ومطابقة أوإسلوب حتليل املضمون هو ، ملادة االتصال 
يستخدم يف وصف احملتوى الظاهر او املضمون الصريح  أسلوبوهو ، يف حالة إعادة البحث او التحليل 

 .  ٢وعيا منظماللمادة اإلعالمية وصفا موض

אאW
 : ةعلى  احلدود التالي ةتقتصر الدراس   
وحتليـل    ةتقتصر على برناجمي حياة السعداء والراصد بالدراسة املوضـوعي :  ةاحلدود املوضوعي/ ١

 . ةسهاماما يف حتقيق أهداف التربية اإلسالميإمايقدمان للوقوف على مدى 
يف قناة اد الفضائية خالل  ةذه الدراسة على حتليل بعض الربامج الدينيتقتصر ه:  ةاحلدود الزماني/ ٢

 .هـ  ٣٠/٧/١٤٢٧إىل١٤٢٧/  ١/٥من ، مدا ثالثة أشهر دورة من الدورات

אאW
 : الربامج الدينية:أوالً 
 .. ٣هي برامج متخصصة دف إىل تعريف املشاهد بنبع الدين اإلسالمي الذي اليغيض  

 :نف الربامج الدينية حسب اآليت وتص
، برامج مقومات العقيدة اإلسالمية، ة ن وتفسرياته و برامج األحاديث النبوية الشريفآبرامج القر  

برامج السـرية النبويـة   ،  برامج نظام احلياة يف اإلسالم، )قيم ومثل ( ةبرامج األخالق العربية اإلسالمي
 . ٤)العبادات ( سالم برامج النظام الروحي يف اإل، ة املطهر

 :هقناة اد الفضائي:  ثانياً
                  ولقد بـدأ انطـالق هـذه القنـاة    .  ةتبث الكثري من الربامج النافع ه هي قناة دينية إسالمي

 .هـ  ١٤٢٤/ ٩/ ٩يف 
                                                 

 .٢ص ،  )  م١٩٩٥( ،  ١ط، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية   حممد صاحل : عساف  ١
 ١٨ص ، م ١٩٨٥، اإلسكندرية ، العالقات العامة واإلعالم يف الدول النامية ، مسري  :منصور، حمي الدين :حسن ٢
 .١٤٠ص،م ١٩٨٥، عامل الكتب  ،الرياض ، التلفزيون اإلسالمي ودورة يف التنمية ، عادل :الصرييف ، حيىي بسيوين :مصطفى  ٣
 .  ١١٧ص ،  م١٩٨٠/هـ ١٤٠٦،  مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ٢ط) أجزاء  ٣(يني وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من اإلعالم ٤
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 :  برنامج حياة السعداء:  ثالثاً 
ـ  هتعبدي ور يف أم يا اهلامة من القضا جتماعي يلقي الضوء على كثريٍإهو برنامج ديين   هوعقدي

دقيقه ٤٥مدة الربنامج هي  ةالسامية  يف  جمال التربية اإلسالميمن األهداف  وله الكثري أحياناً ةجتماعياو
فـاحل  / من إعداد فضيلة الشيخ األستاذ الـدكتور   وهو، احملاريف  املالشيخ س فضيلة يقدم الربنامج . 

 .الصغري 

 : الراصد برنامج :  رابعاً    
؛  املنتشرة  يف اتمعات اإلسـالمية رصد بعض الظواهر واملمارسات جتماعي يإبرنامج ديين 

بطريقـه   دقيقـه  ٤٥من ذلك الرصد يف  لصةويقدم أكرب قدر من الفوائد والنصائح واإليرادات املستخ
ي بالتنسـيق مـع   ل  دورتغيري املقدمني بشك ياسةومت إتباع س .عالم احلديث تتناسب مع متطلبات اإل

 حبيث يتم التغيري عند كل دوره برامج  إدارة القناة
 .  ري من األهداف التربوية اإلسالميةومن خالل هذا الربنامج يتم حتقيق الكث

 زين مياين وآخرون / ويقدمه الشيخ  . حممد املنجد / هذا الربنامج فضيلة الشيخ الداعية  يعد
 

 :غري مشفر :  خامساً
 .بل هو مفتوح للمشاهد "  مقفل برقم سري غري           

 

אאאW
ويقصد ا الرسائل العلمية واألطروحات املقدمة والبحوث احملكمة ذات العالقـة مبوضـوع   

 :الدراسة احلايل وهي كالتايل 
: مبوضوع الدراسة  هاليت هلا صل هبالتنقيب والسؤال عن الدراسات السابق الباحثةبعد أن قامت 

وهي  هوإمنا وجدت بعض الدراسات املشاموضوعها  من ناحية  هلدراسة الباحث همطابق همل جتد دراس
 :كالتايل  هعلى حد علم الباحث

אאאW
 . ١"يف عصر البث املباشر ةاألسري ةالرقاب " هـ ١٤١٢دراسة العمريي    

 : أهداف الدراسة 
  :دف الدراسة إىل 

                                                 
رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة لقسم التربية اإلسالمية واملقارنة ، يف عصر البث املباشر  ةاألسري ةالرقاب،  هليل بن حمسن :ي ريالعم ١

 . هـ ١٤١٢جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
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 . ةوالضرورة واحلاجة إىل الرقاب ةوم الرقابة التلفزيونيالتعرف على مفه/ ١
 .التعرف عن املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن عدم تطبيق الرقابة على التلفزيون / ٢

 :  ةمنهج الدراس 
 .ملنهج الوصفي ا

 : ةأهم نتائج الدراس  
 وشبكة )C.B.N(هناك قنوات فضائية تشرف على براجمها الدينية كنائس ككنيسة البث املسيحي /١
 )N.B.N( تمعات ذات اخلصوصية الدينية والثقافيةوهذا يؤثر والشك يؤثر على ثقافات الشعوب وا

 .؛كاتمع املسلم 

ومن قبل ويل األمر ، واتمع، واملالئكة، مراقب من قبل خالقة هاإلسالم يشعر الفرد املسلم دائما بأن /٢
 .سالم رقيب على نفسه ومن قبل نفسه ؛ ولذلك فاتمع يف اإل

يف اجلانب  ةيف اململكة العربية السعودي ةالسياسة اإلعالمي هنصت علي ميكن للبث املباشر أن خيدم ما / ٣
للتيارات  هيتعلق بالدعوة إىل التضامن اإلسالمي والدفاع عن قضايا اإلسالم ومناهضت وهو ما اخلارجي ؛

 . ةاديوالتصدي للتحديات اإلعالمية املع، اهلدامة 

 :ختالف مع الدراسة احلالية تالف واالئالأوجه ا
 :  تالفئأوجه اال 
 .تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحثة احلالية يف أن تتضمن احلديث عن البث املباشر  

 :  ختالفأوجه اال
يف أن هذه األخرية تناولت البث من ناحية ضرورة الرقابة األسرية  ةختتلف عن الدراسة السابق

 –من قناة اد الفضـائية  –بينما دراسة الباحثة تناولت البث من ناحية حتليل بعض الربامج فيه ؛  ليهع
 .ه باإلضافة إىل كوا ديني للتوصل إىل أن براجمها تربوية

 :   ةمن الدراسة السابق ةستفاداال هوجأ  
وخاصة من فصل .دة فصوهلا املتعد يف استفادت الباحثة من الدراسة السابقة من عدة جوانب 

ئتالفها مع البـث املباشـر يف   الكة وكيفية موالسياسة اإلعالمية للم. جيابيات هذا البث إالبث املباشر و
 . اإلسالميةالقنوات الدينية  بعض
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 - والربنامج اإلذاعـي  ةمدى التكامل بني مقررات الفقه للمرحلة الثانوي ."م ١٩٩٧دراسة  الشائع    

  "يف تنمية قيميت التفكري العلمي والوعي اإلجيايب  -الدرب   نور على

 :أهداف الدراسة 
مقررات الفقه للمرحلـة   تتضمنه ختالف بني ماو االأدف الدراسة إىل التعرف على مدى التكامل /١

العلمي والـوعي   قيميت التأثري هبشان تنمي" الثانوية  وبني ما يتضمنه الربنامج اإلذاعي نور على الدرب 
تأثري الربامج اإلعالمية على  هكمؤشر على أمهي ةالتعليمية اإلعالمية السعودي ةاالجيايب على ضوء السياس
 .حتياجات منوه وفقا ال ةنعكاس ذلك على شخصية طالب املرحلة الثانوياأهداف الربامج التعليمية و

 :  منهج الدراسة  
 املقارن –التحليلي  –نهج استنباطي املاستخدم 

 : نتائج الدراسة  
كما تلتقي فيهـا   – ةجيايب تتكامل فيها اجلوانب الروحية واملادية واملعنويالتفكري العلمي والوعي اإل/  ١

 . هباملعرفة العقلية احلسي ةاملعرفة الغيبي

 .جيايب هتمتا بتنمية التفكري العلمي والوعي اإلا ةكال السياستني التعليمية واإلعالمي/ ٢

بني حمتويات الربامج التعليمية والربامج اإلعالمية ذات  نسجاماًاو أظهرت الدراسات أن هناك تكامالً/ ٣
 مستوى جيد 

مثل قضـايا اإلعجـاز    –املوضوعات املقررة يف الفقه باملدارس الثانوية  ةتناولت الربامج اإلعالمي/ ٤
 . العلمي للدين اإلسالمي؛ ولكن بصورة أقل من املأمول

 ئتالف واالختالف بني هذه الدراسة ودراسة الباحثة أوجه اال

 : ئتالفاال أوجه

 .تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحثة يف كون كل منهما عن اإلعالم اإلسالمي والربامج الدينية  

  :أوجه اإلختالف

يف  ةاإلذاعكانت عن اإلعالم اخلاص ب ةالسابق ةختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية يف كون الدراس
يف تنمية قيم التفكري العلمي  ةثر هذا الربنامج على طالب املرحلة الثانويأو" الدرب   علىنور  " برنامج

فهي عن اإلعالم الفضـائي   ةأما دراسة الباحث،  ةللمملك ةاإلعالمي ةوالوعي االجيايب على ضوء السياس
 .ةودوره يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمي
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 اململكـة لبعض الربامج الدينية يف القناة األوىل بتلفـاز   هحتليلي دراسة"  .هـ  ١٤١١دراسة   الوعل  
 )١( ١." هـ١٤١١السعودية لدورة رمضان الكرمي من عام  العربية

 : أهداف الدراسة 
القـيم  هـ وذلـك ملعرفـة   ١٤١١خالل شهر رمضان املبارك لعام  ةحتليل الربامج الدينية املقدم / ١

 .األخالقية اليت تتضمنها
 .معرفة نوع هذه الربامج / ٢
 .اليت ترتكز عليها هذه الربامج ومدى تركيزها ةمعرفة نوع القيم األخالقي/ ٣

 :ستخدمته الباحثةااملنهج الذي 
 .ستخدمت أسلوب  حتليل احملتوى اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي وا  

 : دة نتائج من أمههاتوصلت الدراسة إىل ع
 .العقيدة اإلسالمية يف النفوس  مبادئغالبية الربامج سعت إىل غرس  -١
 . ةاحلديث والندو: إقتصار الربامج الدينية يف التلفاز السعودي على نوعني فقط  -٢
هـ على أربعة فقط من اإلنتاج احمللـي  ١٤١١إقتصار الربامج الدينية املخصصة لرمضان سنة  -٣

 .فقط بالقيم التربوية األخالقية اهتم برنامج واحد 
مث ،باملائـة  ١١أهم القيم املرغوب فيها اليت دعت الربامج الدينية اليها هي اجلهاد وكانت نسبته  -٤

 .باملائة   ٧,٤ونسبته   -مث احللم ، باملائة ١٠،  ٧٧حسن العبادة ونسبتها 

 :أما فيما يتعلق باجلانب السليب 
أن الطفـل ميكـن أن    –املائة من اآلباء وأولياء األمـور  ب  ٣ ٠فلقد ذكرت الباحثة أن نسبة

؛ وتتركز هذه السلبيات يف األلفاظ اإلشـارات   ةيكتسب عادات سيئة من التلفاز نتيجة عملية املشاهد
ـ  ٣٩يف برامج األفالم واملسرحيات والتمثليات بنسبة  ةوالقيم الالصحية واملتدني، غري املهذبة  .   هباملائ

 .  لديهم ةباملائة  وهذه حتدث تأثريات سيئ ٢ ةجتماعياال ةخاطئة من احلريكتساب مفاهيم او

 : ةاحلالي ةودراسة الباحث ةختالف بن هذه الدراسئتالف واالأوجه اال

 :  تالفئأوجه اال

                                                 
السعودية لدورة رمضان الكرمي مـن   العربية اململكةلبعض الربامج الدينية يف القناة األوىل بتلفاز  هحتليلي دراسة،  عفاف حسني :الوعل  ١

 .  هـ١٤١١جامعة أم القرى ،  واملقارنة اإلسالميةقسم التربية ، لكلية التربية  همقدم، دراسة ماجستري غري منشورة ، هـ ١٤١١عام 
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منهما تتناول اإلعالم الفضائي من خالل  يف كون كالً ةمع الدراسة احلالي ةتتشابه هذه الدراس  
 .ستخدمتا املنهج التحليلي امن الباحثتني  وكالً. ج خالل دورة من الدورات حتليل بعض الربام

 :  أوجه االختالف

كانت تركز عل حتليل  ةيف كون هذه الدراس – ةختتلف هذه الدراسة عن دراسة الباحثة احلالي
اليـة  بينما الدراسـة احل . من خالل شهر رمضان يف التلفزيون السعودي  هبعض الربامج الدينية يف دور

د الفضائي حتلل بعض الربامج الدينية من خالل دورةا ثالثة أشهر يف قناة اعلـى  . ة من الدورات مد
 .ضوء أهداف التربية اإلسالميه 

وتغرس فـيهم   هتربية إسالمي ءالنشىمن نتائج هذه الدراسة أنه البد من إقامة برامج دينية تريب 
 .كثرت آفات البث املباشر وسلبياته  ألنه  قد نظراً ةالسليم ديةالقيم العق

 
 

אאאאW
يف  امج الشباب  بقناة اد الفضائيةيف  بعض بر القيم التربوية اإلسالمية املتضمنة" هـ ١٤٢٨احلارثي 
 ١. هـ١٤٢٨/ ١/٥-هـ ١/١/١٤٢٧الفترة

 :هداف الدراسة أ
 .بيان مفهوم القيم وعالقتها بالشباب  -١
 .ناة اد اإلعالمية التعرف على مكانة ق  -٢
 .توضيح مدى حتقيق برامج الشباب يف قناة اد الفضائية للقيم التربوية اإلسالمية  -٣

 :منهج الدراسة   
 .ستخدم الباحث يف الدراسة املنهج الوصفي ومنهج حتليل احملتوى ا       

 
 

___________________ 
ـ   القيم التربوية اإل ،ارك احلارثي فايز بن عبد اهللا بن مب: احلارثي  ١  د الفضـائية يف  سالمية املتضمنة يف بعض برامج الشـباب بقنـاة ا

، مقدمة من قسم التربية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشوره ، هـ ١٤٢٤/ ١/٥ىل هـ إ١/١/١٤٢٧الفتره

 .هـ ١٤٢٨

 :أهم نتائج الدراسة    



- ١٦ - 
 

سالمية إذا وجهت لوسائل يف إكساب الشباب القيم اإلأهم اتعد القنوات الفضائية من  -١
 .الوجهة الصحيحة 

تعترب قناة اد الفضائية من القنوات الرائدة يف جمال العناية بالقيم اإلسالمية وغرسها يف  -٢
 .نفوس املشاهدين 

بل مسؤولية مشتركة بني مجيع ، سالمية ليست مسؤلية اإلعالم فحسب بناء القيم اإل -٣
 . اتمع الرمسية وغري الرمسية ساتمؤس

سـة  ىل قنوات إسالميه متعددة حتتوي على برامج علمية وثقافيه مدرويفتقد الشباب إ -٤
وتغرس فيهم القيم إلسالمية ،ىل اإلنتاج واإلبداع توجههم فكريا وعقليا وتدفعهم إ

 .السمحة 

 : ةاحلالي ةودراسة الباحث ةختالف بن هذه الدراسئتالف واالأوجه اال

 :  تالفئأوجه اال
ـ   يف كون كلتا الدراستني تن به هذه الدراسة مع لدراسة احلاليةتتشا د اولت تناولـت قنـاة ا
وكال الدراستني استخدمت منهج حتليل ، حتليل بعض الربامج فيها خالل دورة من الدورات  الفضائية و

 .احملتوى 
 

 :  أوجه االختالف
سالمية أهداف التربية اإلاولت يف كون هذه الدراسة تن سة احلاليةلدراسة عن الدراختتلف هذه ا

 .وية اإلسالمية بالتحليل دراسة السابقة تناولت القيم التربو، بالتحليل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

אאאאW
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اإلحصاءات الواردة يف الدراسات السابقة تدل على تدين نسبة الربامج الدينية بشكل عام ممـا  
تركز على  ةكما أن الدراسات السابق.  قيام مبثل هذه األحباث ألمهيتها وفائدا للمجتمعيشجع على ال

فهي تعتمد على حتليل الربامج  ةأما الدراسة احلالي، آراء املشاهدين  عن طريق عينات عشوائية أوعمديه 
لدراسـات  غلـب ا أكما جند  أن .   ومقابلتها باألهداف اإلسالمية للكشف عن مدى حتقيقها لتلك 

أن  دلذا جن،  ةجيايب لدى األسرة يف املشاهدة اجلماعيإثر هام وأكانت تم بالتلفزيون ملا له من   ةالسابق
ومن هنا رأت الباحثة أن تقـوم بدراسـة    -التلفزيون يستحوذ على عقول شرحيه  كبرية من اتمع  

ئيات اليت جتمع العامل وكأنـة قريـة   بتلك الدراسات خاصة باإلعالم التلفزيوين يف  جمال الفضا هشبيه
ـ  –اإلسالمي واجليد منها  وخاصةً،  ةصغرية مترابط بعـض الدراسـات   .  الفضـائية   د مثل قناة ا

ستخدمت املنهج االستداليل  باإلضافة إىل البعض الذي استخدم اوبعضها ، استخدمت املنهج الوصفي 
ج بنتـائج  وتركز على منهج حتليل حمتوى الربامج للخر أما الدراسة احلالية فإا -منهج حتليل الربامج  

 ؟.عن مدى ما حتقق تلك الربامج يف مضموا ألهداف التربية اإلسالمية  هواقعي

ختدم اال  –يف طرحها  هادفةٌ. يف مضموا   ةوبشكل عام فان مجيع الدراسات السابقة ثري
هذا اال اهلادف مبـا خيـدم اإلعالمـيني     وتشجع على مواصلة األحباث يف –كبري  اإلعالمي بشكلٍ
    .والتربويني معا
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يعترب اإلعالم من األجهزة املهمة والفعالة يف البناء والتأثري والتنظيم يف اتمعات بشىت أنواعهـا  

احليـاة   مإذ يعترب نظام اإلعالم أحد األنظمة األساسية يف بنـاء اتمعـات وال تنـتظ   " وجل صورها 
حرية التواصل ومن مث التعـارف  االجتماعية وتزدهر دون نظام إعالمي حيوي فعال يكفل لكافة الناس 

 ١" والتعاون والتفاعل 

وبلغ يف مكانته املقامات العليا فاوصلتة  ، ولقد بلغ اإلعالم يف عصرنا احلاضر شأناً اليستهان به 
؛ حىت أصبح يف اآلونة األخرية علمـاً  . وتسابق بني األمم سالتكنولوجيا إىل القمه فأصبح موضع تناف

مه وقوانني توظف يف مؤسساته؛ بل إم قد اوجدوا موصفات خاصـةً لرجالـه   له أنظ، مستقال بذاته 
 .ومنتسبيه 

، وأدركت الدول أمهية اإلعالم ودوره يف صياغة األجيال فتنافست يف تأسـيس مؤسسـاته   
وبذلت يف سبيل ذلك الكثري من اجلهود الطائله واألموال الغاليه إلجياد كوادر إعالميه ،وحتصيل وسائله 

 .ت ختدم أهدافه وتسيطر على العقول البشرية باهلدم والتخريب ومؤسسا

لذا جند أن أكثر اإلعالم اليوم إعالم منحرف بتحكم األهواء والرغبات حيث أنه إسـتخدم يف  
وغرب مبادئه وأهدافه اليت أُنيطت به فكان معـول هـدم   ، غري جماله وحول عن ميدانه وجمراه الصحيح  

 .لعقول ونشرٍ لإلباحية بشىت ألواا وصورها وأداة ختريبٍ واستعمارٍ ل

أدركوا خطورة هذا اإلعالم املنحرف بعد أن اصطلوا بناره وذاقـوا  _ بفضل اهللا_ولكن اليوم 
 .املر من أفعالة فالبسوا هذا العلم لباسه الصحيح على هدي من القران والسنه

طائفةٌ أخرى التزمـت يف   وان وقعت  طائفة يف  بعضٍ من سلبيات اإلعالم إال أنه قد ظهرت
واستبانت من السنة ، اإلعالم بالطريقة الصحيحه إذ نظرت يف القرآن الكرمي ألخذ قواعد اإلعالم العامه 

الوسـائل   مفضبطوا علم اإلعالم بنظام الشرع احلنيف ؛ فأبانت احلـق يف إسـتخدا  .تفاصيل جزيئاته 
ه مبجموعة من العوامل واملقومات اليت جتعلـه  ويتميز اإلعالم السعودي عن غري" اإلعالمية املستحدثه 

ومن هذه العوامل واملقومات وضوح الرؤية واألهداف املستمده ، فاعال يف خمتلف الظروف واملتغريات 
ويف خضم هذا . من القيم واملبادي اإلسالمية اليت تقوم عليها السياسة العامه للمملكة العربية السعودية 

ألحداث احلسام اليت مير ا العامل اليوم  ؛ متكن اإلعالم السعودي وهللا احلمد بكل التطور التقين اهلائل وا
، من مواكبة هذه املرحله بتحقيق مجلة من اإلجنازات اجلوهريـه  ، وسائله املقروءة واملسموعة واملرئية 

يد خاصـةًًًًً  ساعد يف ذلك جمموعةٌ من اآلليات جعلت الوسائل اإلعالمية السعودية ذات تأثري إعالمي ج

                                                 
 . ٥ص، هـ ١٤١٧، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،  ٢ط، اإلعالم اإلسالمي األهداف والوظائف ، سيد : شنقيطي  ١
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وأا تنطلق من األرض املقدسة إىل العامل على مدار الساعة من خالل اإلذاعات السـت الـيت تبـث    
 .  ١وثالث قنوات تلفزيونية، لغة ) ١٣(ب

يف اآلونة األخرية إعالم إسالمي ؛ يتخذ من عقيدة اإلسالم منـهجاً   قد ظهر ومن املبشرات انه
إسالميه نافست حبق القنوات املوجوده على السـاحة وذلـك    عن طريق قنوات، يف إسلوبه وصيغته 

ومن هذه القنوات املباركة قنـاة  . وتلمسها مجيع االحتياجات ، بإشباعها حلاجات مجيع أفراد اتمع 
بالتحليل لبعض براجمها حىت يثبت للقاري أا قنـاة تربويـة    وإن الدراسة سوف تأيت . اد الفضائية 

 .ذلك أناقش اإلعالم كمدخل لدراسيت هذه إسالمية ولكن قبل 

 

 سائلة اهللا التوفيق والسداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .   ٢٧ص ،  هـ ١٤٢٣،  مطابع شرقان الغامدي  ،ومستقبال  رؤية صرحية حنو اإلعالم السعودي حاضراً، عايض ناصر : اخلشيم  ١
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ذا التركيب اللفظـي  " اإلعالم " بالعودة إىل قواميس اللغة العربية حبثاً عن معىن كلمة   :اإلعالم لغة 
املستعمل السائغ ملدلول خاص معاصر ؛ جند عناءاً شديداً يف احلصول على ذلك خاصـةً مـن مـادة           

إنه مصطلح جديد دخل لغتنا العربيه دون : حىت قال فيصل حسونه وهو يعرف اإلعالم لغةً " ع ل م " 
أن تعرفه معامجها وقواميسها مبا نعرف له من داللة ومعىن يف حياتنا ليوميه واىل األمس القريب  وهـو  

وأننـا إذا حبثنـا يف   .  مستحدث متاماً وقد اشتق لغةً من العلم ومن إيصال املعلمات الصحيحة للناس 
" معانيها جند مايؤدي إىل الغرض املعاصر لكلمة اإلعالم لغة من أا و" ع ل م "القواميس اللغوية ملادة 

وهذا هو املدلول الـذي أشـار اليـه    . نقل املعلومات إىل آخرين عن طريق الكلمة أو غريها بسرعه  
أعلمتة وعلمته يف األصل واحد اال أن اإلعـالم  " الراغب األصفهاين يف تقرير بني اإلعالم والعلم بقوله 

  ١"والتعليم مبا يكون بتكرير وتكثري حىت حيصل منه أثر يف نفس املتعلم ، ا كان بإخبار سريع اختص مب

واختلفت يف املضمون والشمول لإلعـالم حسـب   ، قد تعددت فيه التعاريف   :صطالحا إ اإلعالم
ذا العلم وتضاد األهداف اليت انيطت ، وتباين األفكار ، املفهوم املعاصر ؛ وذلك الختالف التصورات 

 .ومنها الدقيق وغري الدقيق، منها القريب والبعيد : ووسائله املعاصرة احلديثة وهي كثرية جدا 

عملية تفاهم تقوم على تنظيم التفاعل بني الناس وجتاوم وتعاطفهم يف " هو: عرفة طلعت مهام فقال  
وجعلتها خطرية ودعمتها بإمكانات اآلراء فيما بينهم وهو يف هذه احلالة ظاهرة طورا احلضارة احلديثه 

 . ٢"عظيمة حولتها إىل قوة اليستغىن عنها لدى الشعوب واحلكومات على حد سواء 

ــدة ل   ــات عديـ ــاك تعريفـ ــر                  وهنـ ــال اذكـ ــذا اـ ــني يف هـ لمختصـ
 منها 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة هو " يرى الدكتور إبراهيم إمام أن اإلعالم
واحلقائق الثابته اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشـكالت  

  ٣.قلية اجلماهري واجتاههم وميوهلم حبيث يعرب هذا الرأي تعبريا موضوعيا عن ع

تصال استخداماً علميا لتحقيق هدف معني وسائل اإل ماإلعالم هو استخدا :التعريف اإلجرائي للباحثة 
مادي أو معنوي مع تزويد الناس باألخبار الصحيحة واحلقائق الثابثه اليت تساعدهم إليضاح الرؤيـة يف  

 .تكوين آراء ثابته ومعايري ثاقبة يف واقعة من الوقائع 
ا اجلزم بالوصول اليه بالصـورة  اليكون يف وسعن - تعريف اإلعالم شرعاً  :تعريف اإلعالم يف الشرع 

 .اجلامعة املانعة ؛ مع أن عددا من علماء املسلمني ومفكريهم قد بذلوا جهدا مشكورا تبيني حده 

                                                 
 . ١٠،  ٩ ص  ص،  هـ ١٤١٤  ، ٢ط، م املعاصر اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإلعال، عبداهللا : الوشيلي ١
 .٧ص، هـ  ١٤٠٣، دار الفرقان للنشر والتوزيع  ، ١ط، مائة سؤال عن اإلعالم ، طلعت : مهام ٢
 . ١٥ص،  هـ ١٤٠٦ ، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،  ١ط، ن الكرمي مفاهيم إعالمية من القرآ، سيد :  شنقيطي ٣
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اإلعالم وسيلة جديده لتوسيع نطاق البالغ املبني وتنويع فرص :"وفيما يلي مناذج هلذه اجلهود 
 " .ذا التعبري من شعب مترابطه الصدع باحلق بني العاملني وهو رساله مبا ينطوي عليه ه

دعوه للدين بكل ماميثله الدين ودفاعا أمينا وصادقا عنه وأداه توضـع  ( واهدافه وانتشاره و   
 . ١)وتوظف يف خدمة اغراضة واهدافة وانتشاره

وعموما فان دارسوا اإلعالم سواءا بشكل عام أو من ناحية كونه إعالما إسـالميا فـإم مل   
 وا إىل تعريف جامع مانع وذلك كون اإلعالم يستطيعوا أن يصل
 جتهاد اليت تتميز باتساع مساحة اإل حد العلوم اإلنسانيةأ -١
 .إختالف املفاهيم والفلسفات اليت حتكم أنظمة احلكم وتوجه الفكر فيه  -٢

 قَوالً بليغاً  وقُل لَّهم في أَنفُِسهِم لذا فان اإلعالم عند املسلمني الخيرج عن كون التبليغ لقوله تعاىل 
 )٦٣النساء آيه ( 

أي انصـحهم  " يقول السعدي يف تفسرية . وتتضمن اآليه البالغ بالسر والقول البليغ املبالغ يف الزجر 
وبالغ يف زجرهم وقمعهم عما كانو عليه ويف هذا دليل ، فانه اجنح حلصول املقصود ،سرا بينك وبينهم 

ويبالغ يف وعظه مبا يظن حصول املقصود منه ، فانة ينصح سراً على ان مقترف املعاصي ولن اعرض عنه 
*( 

 )٦٧املائده آيه (   يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته :وقوله
صلى اهللا عليه وسلم بأعظم األوامر واجلـها  هذا امر من اهللا لرسوله حممد  " يقول السعدي يف تفسرية 

 "*وهو التبليغ ملا انزل اهللا اليه ويدخل يف هذا األمر كل أمر تلقته األمة عنه 
 ) ٩٢املائده(  فَإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنما علَى رسولنا الْبالَغُ الْمبِني وهو قد يكون البالغ املبني 

 .الصالة والسالم حمصوره يف البالغ املبني  أي ان مهمته عليه
وان مامييز اإلعالم اإلسالمي عن غرية بشكل عام هو الصبغة الدينية اليت يصبغ ا يف املصدر واملقصـد  

 ) ٨املنافقون آيه (  وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني واآلراء يف عزة التضاهى 
 "*.واملنافقون واخوام من الكفار هم األذالء . فهم االعزاء " ه يقول السعدي يف تفسري

ومهما راج علـى  ، فكل هذة اآليات تستنتج منها  وجوب البالغ والدعوة اىل الناس قدر املستطاع ،  
 الساحة من اعالم منحط فالبد أن يصل صوت احلق إىل الناس ومييلوا اليه 

مني وآماهلم غري متروك بدون قيود بل مضـبوط بضـوابط   لك فهو تعبري صادق عن تطلعات املسل لذ
 ) ٢٩الكهف آيه (   وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر الشرع احلنيف شعاره 

                                                 
 . ٩ص، هـ  ١٤١٧،  الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  دار عامل،  ٢ط ، عالم ىل دراسة اإلمدخل ا، سيد : شنقيطي ١
مؤسسة الرساله للطباعـة والنشـر والتوزيـع    ،  ٩ط، تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : السعدي  ٢*
 .       ٨٠١،  ٢٠٦،  ٢٠١،  ١٤٩ص  .هـ  ١٤١٨،
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 والرشد من الغي .اي قد تبني اهلدى من الضالل .هو احلق من ربكم : أي قل للناس ياحممد 
مل يبق االسلوك احد الطريقني حبسب توفيق العبد وعدم توفيقه وقد أعطـاه اهللا  : فليؤمن أي فمن شاء 

 "*.مشيئتة ا يقدر على االميان والكفر واخلري والشر 
 ) ١٠٥اإلسراء (      وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ ومضمونة احلق 

، ألمر العباد ويهم وثوام وعقام  ، نا هذا القران الكرمي أي  باحلق انزل" يقول السعدي يف تفسريه 
 ".* أي بالصدق والعدل واحلفظ من كل شيطان رجيم ) وباحلق نزل (

 ) ٨٨هود آيه (  إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما استطَعت وما توفيقي إِالَّ بِاللّه  وغايته اإلصالح 
وتستقيم منافعكم وليس يل ، أي ليس يل من املقاصد إال ان تصلح أحوالكم " ه يقول السعدي يف تفسري

وملا كان هذا فيه نوع من تزكية للنفس دفع هذا .من القصد اخلاصه يل وحدي شي حبسب استطاعيت 
 ".*الحبويل وقويت ،لفعل اخلري واالنفكاك عن الشر االباهللا تعاىل :أي ) وماتوفيقي االباهللا (بقوله 
 ماينبغي ان يقوم عليه اإلعالم االسالمي وهو االخذ بعمليه االصالح قدر املستطاع  وهذا

ولقد نزل القران الكرمي وهو يويل اإلعالم عنايةً جلة وكبرية دلت على ذلك الكثري من اآليات القرآنية 
               الْمشـرِكني فَاصدع بِمـا تـؤمر وأَعـرِض عـنِ      :اليت تتضمن وجوب البالغ مثل قولة تعاىل 

 )٩٤احلجر  آيه ( 
، وان يصدع مبـا أمـر اهللا   ، والبغريهم ،مث أمر اهللا رسوله ان اليبايل م " يقول السعدي يف تفسريه 

) واعرض عن املشـركني  ( ، ويعلن بذلك لكل أح واليعوقنة عن أمره عائق والتصده اقوال املتهوكني 
 ."*مقبال على شأنك ،تهم ومسابتهم أي التبايل م واترك مشامت

ومن هذا نتستنتج أن هذا ماينبغي ان يكون عليه االعالم  االسالمي وهو األخذ مبا أمر اإلسالم  مـن  
 البالغ القوي الكامل  لالخالق الطيبيه واملبادىء احلسنة وعدم املبااله مبا يعرض اليوم من اعالم رديء

 ١٨آل عمران آيه (    اق الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه للناسِ والَ تكْتمونهوإِذَ أَخذَ اللّه ميثَ :وقولة
 . ١وكل تلك النصوص تربز أمهية اإلعالم ومكانته يف اإلسالم

 
 

 :عالم  نشأة اإل

                                                 
 . ١٠ص، املرجع السابق  ،  عالممدخل إىل دراسة اإل، سيد : طيبتصرف شنقي ١
،  ٤٢٦ص ، مرجع سـابق  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر  :انظر يف كل ماسبق  تفسري السعدي *

٣٨٨،  ٣٤٣،  ٤١٨  . 
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 وحمتوى حقيقه مع أول رسول ارسله اهللا عز وجل إىل عباده، لقد نشأ اإلعالم كمضمون حق 
واإلعالم كمضمون ووسيله ناقله وجد بوجود هذا اإلنسان ونشأ معه وارتـبط  .وأمره بالتبليغ والبيان 

وإِذْ قَـالَ ربـك    :باستخالفه يف هذه األرض دل على ذلك اآليات من سورة البقرة يف قولة تعـاىل  
عجيفَةً قَالُواْ أَتلضِ خي اَألرلٌ فاعي جإِن كَةالَئلْمنلا ميهاآلية ...  لُ ف ٣٠البقرة اية  . 

فهذه اآليات يستفاد منها أن اإلنسان عرف اإلعالم من أول وهله يف احلياة وكان ميارسه بطرق 
 .فطريه اهلمه اهللا عز وجل وعلمه إياها 

ولقد كان اإلنسان األول حني التسعفة اللغة مبا يريد اإلفصاح عنه يستخدم للتخاطب بعـض  
واألصوات اليت تعرب عن مراده ويفهمها املخاطب مثل اإلشارة وإشعال النار والنداء بأصوات احلركات 

 .معينه ودق الطبول وغري ذلك من األمور البدائيه واليت اليزال بعضها مستخدما إىل عصرنا هذا 
ومل يستمر احلال كذلك بل انه قد تطورت املفاهيم واألعراف حىت أصبحت الكلمات هـي  

وتشكلت مضامني اإلعالم بعد ذلك وتعددت وجهاته . الفعاله اليت يعرب ا اإلنسان عما يريد الوسيلة 
 :وغايته يقول الدكتور حامت لقد عرفت القبائل البدائية ثالث أشكال من اإلعالم

وما اذ كانت . اإلعالم املتمثل يف املراقب حلالة الطقس ملعرفة ما إذا كان يسمح بالعمل اواليسمح  -١
 .ويعود املراقب يف هذا اىل عشريته لتزويدها باالنباء واملعلومات . قع عاصفه أم ال ست

اإلعالم املتمثل يف الرجل احلكيم الذي كان يستشار يف األمور اهلامـه املتعلقـه حبيـاة العشـريه      -٢
 . ومصاحلها وهو املوزود باآلراء الصائبة واحللول العمليه 

ملعلم الذي يتوىل تنشئة األطفال ليجعل منها أفراد صاحلني حيافظون على اإلعالم املتمثل يف الرجل ا -٣
 كما انه كان عامال لنشر السالم ،قيم العشرية وتطور بعد ذلك فاستخدم الستتباب احلكم الداخلي 

واإلعالم كمضمون حق وعنوان حقيقه نشأ مع أول رسول ارسله اهللا عز وجـل إىل عبـاده   
 .وأمره بالتبليغ والبيان 

ويف ظل هوالء . وكانت الرسالة اإلعالمية قاصرة على قوم ذلك الرسول أو األمة اليت نشأ فيها
فلقد كانـت  . عليهم السالم وأسلوبا بوحي اهللا إليهم ، الرسل تطور اإلعالم مضموناً وحمتوى ووسيله 

عليـة  سالة مـىت  ور،  علية الصالة والسالم أوسع من رسالة نوح علية الصالة السالم  رسالة إبراهيم 
عليـه الصـالة والسـالم                   ورسـالة حممـد  . عليـه السـالم   أوسع من رسـالة إبـراهيم   السالم 

 .موناً وحمتوى هي الرسالة اجلامعة املانعه وا إكتملت الرسالة اإلعالميه مض
فلقد بدأت بدايته تتطور بتطور اإلنسان يف فهمـه وادراكـه لألمـور    :وأما اإلعالم كوسيله 

واملعامل الطبيعيه ، ومبقدار ماأنيط به من تكاليف احلياة ؛ ولذلك كانت الوسائل ابتداءاً تتمثل يف اإلشارة 
 .والطبل ، والصوت ، والنداء ، والنار ، 
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ولقد جلأ فراعنة مصر إىل كتابـة  . تابه غدت الرسائل هي الوسيلة اهلامه ومبعرفة اإلنسان للك
مراسيلهم وأخبارهم على ورق الربدي يرسلوا إىل عماهلم يف خمتلف األحناء بصورة فعالة حىت عـدهم  

مث برزت االذاعة كوسيله هامه من الوسـائل  . بعض املؤرخني أول من استخدم النشر كوسيلة إعالميه 
منذ القدم ولو أا مل تكن فقد كان هناك اعوان مهمتهم إذاعة األخبار عن طريق التنقل مـن   اإلعالمية

حيث كان للقصيدة العربية مرتلة بـارزة بـني   ، مث أصبح الشعر وسيلة اتصال مباشرة . مكان ألخر 
على كل فلقد كانت القصيدة تقال يف يف طرفة من الطرف ؛ فيلتقطها الرواة فتصبح . الوسائل األخرى 

 .لسان دون حتريف يذكر 
تصال بني الشعوب قد مر مبراحل عدة من التطور قبل أن لك نقول انه إذا كان اإلعالم واإلوبذ

يصبح على ماهو عليه اليوم ؛ فان قصة اإلعالم يف العصور األوىل تؤكد أن اإلعالم واحملتوى اإلعالمـي  
لقد عرفته ومارسته  بدون منهج أو تنظيم علمـي أو  مبفهومة املعاصر مل يكن غريبا على األمم السابقة ف

تقنية هلا نظريات إمنا هو وسيلة فطرية إلشباع حاجات أساسية لدى اإلنسان  وهذا ماارادت الباحثـة  
  . ١اثباتة

 :أمهية اإلعالم 

والختفى مظاهر اإلعالم وتقنيته ، وحقق الطفرة امللموسه ، إن اإلعالم اليوم شهد تطوراً بالغا 
وهو من األمهيه مبكان حيث أن أجهزة اإلعالم املتطوره قد ألغت املسافات حـىت أصـبح   . أحد  على

. العامل كله من اقصاه إىل ادناة كقرية صغريه ؛ ماحيصل يف الشرق يتابع بكل انسيابية يف الغرب وهكذا 
وهذا بال شك زاد  .فنجد أن عامل الزمن قد تالشى وقد ختطت وسائل اإلعالم احلديثه املكان والزمان 

 .من خطورة اإلعالم وضاعف من أمهيتة

قَالَ يا آدم أَنبِئْهم  :ولإلعالم ضرورة إنسانيه صاحبت اإلنسان من أول وجوده يف هذه احلياة 
هِمآئمبِأَس   ) ٣٣البقرة أيــة . ( 

 *كة فعجزوا عنها امساء املسميات اليت عرضها اهللا على املالئ: أي " يقول السعدي يف تفسريه  

وهـو  ، وهذه اآلية تضمنت املدلول اإلعالمي للرسـاله  ، فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه  
وهو مستمر إىل اآلن ؛ ولكن . وهي مصاحبه لإلنسان من أول وجوده يف هذه احلياه . اإلنباء واإلخبار 
 .بوسائل خمتلفه 

                                                 
، دار البشري للثقافة والعلوم اإلسـالمية  ،  ٢ط، املعاصر  عالمإلاإلعالم اإلسالمي يف مواجهة ا، عبداللة قاسم : بتصرف  الوشلي ١

 . ٢١_ ١٦ص ص ، هـ  ١٤١٤
 . ٣١ص ، مرجع سابق ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن  ناصر : أنظر السعدي *
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إنه حيافظ على عقل اإلنسان من الضـالل  وإذا كان اإلعالم رسول هدايه ومبلغ رسالة حق ؛ ف
وعالقاته اإلجتماعيـه مـن   . وسلوكه عن اإلبتداع ، وحيمي فكره من اإلحنراف ومبادئه عن اإلشراك 

 . ومبعىن شامل فانه حيافظ على فطرة اإلنسان من االحنراف قالتمزق واإلفترا

اته الضرورية  ؛ بل هي وحاجة اإلنسان اليه كحاجته إىل األكل والشراب واهلواء وسائر حاج
فان اإلستجابة لإلعالم فيـه  . اشد من ذلك ؛ وذلك انه إذا كان األكل والشراب ضروري لبناء احلياة

 . حياةٌ للقلب يف الدنيا وجناته يف احلياة   اآلخرة 

وألمهية اإلعالم فان اهللا قد جعله من أهم وظائف األنبياء واملرسلني؛ إذ تكمـن وظيفتـهم يف   
ونبئْهم أَنَّ  : ، وقال تعاىل  ٣٣البقرة أية   يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئهِم : قال تعاىل . بكالم اهللاإلعالم 

 مهنيةٌ بمساء قالْم ) ٢٨القمر  (وقال: يماهرأَ إِببن هِملَيلُ عاتو )وغريها من اآليات ) ٦٩الشعراء. 

 .مهيه البالغ واإلعالم وتتضمن تلك اآليات أ 

ومن أَحسن قَوالً  :واإلعالم مبعىن الدعوة من أفضل األعمال اليت تصدر عن املسلم قال تعاىل 
نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دمم  ) ٣٣فصلت آيه.  (   

ال أحد أحسن قـوال أي كالمـا   : م مبعىن التقرير أي هذا استفها" يقول السعدي يف تفسريه 
، وجمادله املـبطلني  ، ووعظ الغافلني واملعرضني ، بنعليم اجلاهلني ) ممن دعا اىل اهللا (وحاله ، وطريقة 

فهذة االيه تتضـمن فضـل   )* واحلث عليها وحتسينها مهما أمكن ، جبميع أنواعها ،باالمر بعبادة اهللا 
م                                                                                                    الدعوة من خالل االعال

ن الدعوة ومن هذه النصوص القرآنية  تستمد أمهية هذا املوضوع يف اإلسالم  ؛ من حيث كو  
يف اإلسالم ماهي االعمل إعالمي خياطب العقول وتستند اىل املنطق والربهان ويعمـل علـى كشـف    

 .احلقيقه هذا من االعالم اإلسالمي 

إن وسيلة اإلتصال الشخصي اليت اعتمدها اإلسـالم  " وهناك إعالم وفق االتصال الشخصي و
أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ يا  : وسيلةً من وسائله اإلعالميه وفق قوله تعاىل 

هالَترِس تلَّغا بفَم   )٦٧املائده آيه( 

هذا امر من اهللا لرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بأعظم االموامر " يقول السعدي يف تفسريه 
فما بلغـت  .(أي مل تبلغ ما أنزل اليك من ربك ) وان مل تفعل (وهو التبليغ ملا أنزل اهللا اليه ، واجلها 
 .*أي فما إمتثلث ألمره ) رسالته 

_____________________ 
 . ٦٩٤. ٢٠١ص ، مرجع سابق ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : انظر السعدي * 



- ٣١ - 
 

وانـه  ، صال البالغ والدعوة والرساله إىل الناس وتتضمن اآلية أمهيه اإلعالم الشخصي  يف إي
 .على األمة اإلمتثال هلذا االمر بالعناية ذا االمر والقيام حبسب اإلستطاعه 

برغم ماذكر من تقدم أساليب ووسائل اإلعالم مازالت تتمتع بذات األمهيـة أو    هذه الوسيله
 .بقدر كبري منها 

م احلديثه تأخذ قدرها الكبري من األمهية والتأثري كلما ذلك أننا نرى أن أساليب ووسائل اإلعال
كان الطابع الشخصي فيها بارز واليوم مل تعد امةًًً تستغين عن اإلعالم بل إن األمم أخذت تتبـارى يف  
ميدانه الفسيح وحتولت وسائل اإلعالم واجهزتة إىل أسلحه شديدة الفعالية على الصـعيدين الـداخلي   

ـ واخلارجي وهو ضرور وهـو ركيـزه    اة من ضروريات احلياة العصرية املتحضرة والزمةٌ من لوازمه
 تة يف امليدانني الفكري واملادي إجتماعيه غذا مثار النهضه احلديثه ومكنت هلا مبا أنتج

ويربط بعض الدارسني اإلعالميني ازدهار احلياة ومنوها ونشاطها وحيويتها بالقـدرة علـى اإلتصـال    
يا أَيهـا     ١هذه القدرة من شأا تغذية بين اإلنسان إىل التعارف ومن مث التعاون اإلعالمي ؛ ذلك أن

 )  ١٣احلجرات اية ( اآلية ...  الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا
وعموما فـان  " ضرورة اجتماعية تمع مستقر  ولإلعالم دور كبري يف خدمة اتمع  ؛ فهو 

الصورية بني اإلنسان والعامل املوضوعي فهي تغلف اإلنسان بنوع من  ةوسائل اإلعالم ختلق نوعا من البيئ
الواقع البديل بسبب مااخذتة من السرعة والشمول واالنتشار يف عامل االتصاالت ؛ إال  أا مع ذلـك  

، إحدى الوسائل اليت متارس عن طريقها املؤسسات احلاكمة الضبط االجتماعي اليزالينظر إليها على اا 
 . ٢كما ترسخ يف اجلمهور القيم واملعتقدات وأمناط الثقافة ولسلوك السائدة يف اتمع

وبلغت أمهية وسائل اإلعالم يف اتمع إىل درجة أن خصصت احلكومات معه أقساما ودوائـر  
ومن هذه األهـداف  . أهداف داخلية وخارجيه عن طريق تلك الوسائل  ووزارات إعالم تتوىل حتقيق

أما مـن  . رفع مستوى اجلماهري ثقافيا وتطوير أوضاعها اإلجتماعية واالقتصادية هذا من ناحية الداخل 
ناحية اخلارج فمن أهداف دوائر اإلعالم تعريف العامل حبضارة الشعوب ووجهات نظر احلكومـات يف  

 .يه املسائل الدول

 وسياسية ومل يقتصر األمر على إهتمام احلكومات بتلك الوسائل ؛ بل إن مؤسسات إجتماعية
 .واقتصادية إهتمت ا ووجدت أن تلك الوسائل ختدمها وختدم أهدافها وتساعد يف إزدهارها 

م الدولة ذات اإلعـال  نم،  يف العامل أصبح معروفاً اوليس أدل على أمهية اإلعالم ووسائله؛ مم
وسبب ذلك كلـه هـو إن   .القوي تعترب قويةً وقادره فلقد أصبح اإلعالم يلعب دورا رئيسيا يف الدوله

                                                 
 . ٢٤ص  ، هـ١٤٢١، كتبة امللك فهد الوطنية اثتاء النشر م،  القدوة احلسنة وأثرها يف اإلعالم باإلسالم ، عبداهللا سعد  : الضياف  ١
  ٦٤ص ، هـ    ١٤١٧، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  ٢ط، اإلعالم اإلسالمي األهداف والوظائف ، سيد: . شنقيطي  ٢
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وفعالة سلبا وإجيابا  كل ذلك أتى من تأثري وسـائل اإلعـالم يف   ، وسائل اإلعالم مؤثرة يف اجلماهري 
 :اجلماهري من خالل وظائف وسائل اإلعالم اآليت  ذكرها وهي 

 لتوجيه وتكوين اآلراء ا -١            
 . زيادة الثقافة واملعلومات  -٢            
 . ياالجتماع نتنمية العالقات البيتيه وزيادة التعاو -٣            
 .وقضاء أوقات الفراغ ، الترفيه وتوفري سبل التسليه   -٤            
 ١.اإلعالن والدعاية -٥            

تقوي من قوة تاثريه وشـدة توجيهـه وقيادتـه    ، ه لإلعالم والشك أن تلك الوظائف اخلاص
 :للجماهري وبالتايل 

وملا كان لوسائل اإلعالم دور كبري يف التأثري " املشاركه يف عملية البناء والتنمية على حد سواء 
اململكة ويف ، على فكر وسلوك اجلماهري ؛فان اإلعالم صار من أهدافة األوىل املشاركة يف عملية التنميه 

 ٢" م وشارك فيها اإلعالم مشاركة فعاله١٨٧٠ مالعربية السعودية بدأت اخلطط التنموية املقننه منذ عا
وأن الدول النامية بال شك التستطيع أن حتقق أهداف التنمية دون مشاركة األفراد ؛ وبالتايل فإا تويل 

وء إحتياجات ومكونات تلك اجلماهري قامـت  وإنه يف ض. إهتماما بالغاً باألفراد يف اتمعات احملليه  
 . وسائل اإلعالم تؤدي الدور الفعال من خالل الصحف واالت واالذاعات وقنوات التلفزيون احملليه 

ولإلعالم ايضا  دورٌ يف اتمعات كبري األمهية يف مواجهة األزمات ؛ حيث أن وسائل اإلعالم   
 .تقدم من خالهلا معلومات متكاملة غري مغلوطه.علومات يف تلك احلاالت هي املزود الرئيسي للم

وتنعكس أمهية وسائل اإلعالم عند مواجهة األزمة من خالل زيادة إعتماد اجلمهور عليها يف " 
معرفة تفاصيل تلك األزمات ؛ فهي متثل املصدر الرئيسي للمعلومات عند االزمة لدى اجلمهور وإيضاح 

 . ٣"يفية إدارا كيفية إجتاهاته عند األزمة وك
والـيت قـد   .ولإلعالم أمهية كبريه يف السيطرة على الشائعات املضللة اليت تكاد تفتك باتمع

 . يكون هلا تداعيات سلبية على إدارة األزمات 
جمتمع بال إعالم ؛ فان اتمع بال إعالم يكاد يكون منعـزالً   موعموما الميكن أن يتصور اليو

 .نفسه ال يؤثر وال يتأثر ؛ وبذلك فهو اليكاد يساير ركب احلضارة  متخلفاً مقوقعاً على
 .وتزداد أمهية  اإلعالم حسب نوع اإلعالم ؛فكلما كان اإلعالم إعالما جيدا كانت امهيتة مضاعفة

 
                                                 

  . ١٣، ١٢ص ، مرجع سابق ،  مائة سؤال عن اإلعالم ، طلعت : مهام ١

 .٢٩ص، مرجع سابق ، عالم السعودي حاضراً ومستقبالً  رؤية صرحية حنو اإل ،عايض ناصر : اخلشيم  ٢
 .                                ١٤٦ص ، هـ ١٤٢٥ ،القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ، ١ط ،اإلعالم ومواجهة األزمات ، حسن  :مكاوي  ٣
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 :مبادي اإلعالم 
ليهـا  ن اإلعالم ينطلق من مبادي أربعه تتعاضد كل أجهزتة وتقنياته ووسائله وأساليبه يف السعي إإ

 .وتتلخص تلك املباديء . واحملافظة  عليها 
 .احلقائق املدعمة باألرقام واإلحصائيات  -١
 التجرد من الذاتيه والتحلي باملوضوعيه يف عرض احلقائق  -٢
 الصدق واألمانة يف مجع البينات من مصادرها األصلية  -٣
 .التعبري الصادق من اجلمهور الذي يوجه إليه اإلعالم  -٤

األوىل فهي مستقاةٌ من القران الكرمي ؛حيث انه كلما أرسل نيب إىل قومه  ةصيوأما بالنسبة للخا
كما يف حوار إبراهيم عليه السالم مـع قومـه   .ذكر لقومه احلجج والرباهني العقلية واملنطقية املقنعه ،

ل وموسى مع أمته بل انه يف الوقت الذي كان يعرض القران الدعوة باألدلة والرباهني ؛ كان يطالب أه
قُلْ هاتواْ برهـانكُم إِن   اجلاهلية باألدلة على مايدعون أو يزعمون من باطل إعالمهم واين هلم ذلك 

نيقادص مكُنت  ) ١١١البقره آيه( 
البد أن يقيم الربهان على صـحة دعـواه   ، كل من إدعى دعوى " يقول السعدي يف تفسريه 

فالربهان هو ، عكس ما ادعى بال برهان لكان الفرق بينهما  فلو قبلت عليه دعواه وادعى مدع، وإال .
 "*.علم كذم بتلك الدعوى ، الذي يصدق الدعوى أو يكذا و وملل مل يكن بأيدهم برهان 

قوة وصول اإلعالم املدعم بالربهان واألدله املنطيقه اليت تثبـث صـدق   " وتتضمن هذة االيه  
 .القول والدعوة 

والَ تقْف : فقال  موبني مسئولية القول بغري عل.مي الذين يقولون بغري علمولقد ذم القران الكر
 .٣٦اإلسراء آية   ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤوالً

بل تثبت يف كل ما تقوله وتفعله ، أي وال تتبع ما ليس لك به  علم "يقول السعدي يف تفسريه 
فحقيق بالعبد الذي يعرف انه مسؤول عما ... إن السمع و(فال تظن ذلك يذهب ال لك وال عليك ، 

وذلك اليكون إال ، أن يعد للسؤال جوابا ، قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه اليت خلقها اهللا لعبادته 
وتتضـمن االيـه   .)* وكفها عما يكره اهللا تعاىل ، دين له بعبوديه بعبودية اهللا واخالص ال، باستعماهلا 

 .وكمال مسؤلية العبد عما يقوله وينشره ، وجوب القول بالعلم والدليل  
 

 
___________________ 

 .٤٠٩،  ٤٤ ص، مرجع سابق ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : انظر السعدي  *
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للتجرد من الذاتية والتحلي باملوضوعية يف عرض احلقائق ؛فهي الصفة املميزة لدعوة  أما بالنسبة
اإلسالم على ماسواها من الدعوات البشرية القائمة على العواطف والرغبات واألنانيات ؛فهي تدعوا إىل 

 كلمة احلق وتعرضها مبوضوعية بعيدة عن كل مامتليه األهواء وتشكله الرغبات 
الصدق واألمانة يف مجع البيانات من مصادرها األصلية ؛فهي امليزة البارزه يف اإلعالم اإلسالمي كذلك 

وتقصي احلقائق بذلك املنهج الفريد القائم ،وماعلم احلديث وكتب الرجال . وأصل من أصول منهجه 
مميـز يف عرضـة   وجند دائما أن اإلسالم . على االستقراء والتوثيق والتصنيف اال أكرب دليل على ذلك 

وإمنـا  . بأسلوب التدليس واملطالعة  اللحقائق بأنة اليثبتها عن عن طريق احلدس والتخمني وال يعرضه
والغرابةَ يف ذلك .  نيبين حقائقه على العلم املوصل إىل اليقني وعلى الصدق املوصل إىل الثقة واإلطمئنا

 ومن أَصدق من اللّه حديثاً :قة حيث قال تعاىلفان القران الكرمي اكرب حقيقة إعالمية تقرر هذه احلقي
  ٨٧النساء آية . 

واقواله يف اعلى مراتب ، يف االية إخبار من اهللا بأن حديثه وأخباره " يقول السعدي يف تفسريه 
 فهو باطـل ، مما يناقض ماخرب اهللا به ، فكل ما قيل يف العقائد والعلوم واالعمال . الصدق بل اعالها 

 )*.فالميكن ان يكون حقا ،ملناقضته للخرب الصادق اليقني و
 .وتتضمن االيه وجوب األخذ بالصدق والوضوح يف عرض احلقائق 

التعبري الصادق عن اجلمهور ؛ فإا من أخص خصائص اإلعالم اإلسـالمي  : أما املبدأ الرابع 
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا  : قال تعاىل .وأسلوب الفطرة ، النة خياطب الفطرة بفكرة الفطرة 
مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبت   ٣٠الروم آية . 

قـد وضـع اهللا يف   ، الظاهرة والباطنه ، فإن مجيع أحكام الشرع " يقول السعدي يف تفسريه  
 )*.وهذا حقيقة الفطرة ،وإيثار احلق  ، بة احلق قلوب اخللق كلهم امليل اليها  ؛فوضع يف قلوم حم

 .ونستنتج من  اآليه أن اإلعالم الصادق احلق تتجه اليه قلوب البشر ومتيل اليه بالطبيعه  

ولَا يأْتونك  :قال تعاىل .فهو خياطب مع الفطرة بأحسنِ خطاب وأفضل بيان واصدق مقال   
قبِالْح اكثَلٍ إِلَّا جِئْنفِْسرياً بِمت نسأَحو  ٣٣الفرقان آية  ١  . 

والبيان التـام يف  ، أي انزلنا اليك قرآنا جامعا للحق يف معانيه  والوضوح (يقول السعدي يف تفسريه  
 )*.وأحسن تفسرياً  مبني للمعاين بيانا كامالً ، أوضح الفاظاً ، الفاظه وحدوده لالشياء 

                                                 
 .٣٧ - ٣٣ص ص ، مرجع سابق  ،   املعاصر عالماجهة اإلاإلعالم اإلسالمي يف مو،  عبد اهللا قاسم: الوشلي ، بتصرف  ١
 .٥٣١ . ٥٩٠، ١٥٥ص ، مرجع سابق ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : انظر السعدي  *
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كذلك ، م يف العلم او حمدث ان يقتدي بربه يف تدبريه حال رسوله وتتضمن اآليه انه ينبغي لكل متكل 
مـن اآليـات   ، أتى مبا يناسب ذلك  ، العامل يدير أمر اخللق  وكلما حدث موجب أو حصل موسم 

 .واآلحاديث النبويه  واملواعظ املوافقه لذلك ، القرانيه 

مية مجلة من املباديء ـا  أن يستحضر رجل اإلعالم أو املؤسسة اإلعال" وكذلك فإنه يتطلب 
الرقابـة   نإضافةً إىل األصاله واملعاصره والبعد ع، اإلعالمية أسباب السداد والفاعليه  ةتتحقق للممارس

واإلرجتال وهذه املباديء التطبيقيه تتمثل يف إنطالق املعاجلة اإلعالميه اليوميه من مبدأ اإلقناع اإلميـاين  
ومن مبدأ االستمساك بـاحلق الـذي   ،كراه أو اإلغتصاب العقلي الذي يرفض أي صورة من صور اال

اليقبل احليدةَ عنه قيد أمنله ومبدأ اإلهتمام باحلياة مبعناها الشامل الواسع الذي يستوعب شئون الـدنيا  
ومبدأ احملافظة على سالمة الصورة الذهنية عن اإلسالم واملسلمني والوقوف يف وجه تشويهها ، واآلخره 
 . ومبدأ دفع الباطل ودحضه باجلحة والربهان مع نقض أصوله ، ساءة اليها أو اإل

أو شهادة ضد احلق أو مهانـةٌ  . ومبدأ رفض املواقف اإلعالمية اليت قد تودي إىل إقرار الباطل 
الميـة  ومبدأ اإلحلاح اإلعالمي  ومبدأ ااة اإلع، للدين أو القائمني عليه أو النماذج البشريه املمثلة له 

ويفرضها واقـع الصـراع   ، أي اعتبار املسلمني يف احلالة اليت تفرضها طبيعة الصراع بني احلق والباطل 
ومبدأ التركيز إعالمياً على القضـايا  ، ومبدأ املكاشفة والوضوح يف الطرح اإلعالمي ، اإلعالمي اليوم 

والتنوع ، وحدة اهلدف واملعىن ، نوع ومبدأ الوحدة والت، واملوضوعات بإعتبارها مداخل طبيعيه للتأثري 
 .وكذلك مبدأ مراعاة األدب اإلسالمي يف جمادلة اخلصوم ، هخفي األساليب والوسائل 

وأي ممارسة إعالمية التأخذ يف إعتبارها مراعاة تلك املباديء واألسس فإا بالشك لن تكون   
ولـن  ، ها ونتائجها وخصائصها وآثارهـا  على مستوى املمارسة اإلعالمية اإلسالمية املطلوبه يف طبيعت

 ١." ولن يتعلق الناس ا تعلقهم ا يف حالة تبنيها لتلك األسس واملبادئ ، تالمس شغاف قلوب الناس 

وإذا كانت هذه مبادي اإلعالم اليت جتعل منه إعالماً جيداً مميز ؛يصل إىل غايتـه يف الـبالغ   
مباديء تقوم عليها وتنطلق منها  وأرى فإن له  ميه كذلك ويتحقق املطلوب من التعبري للمارسة اإلعال

 .أن أذكر بعض منها باجياز شديد 

 .واإلقناع اإلمياين وليس االكراه الفكري ، االنطالق من مبدأ اإلتصال   -١

 .اإلستمساك باحلق والثبات على املبدأ  -٢

 .ع مجلةً وتفصيالً أي االهتمام باحلياة مبعناها الواس. اإلهتمام باحلياة الدنيا واآلخرة  -٣

 .ومراعاة سالمتها عند صياغة الرسائل اإلعالمية ، مبدأ اإلهتمام بالصورة الذهنية  -٤

                                                 
 .        ٥٧، ٥٦ص ،هـ  ١٤١٩، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،  ١ط ،اإلعالم اإلسالمي املنهج ، سيد حممد : الشنقيطي ١
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 .مبدأ دفع الباطل ودحضه باحلجة والربهان  -٥

 .مبدأ رفض املواقف اإلعالمية اليت قد تودي إىل إقرار الباطل وشهادة ضد احلق  -٦

 ." اهلجوم االعالمي  "مبدأ املباداة اإلعالمية  -٧

 .مبدأ مراعاة اآلداب اإلسالمية يف املناظرة واادله  -٨

 .  ١مبدأ تركيز اإلهتمام اإلعالمي على القضايا واملوضوعات  -٩

 :أهداف اإلعالم

ومما هو معلوم أن املبادي دائما تتشرف وتسمو بسمو الغاية ونبلها وانه ، مما جتدر اإلشارة اليه 
ملبادي ماهي اال من منطلق أهداف اإلعالم الشريفة اليت يسعى إذا كان لإلعالم مباديء ساميه فإن تلك ا
 .اإلعالم ايتًه للوصول إليها بسبله املنتقاه 

 :وتتحدد أهداف اإلعالم يف األيت 

 .توفري املعلومات  عن الظروف احمليطة بالناسِ واألخبار  -١

مـن األطفـال أو    نقل التراث الثقايف من جيل إىل جيل واملساعدة على تنشئة اجليل اجلديد -٢
 .الوافدين اجلدد 

 .الترفيه  عن احلاضرين وختفيف أعباء احلياة عنهم   -٣

مساعدة النظام اإلجتماعي وذلك بتخفيف اإلجتماع واإلتفاق بني أفراد الشعب واألمـة    -٤
 .الواحدة عن طريق اإلقناع يف السيطرة على اجلماهري وضمان قيامهم باألدوار املطلوبه 

يف املفهوم اجلاهلي كانت من أجل السيطرة والـتحكم يف عقـل اإلنسـان     وان هذه األهداف
 .وسلوكه ؛ لتستعبد اإلنسان دون شعور منه 

 :أما اإلعالم اإلسالمي فان له أهداف ساميه يسعى إليها دون احليادةَ عنها وهي كاآليت 

 .ترسيخ عقيدة التوحيد  -١

 حتقيق السيادة للشرع  -٢

 إىل كل أذن   إعالء كلمة  التوحيد بإيصاهلا -٣

 .الوصول إىل جمتمع الطهر والنقاء  -٤

                                                 
، دار عامل الكتـب للنشـر والتوزيـع          ،  ١ط، التصور املوضوعي لدراسة اإلعالم اإلسالمي ، سيد حممد : شنقيطي .. بتصرف  ١

 .٤٥، ٤٤صص  ،هـ  ١٤٠٦
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  إسالمية بشري يصدر عن املسلمني لبناء حياة وجاء اإلعالم اإلسالمي بصورته هذه النه جهد
متكاملة اليتصور أن تغاير اهدافة أهداف أي نشاط بشري ينشا بنشأة كل حياة إسالمية وهو كنظـام  

 .    ١بصورة متكاملة مع األنظمة األخرى يف اتمع من انظمه اتمع البد أن يتم بناؤة

واإلعالم يف اإلسالم اليقتصر دورة على قضايا معينه حيققها ولكنه يدخل يف كافـة القضـايا     
، واإلجتاهات يف اتمع ؛ لذا جند أن اإلعالم اإلسالمي له أهداف عقائديه لإلبالغ ا صـافية نقيـة   

ولرد الشبهات املعروضه من قبل املناوئني لصد اآلخرين عن الوصـول   ،ولترسيخها يف نفس املدعوين 
 .اليها 

ولـه أهـداف   ، وله أهداف تعليميه للتفقه واملعرفه ، وله أهداف ثنائيه لتعميم الوعي والفهم 
 .تربوية و من أجل إجياد الفرد الصاحل السوي 

يخ معـاين األخـوة واحملبـة    وترس، وله أهداف إجتماعيه ؛ ترمي إىل متاسك اتمع وترابطه 
 .واإلثيار فيه 

 .وله أهداف إصالحية تبدأ بالفرد مث األسرة مث احلكومة يف آن واحد 

وترشيدها يف األخذ . ترمي اىل حتسني أوضاع األمة للكسب واإلنفاق :وله أهداف إقتصادية 
 .ربة للربا واكل احلرام واحلماية من الغش واإلحتكار والتحذير من السلب والنهب واحملا. والعطاء 

وعرض أفضل الطرق وأيسرها للتجارة وادارة األموال دون أن توجد يف األمة ضيقاً وعنتـاً أو  
 .تسبب للدولة أزمةًً وخنقاً 

والنصح واملشورة والتسديد واإلصـالح وتوثيـق العالقـة    ، للتوجيه واإلرشاد :  وله أهداف سياسية
والرعاية ملصاحل األمة واحملافظة . اس من العدل والطاعة واالحترام  وتنميتها بني احلاكم واألمة على أس

 على أمنها وحريتها يف الداخل وتنظيم العالقات الدولية وحتديد مسارها سلماً وحرباً وصداقةً ومعاهده

وللحرب . يف صفوف ااهدين  ةالتوعية واإلستنفار ورفع الروح املعنوي:وله اهدافة العسكرية اجلهادية 
 .النفسية يف األعدء احملاربني ولفضح مؤامرام والكشف عن خططهم 

كما أا  تللتسلية والترويح ولتحديد النشاط وأداء الوجبات والقيام باملسؤوليا:  وله أهدافه الترفيهيه
وهذه من مميـزات وخصـائص هلـو    . أيضا للتدريب على معاين القوة ووسائل اجلهاد يف سبيل اهللا 

ويدخل السرور إىل النفس ؛ويف نفس الوقت يتعلم منه اجلد والنشـاط  ، نة هلو يروح القلب اإلسالم؛أل
 .والعبادات 

                                                 
 . ٧ص، مرجع سابق ، اإلعالم اإلسالمي األهداف والوظائف ، سيد: بتصرف شنقيطي  ١
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ومضـبوطٌ باحلكمـة ومعمـم    . والترفية يف اإلسالم مضبوطٌ بضوابط األدب وحسن اخللق 
،  وانطلقت هذه األهداف من غاية اإلعالم اإلسالمي اليت هي بعكس غاية اإلعالم اجلـاهلي ، بالفائده

 .اذ هي الغاية احملددة خللق اإلنسان يف الدنيا ، . االوهي تعبيد اإلنسان خللقة وموجده واملنعم عليه

 :ولقد مجع بعض الكتاب أهداف اإلعالم بقوهلم  

للدولة واتمع وذلك جبمع املعلومات .املشاركة الفعالة لوسائل اإلعالم املختلفة يف اخلطط التنموية  -١
وتكوين إرادة التنميه لدى األفراد علـى املسـتوى   . لى اجلمهور واملسئولني الضرورية وعرضها ع

 .الوطين أي تعبئة  اجلماهري للمشاركه يف التنمية وتشجيع اإلقدام 

 .على العلم احلديث والتكنولوجيا  -٢

السعي إىل إدماج النظم التقليديه يف اتمع بالنظم احلديثة لتحقيق أكرب قدر من التجانس الفكري  -٣
 .والتكييف االجتماعي 

ترسيخ املفهوم الصحيح للثقافة العربية من حيث هي ثقافة إنسانية وأصليه وتسـتوعب تيـارات    -٤
 .العصر وتشارك يف تقدم احلضارة العامليه 

 .تفجري  الطاقة الكامنه يف األشخاص واموعات  -٥

 .تماعي ودعوة األفراد واجلماعات للتفاعل مع احمليط اإلج، ذيب الذوق العام  -٦

 .الترفيه يف اتمع العريب ترفيه مرتبط بالقيم والعادات  -٧

 .حماولة املشاركة يف تكوين الشخصية املتكاملة لإلنسان العريب   -٨

 عرض املشكالت والقضايا احمللية واحليوية ومناقشتها  -٩

 . الكشف عن جوانب الفساد واإلمهال يف مواقع العمل املختلفه  -١٠

 املتاحة  ةالستغالل اإلمكانات البيئيتوضيح األساليب املثلى  -١١

واملضره مثل اإلسراف يف املأكل  ةالتوعية االستهالكية  ؛ أي ترشيد األمناط اإلستهالكية السائد -١٢
 . ١واملشرب والكهرباء واملرور

 : وظائف اإلعالم  

ا جيمع الدارسون اإلعالميون أن الوظيفةَ األوىل ملؤسسات اإلعالم على  إختالف أشـكاهل "   
ويأخذ هذا األخبار أمناط شىت ؛وهي النص والتفسري  والتعليق أياً مـا كانـت    ٢"وألواا هي اإلخبار 

                                                 
 .٣٣ – ٣١ص  ص،مرجع سابق  ،ومستقبال   رؤية صرحية حنو اإلعالم السعودي حاضراً، ، اصر عايض بن ن: بتصرف اخلشيم  ١
 . ٣ص، هـ ١٤١٧، مرجع سابق ، هداف والوظائف اإلعالم اإلسالمي األ، سيد حممد: شنقيطي  ٢
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، ميكن إرجاعها إىل أصلني كبريين مها البشارة واإلنذار  قوكلها عند التحقي" القوالب اليت تصب فيها 
  ١."وربط االستجابة ا ونقل الثقافة من جيل إىل جيل  ةأو مراقبة البيئ

، وتتمحور أساليب الوظيفة اإلخباريه يف التلقني والتعريض " وختتلف تلك الوظائف وأبعادها   
واإلرشـاد  ، التوجيـه  . وتكون الوظيفة اإلجتماعية عن طريـق  . والتهديد  واإلنكار ، والتخويف 

تحذيري  مع ضرورة واإلعالم ال. واإلعالم التبشريي الذي يبث الطمأنينةَ يف قلوب املؤمنني ، والتذكري ،
وغري ذلك  من الوظـائف احلضـارية   .مقاومة اإلعالم املنحرف وحتصني اتمع من اخطاره واضراره 

 . ٢"والسياسية والتنموية لإلعالم اإلسالمي  

 وهناك قواعد أساسية لإلخبار ميكن على ضوئها وضع سياسه إعالميه حتقق إلعالمنا األصالة" 

ار ينبغي أن ينصب على الشخصية العامة لألمه ومبا يدعم مبادئهـا وقيمهـا   والتميز تتمثل يف أن األخب
وحيقق أهدافها ويظهر مشاعرها اخلرييه  وتطلعاا املشروعةَ وأن يستوعب كافة أنشطتها املختلفـة يف  
 احلياة حمكومةً بشرع اهللا من غري أن يكون لفرد معني اوفئة معينة حق اإلنتشار به دون غريه من بقيـة 

وتزول أسباب البغضاء واحملن وحيقق اإلعـالم   ، وبذلك تقوى الروابط وتتشابك املصاحل ، أفراد االمه 
 .٣"لألمة أسباب الوحدة واإلنسجام والتماسك  ويؤدي وظائفه اإلجتماعية والسياسة بفعالية وتأثري 

 

אW
 :العالقة بني اللغة واإلعالم : أوالً 

الفصل يف نشأة اللغة اإلنسانية يرجع إىل اهلام آهلي هبط على  اإلنسان فعلمـه  قال العلماء أن 
وان كـان  ، زود ا يف األصل مجيع أفراد النوع اإلنساين ، النطق وأمساء األشياء أو أا غريزة خاصه 

 . ذلك أو ذاك فإننا نقول أن اللغة بيان معجز بأساليبها وتشمل كافة أوجة النشاط اإلنساين 

فان اللغة ليست وسيلة من وسائل اإلتصـال بـاملفهوم   ، ويف ضوء حتليل بني اللغة واالعالم " 
 .ولكن اإلتصال وظيفه من وظائف اللغه  . اإلعالمي للوسائل 

أن كثرياً من املفردات الشائعه اإلستخدام عرب خمتلف وسائل  وواألمر األخر اجلدير باإلهتمام؛ ه
والذاكره واإلبتكار يصعب على . والنص والرمز، واللغه، واألمية واإلعالم اإلعالم واحلياة معا كالتعليم

وهنـاك تـداخل   . او ضمن املعلومات ، الفرد حتديد ما اذ ا كانت هذة املفردات ضمن اجبدية الثقافه 
                                                 

                           . ٥٧ص، هـ ١٤٠٦ ،توزيع دار عامل الكتب للنشر وال ،١ط، ن الكرمي مفا هيم إعالمية من القرآ، د حممدسي: شنقيطي . بتصرف ١
            هــ  ١٤٠٦، دار عـامل الكتـب للنشـر والتوزيـع     ،  ١ط ،سالمي عالم اإلالتصور املوضوعي لدراسة اإل، مد سيد حم: يشنقيط ٢

 .٢١ - ١٩ص ص 
 . ٢١ص  ،هـ ١٤٠٦،دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،  ١ط، األصول التطبيقية لإلعالم اإلسالمي  ،سيد حممد :   شنقيطي ٣
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وخصائص ، واضح بني منظمويت  الثقافة واملعلومات وهو تداخل تتجلى أوجهه على مستوى التعريف 
 . ١"وتعد اللغة إحدى أدوات وسائل اإلعالم يف نقل هذه املنظومة وتلك ، وظيفتها  املنظومة أو

وبذلك نستطيع أن نؤكد العالقة بني اإلعالم واللغة بقولنا ينبغي علينـا اال ننظـر يف اللغـة    
باعتبارها فقط وعاء الفكر أو أداة التواصل ؛بل هي تشكل رؤيتنا وسـلوكنا وعليهـا يتوقـف األداء    

 .اعي للمجتمع الذي تنقلة وسائل اإلعالم بأنواعها املختلفه اإلجتم

واإلعالم البشري عموما قاصر عن إدراك الكمال مهما كانت حقائقه و خصائصـه الذاتيـه   "
 .  ٢"وعلومه اخلارجيه لقصور مصدره وبعده عن القداسه 

 :ومن بعض أساليب  اإلعالم   
 .سلوبيه معجزه  مليئه بنصاعة التعبري وقوة البيان فلقد جاء القران بصورة أ: البيان املعجز  -١
فان القران الكرمي حبقائقه  اإلعالمية متنـوع يف تركيبـه وموضـوعاته    : التنوع يف األداء ألقراين  -٢

 .والقضايا اليت يتناوهلا من خال ل وعظه وتعليمه وحماوراته 
ابة حلادثة أو جوابا لسؤال أو شـرحاً  فلقد كانت اآليات والصور ترتل استج:  الواقعية يف احلوار -٣

واليوم جند اإلعالم يستبق األمور ويقفز من فوق االحداث؛وذلك األمر اليتفق . ملوقف من املواقف 
 .مع منهج املعاصرة يف احملاورة واإلعالم واملناقشة اليت جاء ا القران

ويف الدعوة إىل اهللا ؛ فـان حتـري   . وهذه الصفة بالغة األمهية يف اإلعالم الناجح:االلتزام بالصدق  -٤
احلقائق والوقائع وااللتزام ا بروايتها كما وقعت هي الضمان األساسي للنور بتبعية الناس الـذين  

 .هم غرض املادة اإلعالميه
فكل تسمية تتم على حساب العقيـده والشـريعة يف   :  املواجهه الصرحيه وتسمية األشياء بأمسائها -٥

كاسب وقتيه هي يف احلقيقة جنايه على العقيدة والشريعة  معاً ؛ولنـا فيمـا   سبيل احلصول على م
صدر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املواقف مايؤكدهذا الراي والسيما يوم أن رفـض  

واهللا ياعم لـو  " التسوية اليت عرضت عليه من قريش بواسطة عمه  أيب طالب فقال قولته الشهرية 
 . والقمر يف يساري على أن اترك هذا األمر ماتركته أو أهلك دونه وضعو الشمس يف مييين

فكما نرى أن القران الكرمي ركز على اجلانب اخللقي عند رسول اهللا عليه الصالة : فعالية السلوك  -٦
 .واعترب جناح الدعوة موصول جبانبٍ كبيٍر من سلوكه عليه الصالة والسالم .والسالم 

واملقصود به هو أن القران الكرمي قد اخذ بطريقتني اساسينت : اإلعالمي  بعااالخذ باسلوب االستي -٧
 :يف األداء ملا هلما من اثر بالغ يف حتقيق هذا االستيعاب 

                                                 
 . ٣٥ -٣٣ص ص، هـ  ١٤٢٠، ١ط، النصوص اإلعالمية  إنتاج اللغة االعالمية يف، حممد هيبه ،  بتصرف  حممود خليل  ١
 .    ٩١ص، مرجع سابق  ، ن مفاهيم إعالمية من القرآ.،د حممد سي : شنقيطي ٢
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؛كـان املـبىن    اكان املعىن شديدا قاسي ايتناغم املعىن مع املبىن؛ فإذ ثالتنوع يف التعبري؛ حبي: األوىل
 . والعكس بالعكس، شديدا قاسيا أيضا 

طريقة التكرار يف األداء ؛ واملقصود بالتكرار هو القيام بعملية اإلحياء املستمر ؛وهي العملية :الثانية 
وقصداً إىل تعميق التوعية باملعىن املقصـود  ،اليت يتكرر ا املعىن نفسه بعبارات خمتلفه جتنباً لإلمالل 

 .منه 
بالطريقة اليت تتفق مع الفطرة حبيث ال تتعارض مـع  مبعىن تقدميها :  تناول احلقائق العلمية املسلمة -٨

البحوث التفصيليه الالحقه ؛السيما وان القران الكرمي ليس كتاباً علمياً باملعىن الذي نعرفه اليوم ؛ 
ويف احلدود اليت يستوعبها عقل اإلنسـان يف  ، لكنة مل يورد من احلقائق العلمية االماهو مسلم به 

 .كل عصر من العصور 
 :لدعوة إىل اعتماد أفضل أساليب القول واألداء يف ممارسة اإلعالم ودعوة اآلخرين ا -٩

 :وتتمثل يف كل من
 .اللني يف القول واخلطاب _ ب   .القول احلسن   -أ 
 .البصرية يف األداء والتوصيل  -ج
واجلدال الشـريف العفيـف   ،واختيار املوعظه احلسنة يف املوضوع ، احلكمة يف العرض   -د

 . ١تمثل بغاية الوصف احلسن امل

 : يقوم اإلعالم على عدة أسس مرتبط بعضها ببعض:  األسس اإلعالمية 

 . املرسل للرسالة اإلعالميه  -١

 .الرسالة اإلعالميه  -٢

 . الوسيلة اليت تقوم بنقل هذه الرساله -٣

 . املستقبل للرسالة اإلعالمية -٤

 . ستجابهاإل -٥

 :   واملرسل للرسالة اإلعالمية   

. أًي كان نوع اإلعالم وأياًً كانت مميزات رجاله ، اإلعالم الذي يقوم بنقل الثقافة إىل اتمع  هو رجل
جند دائما أن اهللا تكفل اهللا أن يرسل رسالً إىل عباده إىل عباده يعلموم مبادى : ويف اإلعالم اإلسالمي 

ين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَـى اللّـه   رسالً مبشرِ : قال تعاىل . اإلسالم لكي تقوم عليهم احلجة
 )١٦٥ية النساء آ(     حجةٌ بعد الرسلِ 

                                                 
 .  ٤٥ - ٤٣ص ص ،  مرجع سابق   ، املعاصر  عالماإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإل، عبد اهللا قاسم : الوشلي . بتصرف  ١
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يبينون هلم أمر دينهم ، فلم يبقى للخلق على اهللا حجه إلرساله الرسل تترى " يقول السعدي يف تفسريه 
 )* .ذلك فال يلومن االنفسه فمن كفر بعد .وطرق اجلنه وطرق النار ، ومراضي رم ومساخطه 

لتبقى على النـاس  ، ليقيم احلجه على الناس ويوصل الرساله ، وتتضمن االيه ان على االعالم البالغ  
 .احلجة بعد االيضاح 

 . هي الفكرة اليت يريد اإلعالميون بثها إىل اتمع :   الرسالة

 .مسعيةً أم بصريًه يقصد ا وسائل اإلعالم املختلفه سواءاً كانت :   الوسيلة

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه  : قال تعاىل . أمر اهللا ا رجل اإلعالم: والوسيلة يف اإلسالم
 ) ٣٥املائدة اية (  الْوسيلَةَ 

واحلذر من ، ان من تقوى اهللا هذا امر من اهللا لعباده املؤمنني مبا يقتضيه االمي" يقول السعدي يف تفسريه 
 .)*أي القرب منه واحلظوة لديه واحلب له وفيه : واتبتغوا اليه الوسيله .سخطه وغصبه 

فالبد مـن  ، وشد مشاعرهم ، وكذلك وسائل االعالم  ؛ ماهي االادوات للقرب من الناس وجذم  
 .يقرب من اهللا سبحانه وتعاىل وذلك . تقوى اهللا فيها ببيان كل خري من خالهلا والتحذير من كل شر 

  ١هم مجيع البشر ابتداءاً بالفرد ومروراً باألسرة واجلماعه ومجيع الشعوب:  املستقبل

فإننا نرى أن اإلعالم . وينبغي أن يهتم املسلمون ذه األسس لكي ينشر الدعوة يف شىت البقاع   
 . ليت تنشر اإلباحية والفساد يف اتمع املنحرف اليألو جهداً يف إستخدام كافة الوسائل واألساليب ا

ويف إطار تلك احملاوالت واجلهود ؛ فإنه " حىت أم حياولوا استفزاز املسلمني بالنيل من عقيدم     
مت توجيه العديد من الرسائل اإلعالميه من الدول الكربى إىل العامل اإلسالمي وذلك من خالل  توجيه 

، إىل الشعوب اإلسالميه وعلى رأسها الدول العربيه ؛ يف املنطقة العربيـه  العديد من اخلدمات اإلذاعية 
 .وهي أكثر املناطق املستهدفة لإلذاعات األجنبية املوجهه 

أو صـوت  ، وتذيع اليها أكرب قدر من ساعات اإلرسال سواء كانت هيئة اإلذاعه الربيطانيـه    
 .٢"ة أمريكا  أو راديو موسكو اوغريها من اإلذاعات املوجه

                                                 
 . ٣٠ - ٢٧ص ص ، مرجع سابق  ،  ملعاصر ا اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإلعالم ، قاسم  عبد اهللا : الوشيلي . بتصرف  ١
 . ٦٢ص،  هـ ١٤١١، مكتبة مصباح  ، ١ط، التحديات واملواجهة ، اإلعالم اإلسالمي ، ماجي: احللواين  ١

 . ١٩٣،  ١٩٢، ١٧٨ص ، مرجع سابق ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : انظر السعدي * 
. 



- ٤٣ - 
 

شىت  فهذا باإلضافة إىل كثري من القنوات الفضائيه اليت ظهرت يف اآلونة األخرية واليت تستهد  
فإا تدس السم يف العسل يف مواضع دقيقه ختفـى علـى   . فئات اتمع من خالل إعالناا أو براجمها 

 .الناظر من أول وهله 

مية شديدة ومدروسه ؛ حتمى عقول مجيع وانه يف املقابل من ذلك ينبغي أن توجد حصانة إعال  
كما على القائمني بشئون اإلعالم اإلهتمام كل االهتمام بإجياد . إفراد اتمع من هذه الدسائس املاكره

وهذا . إعالم هادف وبري وإسالمي يهتم بنشر الدعوة واإلصالح باإلضافة إىل قيامة بدور تربوي رائد
 .وهو حبمد اهللا أصبح يعادي اإلعالم املنحرف . ه ماوجد يف اآلونة األخرية البعض من

وهناك أنواع جيد من اإلتصـال منـه   ، اإلتصال هو أحد أشكال اإلعالم املميزة : اإلتصال يف اإلعالم
أن يتعاون املسئولون يف اإلدارات التعليمية على إجياد نظام يسـمح  " االتصال التربوي الذي هو مبعىن 

حيث أن تدفق املعلومات واحلقائق واملعاين من ، حبرية بني اإلدارات التعليمية  بتدفق البيانات واملعلومات
ويؤدي بالتـايل إىل حتقيـق األهـداف    ، اإلدارة املدرسية إىل املعلمني وبالعكس حيقق هدف االتصال 

نتفاع مما يؤدي إىل سهولة استرجاعها واال، وإجياد نظام فعال لتخزين املعلومات ، األساسية يف املدرسه 
 . ١" ا 

وهذا النوع من االتصال يقودنا االتصال التتكنولوجي اإلعالمي الذي مر بعدة  قفزات حـىت    
 :وصل إىل ماهو عليه اليوم ويكون جماالت يف اآليت 

 .جمال اإلتصال بني احلاسبات اإللكترونية وشبكات اإلتصال  -

 .جمال اإلتصال عرب اقمار الفضاء والسموات املفتوحه  -

 .تصاالت عرب األلياف الضوئية واكتشاف أشعة الليزراإل -

  ٢"اتصاالت احملمول " مث الطفرة أو الثورة الكربى وهي اإلتصاالت الشخصية املتنقله  -

كل هذه ااالت اليت وفرا التكنولوجيا اإلتصالية واملعلوماتية احلديثة لوسائل اإلعالم كـان      
ية والصحفية تتطلب عناصر بشرية على أعلى مستوى من املقدرة من نتائجها أن غدت املمارسة اإلعالم

 .  ٣واخلربة والتخصص الفين واإلعالمي واملعلومايت

                                                 
، هـ ١٤٢٥األردن  –دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع عمان  ، ١ط، مقدمة يف علم املعلومات التربوية ، حممد سليمان : اجلرايده  ١

 .٤٥ص 
الـدار  ، ١ط، لومايت والرقمـي االتصال اإلعالمي التفاعلي يف عصر الفضاء االلكتروين أملع اتكنولوجي،  أمسا حسني: ،بتصرف  حافظ ٢

 . ١٩ص، هـ  ١٤٢٦،  العربية للنشر والتوزيع
 ،مرجع السـابق  ،  كتروين أملعلومايت والرقمياء اإلتصال اإلعالمي التفاعلي يف عصر الفضاإل اتكنولوجي، امسا حسني: بتصرف  حافظ  ٣
 .٢٣ص
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عملية نقل املعلومات واملشاعربني  " يقوم اإلعالم على عملية اإلتصال الذي هو :  االتصال يف اإلعالم
  ١"األفراد واجلماعات 

 :ويأخذ هذا االتصال عدة أشكال هي

هوما حيدث داخل الفرد حني يتحدث الفرد مع نفسه ؛ وهو إتصال حيدث :  تصال الذايت اإل -١
 . ويتضمن افكاره وجتاربه ومدركاته ، داخل عقل الفرد 

وهو اإلتصال املباشر حيث ميكن فيه أن يستخدم حواسنا اخلمس؛ وينتج : تصال الشخصياإل -٢
 .تركهذا اإلتصال التفاعل بني شخصني أو أكثر يف موضوع مش

ويتصف بالعموميه والشمول ؛ألنه يتم بني عدد كبري من النـاس ذوي  : تصال اجلماهريي اإل -٣
امليول واإلجتاهات والثقافات املختلفة ؛ وهذا النوع هو الذي يهمنا ؛ألنه يتم بإستخدام وسـائل  

ريض ويتميز اإلتصال اجلماهريي بقدرته على توصيل الرسالة إىل مجهور ع، اإلعالم اجلماهرييه 
 .  ٢متباين االجتاهات واملستويات

 :ضرورات عملية لتأصيل املنهج يف حبوث اإلعالم   

إن جناح املنهج وتأصيله يف الدراسات اإلعالميه يظل مرهون بتحقيق مطلبني أساسيني يف دائرة  
 :مها ، والبحث العلمي ، املعرفه 

دالالت علميه تفيد يف تطوير املعـارف  مدى ماتقدمه نتائج البحوث التطبيقيه واالستخدامات من  -١
والعلوم واخلروج ا من دائرة النظرة اجلزيئة احملدوده للمحتوى الظاهر ومساته إىل الدائرة األوسع 

 .اليت تستهدف دراسة النموذج اإلعالمي الكلي يف اطاره احلركي 

يل احملتوى الـيت   وهذا يفرض على اتمع العلمي أن يتخطى حدود الدراسات الوصفية يف حتل  
إىل الدراسات االستدالليه عن حركـة عناصـر النمـوذج    . متيز املراحل االرتيادية يف البحث العلمي 

اإلعالمي يف اتمع اليت جيسدها بناء احملتوى ورموزه  وحركة الظروف واملتغريات احمليطة ذا النموذج 
 .صفة خاصة احملتوى ورموزة ايضا وتنعكس على البيئات اخلاصة بعناصرة وب، اليت تؤثر فيه 

وحتقيق هذا املطلب باإلضافة إىل أنة يفتح أفاقا جديدة للبحث العلمي يف الدراسة اإلعالميـه؛    
االمر الذي يتفق مـع  . والفكر النظري هلا ، فإنه يثري العلم واملعرفة يف جماالت الدراسات اإلعالميه 

حىت تنطلق املعارف املستحدثة من واقع . لنمو والتغيري فيها طبيعة اتمعات النامية وأهدافها ومراحل ا

                                                 
 .٧٧ص ،هـ ١٤٢٣، الدار املصرية اللبنانية ،  ١ط، وإدارة األعمال  تصال يف الفنون واإلعالم والتعليممناذج اإل،  عبد العزيز: شرف  ١
الـدار املصـرية   ،  ١ط ،   اإلعالم ومعاجلة األزمات ، حسن عماد : مكاوي _  خر مرجع آ.    ٧٧بتصرف من املرجع السابق ص ٢

 .  ٢٨ -٢٧ص ص، هـ ١٤٢٥، اللبنانية 
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ويتحرر الفكر اإلعالمي من األفكار والنظريات الـواردة الـيت صـاغتها    . اتمع ومتغرياته وظروفه 
 .  جمتمعات خمتلفه يف واقعها عن جمتمعنا 

املفـاهيم واخلطـوات   واتفاق حول اجتاه منوه العلمي وتأصيل . مدى ما حيققه املنهج من رسوخ  -٢
 .                                                                  اإلجرائيه لتكون دليالً ومرشداً للباحثني 

وهذا يفرض على خرباء اإلعالم ضرورة اإلهتمام باإلطار النظري والتطبيقي ملنهج حتليل احملتوى  
ساليب والطرق اليت حتقق االستخدام هلذا املنهج لـذا  ويتخطى حدود التصنيف واإلحصاء إىل تقرير األ

 :فانه من الواجب 

ختطي حدود النظرة الفلسفية لعملية التحليل وأهدافها واستخداماا إىل حبـث ودراسـة كافـة     -١
 .اجلوانب النظرية التطبيقيه 

املطالب اليت وهذه هي . حبث الطرق العلمية اليت ترفع من مهارة الباحثني يف إستخدام هذا املنهج  -٢
 . "١تؤدي لنجاح املنهج ورسوخه وسالمة إستخدامه يف حبوث اإلعالم

 : أشكال اإلتصال

هو العملية اليت يتم مبقتضاها تكوين العالقات بني أفراد اتمع بصرف النظر عن : " اإلتصال  
وهو عمليه أساسيه .م وبتبادل املعلومات واآلراء واألفكار  فيما بينه –وطبيعة تكوينه  عحجم هذا اتم
 . ٢"يف حياة اتمع 

وملا كان املقصد األساسي لإلعالم هو التفاهم فان أمهية وسائل  اإلعالم تتحدد يف إجياد هذا  
التفاهم وحنوه يف اتمعات البشريه ؛ حيث تؤثر طبيعة اجلهاز اإلعالمي على طبيعة اتمـع البشـري   

يام هذا اتمع ، وخلق التفاعل الضروري الستمرار حياته لذا جنـد  باعتبار اإلعالم عنصراً أساسيا يف ق
 .اهتماماً كبرياً من الدارسني اإلعالميني بوسائل اإلعالم 

 :منهم من يقسمها إىل جمموعتني رئيسيتني   

 )الكلمه ( اموعة األوىل تقوم أساسا على اللغة اللفظيه  -١

ويرون ) اإلشارة ،  الكاريكاتري ، الصورة ( اللفظيه اموعة الثانيه تقوم على أساس اللغة غري  -٢
 .أن املواقف اإلعالمية اللفظيه هي اليت جتمع بني اللغتني اللفظيه وغري اللفظيه 

 :ومنهم من قسمها إىل ثالث أصناف 

                                                 
ص ص ، هـ  ١٤٠٤، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ، ١ط، حبوث اإلعالم حتليل احملتوى يف ، حممد عبد احلميد . ، بتصرف  ١

٢٥١ - ٢٤٩ .  
   . ٦٧ص ، مرجع سابق، ل  تصال يف الفنون واإلعالم والتعليم وإدارة األعمامناذج اإل، عبد العزيز : شرف  ٢
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 .وهي اليت تشكل حيزا يف املكان ؛ كاملطبوعات وغريها من الوسائل البصريه : الوسائل املكانيه  -١

 .وهي اليت تتسلل يف وقت زمين كاإلذاعه واألحاديث الشخصيه وغريها: وسائل الزمانيه ال -٢

وهي تلك الرسائل اليت تشغل حيزاً مكانياً وزمانيـاً يف وقـت واحـد    : الوسائل املكانيه الزمانيه -٣
 .وهي رسائل بصريه ومسعيه . ؛كاألفالم الناطقه والتلفزيون وغريها 

سائل اإلعالم احلديثه كأدوات للنشر أو التعبري ماهي اال امتـداد  ويرى بعض الدارسون أن و 
. تقين للغه مبفهومها العام ، بل إن منهم من يرى أن اتمع يتشكل عن طريق طبيعة الوسيلة اإلعالميـه 

  ١. "وليس جمرد الرسائل اإلعالميه اليت تبث من خالهلا 

אW
 :تنقسم وسائل اإلعالم إىل

 : وسائل لفظيه وشفهيه منها  -١

عرفتـها  . اليت هي من أقدم الوسائل الشفهيه ؛وهي مازالت منتشره يف اتمعات احلاليـه  : اخلطابه -أ
كانت . اتمعات القدميه ؛فانتشرت عند العرب والرومان إىل أن أصبحت  الوسيلة املفضلة لديهم 

أسواق خطـب   –وهلذا نشأت عند العرب  وسيلة اإلعالم يف احلرب والسلم ويف السياسة واألدب
أو كتلك الزوايا واملالعب الواسـعة يف  ، وسوق مربد يف البصره ، كسوق عكاظ يف مكة املكرمه 

 .روما اليت كانت تشهد مباراة يف األدب والفلسفة 

ومل تزل اخلطبة أو اخلطابة وسيلة إعالمٍ وإقناع ولكنها ليست الوسيلة الرئيسيه كما كانت يف  
راحل البدائيه يف حياة الشعوب بل تقدمت عليها الوسائل الكتابيه على تنوعها ؛ واخلطبه  حالياً تتخذ امل

وهي اسلوب يتخذه القادة يف إعالم مجاهريهم عن أوضاع أوطام .إعالم يف املناسبات الكربى  ةكوسيل
 .اإلقتصادية أو السياسيه 

النـاس ؛ امـا مـن     نة إىل إعداد غري حمدودة متتختلف عن اخلطبة يف كوا موجه: الندوات  -ب
/ العلميـة  : ومن الندوات املختصـة  .أصحاب االختصاص أو من جتمعهم  حالة اجتماعية معينة 

 .الزراعية وهناك ندوات الشباب والندوات السياسية /الصناعية / األدبية 

 :وتشمل كل من : وسائل اإلعالم الكتابية  -٢

إعالم فعالة ألا تقدم للقاري الرباهني واحلجج يف صفحات كـثرية  الذي هو وسيلة : الكتاب  -أ 
 .ومدعومة مبراجع ومصادر ، ومتكاملة ومدروسة بدقة وعناية ومبوبة يف فصول وأقسام 

                                                 
 .٢٩ -٢٨ص ص ، هـ ١٤٧١، باعة والنشر دارعامل الكتب للط ، ٢ط، ىل اإلعالم مدخل إ،  سيد حممد: شنقيطي .. بتصرف  ١
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. كانت متبعة يف املاضي بشكل واسع .وهي وسيلة إعالم ميارسها احلاكم يف املناسبات: الرسائل  -ب 
وتوجه عادة من احلاكم إىل شعبة تضم اراءه وافكاره يف . دوده أما حاليا فمازالت متبعة لكنها حم

 . موضوع معني وهي غري اخلطب اجلماهريية املباشره

وهي الوسيلة اإلعالميه السائده واملسيطرة حالياً وأمهية الصحافة تنبع من اا اتصـال  : الصحافه  -ج 
فعـرب  . او الصورة إىل القاري يومي ومباشر باجلمهور ؛اتصال هدفه نقل اخلرب والرأي والتحليل 

يقوى اإلتصال إىل درجه تصـبح  ) أسبوعية اوشهرية أوفصليه( اجلريدة اليومية أو الة الدورية 
والصحافة .معها أراء اجلمهور واجلماعات هي حصيلة ماتضمه صحيفة ما من أراء أو معلومات 

 .تفرض وجود مستوى ثقايف معني لدى اجلمهور 

 :    السمعية والبصرية وسائل اإلعالم  -٤

 :ومن هذه الوسائل. وهي الوسائل السهلة اليت تفرض الثقافة لدى اجلمهور فهي يف متناول اجلميع

إىل جانب . وهي اليت توجهه إىل مجهور واسع اليهم أكان يعرف القراءة والكتابة أم ال : اإلذاعه  -أ 
الربامج الترفيهيه ميكـن بـث األنبـاء    فعرب . ذلك فهي وسلية  حملية وجذابه ألا وسيله  ترفيهيه

د الصحافة مركـز الثقـل يف   بع ولقد شكلت اإلذاعة. واقف املطلوبهواملعلومات وحىت تلوين امل
ألا غالبا ماكونت مواقفها بنـاء  " ترانزستور "حىت قيل عن بعض اجلماهري بأا مجاهري اإلعالم ؛

 .ماتبثة اإلذاعة من معلومات وخطب  ىعل

الذي قام بدور الترغيب البصري والذي جذب آلية شيئاً فشيئاً مجـاهري اإلذاعـة   :  التلفزيون  -ب 
 .الصحافة ألنة قام بدور إخباري وإعالمي واسع   وحىت مجاهري

. ولقد ظهر الصراع فعلياً بني الصحافة من جهة وبني اإلذاعة والتلفزيون والسينما  من جهـة ثانيـه   
افة والتلفزيون وتصاعد وتنافس بينهما إىل حد بعيد وتـبني أن  وبالذات احنصر هذا الصراع بني الصح

التلفزيون هو أكثر تأثرياً من الصحافة يف اجلماهري بسبب ما يوفره من صوت وصورة وحركة ولـون  
وهذا كله جيذب آلية الكبار والصغار على السواء ولكن قد بينت إحصاءات أجريت على عـدد مـن   

 .منخفض إقتصاديا وثقافيا كلما اعتمد على اإلذاعة يف حقل اإلعالم  الدول ؛انه كلما كان دخل الفرد

، ومجهور املسرح وان كـان حمـدوداً   ، وهو وسيلة إعالم معروفه كما انه وسيله فعاله : املسرح  -ج 
واملسـرح  . لكن مجهور املسرح هو أكثر ثقافةً وأكثر جتانساً ، وأقل حجماً من مجهور السينما

بل حافظ إىل وجـوده إىل جانبـها  وان   ،م منها لكنه مل يتراجع أمامها فهو أقد، سبق السينما 
 . ١"أكثر فأكثر  كانت السينما قد جذبت مجهوراً

                                                 
 .١٢ - ٩ص ص  ،مرجع سابق ، مائة سؤال عن اإلعالم ،  طلعت: بتصرف مهام  ١
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أن وسائل اإلعالم نالت من االسالم  إهتماما بـرياً مـن حيـث التطـوير     " وميكن القول  
ولقد كان املسـلمون  . والتحسني على خمتلف العصور أكثر من غريه من الديانات والنحل والدعوات 

وأحسن تأثريا كما . األوائل يستخدمون الوسائل املعروضه ويطورون بعضها حىت تكون أكثر جدوى 
ومل يتوقف املسلمون ، أم أضافوا عليها من الوسائل اجلديدة ابتداءاً بنبيهم حممد صلى اهللا علية وسلم 

م الوهن وانشغلوا بالدعة والترف ، وـم  عن ذلك االحني أصااونوا يف تعاليم دينهم وتنفيذ أوامر ر
ولوكانوا ملتزمني ملا سبقهم عدوهم إىل هذا األمر واستخدمه يف مصاحلة وحتقيق ماربة ضد اإلسـالم  

 .واملسلمني 

 :ومن امثلة تطوير الوسائل يف اإلسالم التايل 

 .والبيان لقد طور وسيلة الكلمه حىت أصبحت هي األداة الفعاله يف ميدان البالغ   -١

وطور اخلطابة حىت أصبحت والزالت هي االداةاالعالمية اإلسالميه الوحيدة اليت اليستعاض عنها  -٢
وحبب ورغب إليهـا يف األعيـاد   ،ومزيدا للتمكني فقد جعلها واجبة يف األسبوع مرة ، بغريها 

 .واألحداث واملناسبات 

 .ية الحميض لكل مسلم عنها فرض احلج وطور مناسكة حىت أصبح دعاية إعالمية عامل  -٣

شرع اآلذان ؛ وهو أفضل وسيلة إعالمية إلعالن التوحيد الدعوة إىل أفضل العبـادات وطريـق     -٤
 .وهو إعالم بدخول وقت الصالة وشرع يف اليوم مخس مرات ، الفالح 

ـ  ، وترسيخ دعائم اإلسـالم  ، وفرض اجلهاد وهو أحسن وسيلة للدعاية والدعوة  -٥ ن وإقـرار األم
 . واالستقرار 

وهو من الوسائل ، ورغب يف القيام ا مجاعيا وفرادى . واوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -٦
 . اإلعالمية ادية واملؤثرة 

ويف خمتلف عصور االسالم جند اجلديد من الوسائل الدعوية اإلعالمية اليت تربز هذه احلقيقـة   
لدعائية والدعوية مثل اختيار الشكل املناسـب للمسـاجد وإدخـال    مثل املؤسسات العلميه واملعامل ا

واملكتبـات  ، واملـدارس  ، واملعاهـد  ، واملآذن ورموزها ، التحسينات عليها حسب مقتضى العصر 
واملناسبات وغريها مـن احلركـات العلميـة    ، واألعياد ، والندوات ، ت واألربطة والزوايا واجلامعا
 .ت اإلسالم من احمليط إىل احمليط وافتتحت به كل قارات العامل واألنشطة الدعوية اليت أوصل

ومع ذلك كله فقد احتفظ اإلسالم بالوسائل املشروعة اليت كان يستخدمها أهل اجلاهليـة   
وغريها من وسائل اإلعالم املعتمدة يف الزمن الذي بدأت .واملناداة والطبول ، واألسواق ، الشعر : مثل 
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فَاصـدع   ر اهللا عزوجل لرسوله حممد صلى اهللا علية وسلم بالصدع والبالغ ا فيه مسرية الدعوة بأم
نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم  " ١"٩٤احلجر آية 

نه جيب على املسلمني إستخدام هذه الوسائل يف خدمة قضايا الدعوة واالمـة اإلسـالمية   إو 
 .إلعالم وحمتواه ونشر العقيدة الصحيحة من خالل مضمون ا

وأنه مع تطور هذه الوسائل ؛فإنه من الواجب على رجال اإلعالم االستفادة من خمترعـات   
، التقنية احلديثة وتوجيها بشىت السبل املدروسة والطرق املقننه ؛ لتخدم األهداف االسـالمية النبيلـه   

ولن يكون كذلك إال إذا .وسلوكاً  ومبادئه السامية ، لتحاول أن تصوغ أمة جميدة تلتزم باإلسالم منهجاً
 .أخذ اإلعالم أصوله من معني الكتاب والسنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٤ -٢٢ص ص، مرجع سابق ، اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإلعالم املعاصر ، عبداهللا قاسم : الوشلي  ١



- ٥٠ - 
 

 

 

 

 املبحث الثاني
 نشأة وتطور اإلعالم يف اململكة العربية السعودية

 

• אא
• אאא 

• אא 
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 :نشأة وزارة اإلعالم 

ونشر ومرورها مبراحـل التنظـيم   ، وإذاعة ، صحافة ، انه بعد نشأة وتطور قطاع اإلعالم يف اململكة  
تعـىن  . اإلعالم يف الدولة وتنظمهـا   ةاحلاجة إىل وزارة تشرف على أجهز تواهليكلة اإلداريه؛ ظهر
والرد على الـدعايات  ، اية املواطنني من احلمالت اإلعالميه تشكيل الرأي ومح، بالتخطيط اإلعالمي 

اليت كانت تبنتها اإلذاعات العربية والغربيه ضد اململكه ؛نتيجة للتطورات واألوضاع السياسة ،املغرضه 
لقد تعرض اتمع إلذاعات الدول العربية ااوره اليت كانت تسمع بوضوح . اليت سادت تلك القرى 

ومنها يتلقى املعلومات واألخبار ؛ لذا فقد أدركت اململكة كدولة ناميه انه البد . ء اململكه يف مجيع أحنا
وتقوم بتنظيم محالت إعالمية ذات ج علمي مـدروس  . هلا أن تنتشر وتبلغ كلمتها على أوسع نطاق 

وكانت األحداث . املغرضه اليت كانت تبثها اإلذاعات العربية والغربية ضد اململكه  تللرد على الدعوا
فصدر . والظروف السابقة متهد إلنشاء وزارة ترعى اإلعالم وتربز منهاج الدوله وشخصيتها ومواقفها 

ينص على حتويل املديريـة  ) م١٩٦٢(هـ ١٣٨٢. ذي القعدة  ٤وتاريخ ) ٥٧(املرسوم امللكي برقم 
إلعالم فقد أخذت على عاتقها العامة لإلذاعة والصحافه والنشر إىل وزارة لإلعالم ومنذ نشاة  وزارة ا

وتطـوير الصـحافة   ، مسؤولية تطوير وسائل اإلعالم املختلفه ؛ وذلك بتوسيع حمطات البث اإلذاعي 
واستطاعت وزارة اإلعـالم أن تتقـدم   . السعوديه يف إنشاء حمطات التلفزيون يف مجيع مناطق اململكة 

م أول إشارة بث مـن  ١٩٦٥) ليو يو( ١٣٨٥. ربيع األول  ١٩بشكل الفت للنظر حيث خرجت يف 
كما نفذت فكرة حتويل امللكية الفردية للصحافة إىل صـحافة متلكهـا   ، حمطيت تلفزيون الرياض وجده 

بعد ذلك مت توسيع نطاق البث التلفزيوين .ومث إنشاء وكالة األنباء السعوديه . مؤسسات صحفية أهلية 
هـ لكثري مـن اهليئـات العامليـة    ١٣٩٠ي يف عام وانضم اإلعالم السعود، وادخل التلفزيون امللون 

 .اإلعالميه 

هـ بدأ العمل يف جممع تلفزيون الرياض الذي يعترب واحداً من أكرب املنشآت ١٣٩٥ويف عام  
هـ واحتوى امع على جتهيزات فنية حديثه نتوفر  ١٤٠٤وانتهى العمل فيه عام . اإلعالمية يف العامل 

 .  ١لبث واإلنتاج التلفزيوينفيه إمكانيات كبرية ختدم ا

 

 

                                                                                                                         

 
                                                 

، مكتبة امللك فهد الوطنية أثنـاء النشـر   ، هـ ١٤٢١،  ١ط، قع واملستقبل اإلعالم اخلارجي السعودي الوا، إبراهيم عبد اهللا : اجلابر  ١
 .١٧ -١٥ص ص ، هـ ١٤٢١
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אאאW
 :خدمة اإلسالم  -١

هداف مبا يعين أن السياسـة  هي اإلطار الذي حيدد األ) السياسة اإلعالمية ( النظرية اإلعالميه  
وكذلك الضـمري  . اإلعالمية هي جزء من السياسة العامة للمملكة اليت تلتزم باإلسالم منهجاً وشريعه

تنطلق مسترشـدةً  ،ومن هذا املنطلق فإن السياسة اإلعالميه . اإلنساين احلي واإلنتماء الصادق الفراده 
وتصنع طرحا واعيـا وشـامالً   ، احي احلياة يف اململكة بتوجيهات العقيدة اإلسالميه اليت تنظم كافة من
 .ملسائل السياسة واالقتصاد واإلجتماع والتربيه 

واإلعالم بوسائله املختلفة يعرب تعبرياً صادقاً عن هذا اإللتزام الذي تنفرد به اململكة إنطالقاً من  
نتها لدى أبناء العامل اإلسالمي ومن متيزها وخصوصية مكا،دورها التارخيي يف خدمة اإلسالم واملسلمني 

 وهلذا فان الدولة التألوا جهداً يف دعم القطاع اإلعالمي بوسائله املختلفه .... 

 :املستوى الداخلي  -٢

دف السياسة االعالميه على املستوى الداخلي إىل ترسيخ قيم اإلسالم يف النفوس وكـذلك    
وح التكافل اإلجتماعي بني االفراد والنهوض باملسـتوى  وإذكاء ر. العادات والتقاليد العربية األصليه 

ودعم النهضة العلمية والثقافية واإلهتمام بوضع األسـرة والشـباب   . للمواطنني  الفكري والوجداين
 .واألجيال 

 :املستوى اخلارجي   -٣

، العـريب  احملور .. يهتم اإلعالم بإبراز توجيهات اململكة وسياستها على احملاور الثالثة التاليه  
وتؤكد التوجيهات اإلعالمية يف ذلك على التضامن العريب واإلسالمي . احملور الدويل ، احملور اإلسالمي 

 ،والوقوف جبانب احلـق والعـدل   ،وإحترام حقوق الشعوب. والدفاع عن قضايا العرب واملسلمني . 
جلوار وعدم التداخل يف شـئون  وعلى االحترام املتبادل وحسن ا، ومناهضة التيارات اهلدامة ، والسالم 

 .الدول األخرى 

 : جمال التنميه   -٤

دف السياسة اإلعالميه إىل إبراز املستوى احلضاري الذي حققته اململكة يف وقـت قياسـي    
، الشاملة يف لقطاعات التعليميـة  ةوتنفيذ اخلطط التنموي، وختطيط عصري مدروس، بتشجيع من القياده

ومنـها خدمـة املقدسـات    . والرياضية والصـحية  ، والثقافية، والعمرانية، يةواالجتماع، واالقتصادية
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. لذا إهتمت الدولة بالنظم اإلعالمية نصاً وروحـاً  . وكذلك تعميق وبناء الشعور الوطين . اإلسالميه 
  ١"دون اخلروج عن النهج اإلعالمي الصحيح . وحتديث الربامج إذا لزم األمر

 : السياسة اإلعالمية للمملكة

واعتمدت من من جملس . تعد السياسة اإلعالمية للمملكة اليت أصدرها الس األعلى لإلعالم  
هـ أول سياسة إعالمية مكتوبة يف اململكه ودف ١٤٠٢/ ٢٠/١٠وتاريخ  ١٦٩الوزراء بالقرار رقم 

تمع السعودي السياسه اىل  حتديد األطر واألهداف واملقاصد العمومية للممارسات اإلعالمية يف ا . 

وتعد السياسة اإلعالمية للمملكه احد أهم العوامل ذات التأثري اإلجيـايب يف مسـرية العمـل     
 . الصحفي يف اململكه ؛ حيث أسهمت السياسة يف ترسيخ البعد املؤسس للعمل الصحفي يف اململكه 

رة العمـل  كما أسهمت يف تطوير األداء املهين للصحف السعوديه من خالل احلث على ضرو 
على إعداد الطاقات البشرية القادره على حتقيق أهداف اإلعالم يف اتمع حيـث حيـرص اإلعـالم    

املادة اإلعالميه يف مجيع ميادينه ويشجع املختصني يف اإلسهام يف جمال  ىالسعودي على اإلرتفاع مبستو
مؤهلني على مستوى رفيـع  ختصصهم ويستبعد أي اقناع اليرتفع إىل املستوى اجليد ويتم ذلك بواسطة 

 .من الدين والعلم والوعي واإلخالص على أن تتهيأ هلم الظروف اليت متكنهم من تأدية مهمتهم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اململكـة  ، مطابع اجلامعـة  ، تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية يف عهد خادم احلرمني الشريفني ، فهد عبد العزيز : العسكر  ١

 . ٧٧ - ٧٦ص ص ، هـ ١٤٢٢، العربية السعودية 
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حىت حندد العالقة بني اإلعالم والتربية البد أوالً من حتديد املفاهيم لكـل   :لعالقة بني االعالم والتربية ا
 : منهما 

يقصدا تلك العمليه املقصوده اليت يتم من خالهلا تنمية الشخصيه الفرديه اإلجتماعيـة  :  التربيه: اوال 
 إىل أقصى درجه تسمح ا إمكاناا وقدراا 

، يقصدبه توجيه األفراد عن طريق تزويدهم باألخبار الصحيحه واملعلومات السـليمه   :اإلعالم :  ثانيا
 .واحلقائق املؤكدة ؛اليت تساعدهم يف تكوين رأي صائب 

 .يقصد به االستفادة من تقنيات اإلتصال وعلومه من أجل حتقيق أهداف التربية :  ياإلعالم التربو

وهو " من املفاهيم الشائعة يف أدبيات واجتماعيات التربيه " ربيه تفتيت الت" ولقد أصبح مفهوم 
 .املفهوم الذي يشري إىل تزاحم وتداخل وتنافس العديد من األوساط التربوية وتفتت اخلربة فيما بينها 

أجهزة اإلعالم اليت تعد اليوم اقوي وسيط تربوي فعال يـؤثر علـى   "ومن ابرز هذة الوسائط 
جمال بث القيم وتغيري اإلجتاهات مبا ينعكس سلبياً أو اجيابياً على األمناط السـلوكية  الصغار والكبار يف 

 . السائده 

ولقد ازدادت فعالية هذا الوسيط يف عصرنا احلايل بعد الثورة اليت حدثت يف وسائل االتصـال  
يهـا املـؤثرات   والتكنولوجيا على حنو حول عاملنا املعاصر إىل مايشبة قرية الكترونية صغريه تتداخل ف

 .الثقافيه العاملية على حنو مل  يسبق له مثيل مما أدى إىل حتقيق تقارب كبري بني األفراد على هذه البسيطه 

إن هذا التطور يف أجهزة االتصال اجلماهرييه أدى إىل سيطرة وسائل اإلعالم ومتكنـها مـن   
نا املزيد مـن اإلهتمـام بتوجيههـا    تشكيل الفرد والتأثري على قيمه ومعتقداته ؛ األمر الذي يتطلب م

اننا نعيش اليوم مرحلة من التطور والتغيري تفرض علينـا  . واإلطمئنان على سالمة مضامينها ومقاصدها 
إعادة تشكيل تعليمنا وقيمنا ليحفظ لنا قيمنا وهويتنا وثقافتنا ؛ واليايت ذلك إال من خـالل إالعـداد   

 .التربوي اإلعالمي 

الذي حيقق يف عملية التنسيق والتكامل بني االني إليصال الرسالة التربوية واإلعالمي التربوي 
 .وإبالغها للمستقبل يف الوقت والشكل الذي حيقق أهدافها 

والتعاون مابني اإلعالم والتربية له تاثريه على اجلانبني فيما يتعلق بـدورمها  ، إن غياب التنسيق 
وتأثريهـا  .جيعل تقدم التربية بطيئـاً   –ب اإلعالم عن التربيه فغيا"األطفال" جتاه األفراد وخيص منهم 

 . حمدوداًيف الطلبه 
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أما غياب التربية عن اإلعالم فهو األخطر والذي من شأنه أن جيعل لإلعالم تأثرياً سلباً علـى  
تأثر مبـا  وال ي، األفراد لذلك فان التربوي حباجة أكرب إىل اإلعالمي يف سبيل أن اليهدم البناء الذي بدأه 

 .يقوم به اإلعالم من عروض سلبيه يف حال غياب التنسيق 

ولكن مايقدمه اإلعالم ؛ لدعم التعليم مازال قليالً قياساً على اإلمكانات اليت يتمتع ا االعالم   
وقد جنحت بعض اتمعات يف استخدام االعالم يف حل بعض مشاكلها القومية املتعلقة بالتعليم مثل . 

حيث قللت من نسبتها من خالل الربامج التعليميه اليت تعرض يف التلفزيون وتوجة اىل فئـات   .االمية 
 .  ١خمتلفة من ابناء اتمع

ولقد قامت عدة دراسات خبصوص العالقة بني التربية واإلعالم وكان خالصتها أن  التربية واالعـالم  
روري أن حيدد التربويون ماذا  يريدون من  جماالن يسعيان خلدمة اإلنسان واإلرتقاء بشخصيته ، من الض

 .أنفسهم أوالً  داخل العملية التربوية ؛ مث حيددون  ماذا يريدون من اإلعالميني

القاسم املشترك بني اإلعالم والتربيه كبري ويتطلب من أعضاء الفريقني التعاون لتغطية هذا اال 
اء اإلنسان ويف حالة غياب مثل هذا التكامل سيكون بنجاح ، التكامل مابني التربية واإلعالم مطلوب لبن

 . له حتماً اثارة السلبيه ، مايقدمه اإلعالم العريب للتعليم مازال قليالً  قياسا إىل إمكانات نظم اإلعالم 

 .هو االعالم التربوي –البحث عن مصادر بديله للموارد البشرية املدربه  وخري  بديل لذلك 

من  ٪٣٠فان ماميارس من اإلعالم التربوي اليتعدى يف أحسن صورة . فيما يتعلق بدول اخلليج
 : عملت يف جمال العالقة بني التربية واإلعالم اجلهود املبذولة وكانت أيضا من توصيات البحوث اليت

حتديـد  : السعي حنو تكوين جلنة عليا للتخطيط لإلعالم التربوي يف الكويت تكون مهمتـها  
ونضـع اسـتراتيجية   ، الم التربوي وحتديد  ضوئه  أهداف االعالم التربوي مفهوم واضح وشامل لإلع

تربوية عامة توجه من خالهلا مجيع املؤسسات اإلجتماعية ذات الدور التربوي مبا يف ذلـك املسـجد   
 . ٢والنوادي

إعداد دورات تدربيه لإلعالميني والتربويني لشرح مفهوم اإلعالم التربوي وكيفية تنفيذه مـن  
 .املؤسستني اإلعالمية والتربويه خالل 

يف جامعة الكويت ؛يكون إلزاميـا  " اإلعالم التربوي " اإلسراع يف إجياد مقرر دراسي بعنوان 
 .وطلبة قسم اإلعالم ، لطلبة التربيه 

                                                 
، جملة فصليه ختصصيه ، جامعة الكويت –تصدر عن جملس النشر العلمي –الة التربويه ، حممد حممود وآخرون : بتصرف العبد الغفور ١

   . ٦٠ - ٣٤ص ص ، م ١٩٩٦خريف ،ادي عشر الد احل، العدد احلادي واألربعون ، حمكمه 
 .٤٢ص، مرجع سابق ، بوية الة التر، حممد حممود  وآخرون : بتصرف  العبد الغفور  ٢
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إنشاء مكتب إعالمي يقوم عليه إعالميون داخل املدرسة يساهم يف عرض املنـهج املدرسـي   
 . ل الوسائل اإلعالمية املتنوعه بصورة شيقه وجذابه من خال

إنشاء إداره  تربوية داخل وزارة اإلعالم لتحديد االلويات التربوية اليت ينبغي التعـبري عنـها   
إعالمياً والعمل على تقومي  الربامج تربوياً ؛حبيث ال تكون معول هدم ملا تبنيـه املؤسسـات التربويـة    

 . ١األخرى يف اتمع
אאW

، والذي أصبح فيـه الفضـاء   عصر احلاضر تعد الفضائيات العربيه جتسيداً للتواجد العريب يف 
 –ومسرحاً ملنافسة إعالمية ضاربة بني تلك القنوات " كل يوم " مفتوحاً إلطالق قنوات فضائيه جديدة 

لفضاء اخلارجي إلثبات وجودها على الساحة الدوليه ويف ا" واليت هي يف الواقع منافسه بني دول العامل 
م والذي شهد انطالق أول قناة فضائيه عربية  ١٩٩٠ويرجع تاريخ الفضائيات العربيه إىل أواخر عام "  

واليت كانت البدايه .. م  ١٩٩٠ديسمرب  ٢٢واليت بدا بثها يف " األوىل " القناة الفضائية املصريه " وهي 
بـل  ..كانت قنوات حكوميه أم قنوات خاصه سواءاً، حنو انطالق قنوات فضائية عربيه عديدة ومتنوعه 

فبعد أن كـان  ..إن امللفت للنظر هو تزايد عدد القنوات الفضائيه العربيه بوضوح يف السنوات األخرية
األمر الذي أدى إىل ، جتاوز عددها اآلن املائة بكثري ، عددها يقدر بعشرين قناه يف منتصف التسعينات 

 .أم بني الفضائيات العربية والفضائيات األجنبيه ، العربيه  تزيادة حدة املنافسه بني الفضائيا
 

 :نظام البث 
قناة تقريبـاً بنظـام البـث    ) ٥٩( يف حني تبث ، بنظام البث املفتوح ) تقريباً (قناة ٧٨تبث  

  *املشفر
 :التغطية اجلغرافية 

نها يغطـي منـاطق   وجزء كبري م، يغطي بث القنوات الفضائية العربية أساساً املنطقة العربيه  
بينما يغطي عدد حمدود منها من هذه القنوات أمريكا واستراليا وأفريقيا وأمريكـا  ، شاسعة من أوروبا

 . اجلنوبية وأجزاء من اسياء 

   

 

                                                 
، أعمال املؤمتر العلمي األول لألكادميية الدولية لعلوم اإلعالم ، الفضائيات العربية ومتغريات العصر ، مىن سعيد وآخرون :  بتصرف احلديدي  ١

 .  ٦٢ص ، مرجع سابق  
 .أنظر املعىن يف مصطلحات الدراسه *
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 : لغة البث 

يف حني تبث بعض القنـوات  ، قناة )   ٨١( باللغة العربية  -تبث معظم الفضائيات العربية   
قناه وبعض اللغـات األخـرى   ) ١١(واللغة الفرنسية ، قناه )  ٤٠( لغة االجنليزية جزاءاً من براجمها بال

 ) .العربيه ، الفرنسية ، كاالسبانية واهلندية والفارسية  تبث قناة النيل الدولية املصرية باللغات االجنليزيه 

 :اإلنتاج

  ٪١٠٠،  ٪٣٠وح بـني  تعتمد أغلب الفضائيات العربية على اإلنتاج احمللي للربامج بنسبة تترا 
 .من الربامج اليت تبثها على قنواا 

فان  الفضائيات العربية تستورد برامج عربيه بنسب تتـراوح بـني   ، بالنسبة لإلنتاج املستورد  
باملائة من مجلة الربامج  ٦٠باملائة و١أما الربامج األجنبية املستوردة فتتراوح نسبتها بني  ٪٧٠و  ٪٠,٣

 .١"القنوات  اليت تستوردها هذه

 : أخالقيات املهنة والفضائيات العربية

أمر متفق عليه وموثق يف عديد من مواثيـق الشـرف   .. إن مباديء أخالقيات مهنة اإلعالم  
" فهي مهنة تتمتـع  ، وهي تتصل بطبيعة مهنة اإلعالم .. اإلعالميه والتشريعات املنظمة للعمل اإلعالمي

" وبالتايل فان ،  توظف أساساً يف خدمة تنمية القدرات املعرفية لإلنسان تلك القوة اليت".. املعرفة  ةبقو
هـو يف  ، وكذلك على صناعة القرار وعلى التوازن اإلجتماعي ، تأثريها على حياة األفراد واجلماعات 

بد فال، وألن قوة املعرفه اليت تتمتع ا مهنة اإلعالم تنعكس مباشرة على حياة اإلنسان".. تزايد متواصل 
ويف هذا اإلطار ميكن حتديد ثالثـة حمـاور رئيسـيه    . أن ختضع هذه القوة لضوابط اجتماعية وأخالقيه

 " الشعور باملسئولية جتاه الرأي العام ، القدرة على التحكم الذايت، قوة املعرفه: " للسلوك املهين اإلعالمي

وفان إتصايل معلومايت مما تزداد يف ط" قوة املعرفه " يف عصر الفضائيات وشبكات املعلومات تضخمت 
، وأيضاً شبكة االنترنت ، معه أمهية وضع ضوابط إلستخدام هذه القوة املعرفيه وخباصه يف الفضائيات 

 .فنحن نعيش يف عصر يتسم بتصاعد ثقافة الصورة وتزايد نفوذ اللغة املرئية ودالالا 

فاحلرية " احلرية اإلعالمية املسئولة " وم وميكن بلورة أخالقيات مهنه اإلعالم يف هذا العصر مبفه 
اإلعالمية ضرورية ملمارسة مهنة اإلعالم من منطلق حرية الرأي والتعبري وحرية اإلبـداع واملسـئولية   

حيث أن هذه احلريه تكتسـب  ، فال حرية إعالمية مطلقه ، اإلعالميه هي جوهر قوة احلرية اإلعالمية 

                                                 
أعمال املؤمتر العلمي األول لألكادميية الدولية لعلـوم  ، يات العربية ومتغريات العصر الفضائ، مىن سعيد وآخرون :  بتصرف احلديدي  ١

 .٦٣٣ - ٦٢.ص ص ، مرجع سابق  ، اإلعالم 
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اليت تستخدم شعار ، كما حيدث من بعض الفضائيات العربيه  – قوا من خالل عدم إساءة استخدامها
 .  ١احلرية كمربر ملا تثبثه من مضامني هابطه

فإن التوصل اىل صيغة مالئمـة ألخالقيـات   :" ومن منطلق الثوابت اخلاصة بأخالقيات املهنة  
 :التالية تلتزم ا الفضائيات العربيه ؛ يتطلب مراعاة اجلوانب –البث الفضائي العريب 

أن يكون تعميق إرتباط اإلنسان العريب جبذوره األصلية واجباً والتزامـاً مشـتركا بـني مجيـع      :أوالً
 .الفضائيات العربيه

ويف معاجلة كافة القضايا املرتبطه ، احلرص على اإللتزام بالصدق واملوضوعية يف البث االخباري  :ثانياً 
 .أو القضايا بوجه عام ، بالعامل العريب 

 . أن تكون حرية التعبري واإلبداع يف إطار من القيم واألخالقيات العربية واإلسالميه  :ثالثاً 

أن تكون قضية بناء وتنمية اإلنسان العريب يف مقدمة إهتمامات الفضائيات العربية يف كل ما تبثه  :رابعاً 
وتقدمي اجلرعة املناسـبه  ، تلفهفيما تناولته من موضوعات وقضايا بكل إشكاهلا الفنية املخ، من مضامني 

املتوازنه بني طريف معادلة األصالة واملعاصره من الربامج الدينية والثقافية والعلمية واالقتصادية والترفيهية 
 .والربامج املوجهه لكافة الشرائح العمرية والفئويه 

اً من حيث الشكل الفين احلرص يف اإلنتاج اإلعالمي العريب للفضائيات العربيه أن يكون متميز :خامساً
واألهـم أن  ، واملوضوعي وقادراً على اإلار والدخول يف منافسة مع أرقى مستويات اإلنتاج اإلعالمي 

يكون من حيث الوفرة حبيث يفي بكافة احتياجات الفضائية العربية مبا يوفر البديل العريب الكامل دون 
وحبيث تكون االسـتعانة   –مبقتضيات االستثمار  –ية باملواد األجنبية  أو ترويج قنوات أجنب ةاالستعان

 .باملواد األجنبية فقط االجيابية املضمون منها 

وكل ما يهـدد اتمـع   ، االلتزام فيما يبث من مضامني أن حتمي العقل العريب من االختراق  :سادساً 
هاب والتطرف واجلرمية من خالل حماربة ظواهر اإلر.. العريب من مؤمترات تستهدف النيل من استقراره 

 .وكل مايشيع االحنالل والتفسخ األخالقي ، واملخدرات ،بشكل عام 

ميثـاق  " فإن التوصل إىل صيغة مالئمة ألخالقيات البث الفضائي العريب يف شكل ..  وأخرياً 
ات ميكن أن يتحول إىل واقع من خالل تفعيل دور جلنة التنسيق بني الفضائي" شرف للفضائيات العربيه 

وتضم يف عضـويتها  ، وهي تتبع احتاد إذاعات الدول العربية ،  ١٩٩٥واليت شكلت منذ عام " العربية 
أو تعيد بث قنوات فضائية ، فضائيه  تللقنوات الفضائية العربية احلكومية واخلاصه اليت تبث قنوا"ممثلني 

                                                 
، كادميية الدولية لعلـوم اإلعـالم   أعمال املؤمتر العلمي األول لأل، مىن سعيد وآخرون الفضائيات العربية ومتغريات العصر :  احلديدي  ١

 . ٦٤٣ص ، مرجع السابق
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واإلدارة العامـة  ، ل العربيـه  عربيه على شكلها  وكذلك اإلدارة العامة لشئون اإلعالم يف جامعة الدو
إلحتاد إذاعات الدول العربيه واملؤسسة العربيه لإلتصاالت الفضائية واملنظمة العربية للتربيـة والثقافـة   

للبـث   الذي يضم ضوابط ومعايري، حبيث تتوىل هذه اللجنة إعداد ميثاق الشرف املقترح" .. والعلوم 
ملعاقبة من خيرج على حدود أخالقيات املهنة يف " آليه "يثاق واألهم هو تضمني هذا امل.. الفضائي العريب

 ١."الفضائيات العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، أعمال املؤمتر العلمي األول لألكادميية الدولية لعلـوم اإلعـالم  ، مىن سعيد وآخرون الفضائيات العربية ومتغريات العصر :  احلديدي  ١

 .٦٤٥  - ٦٤٣ص ص ، مرجع سابق  
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 يتضمن 

 األهداف الرتبويه :  املبحث األول    
 مستويات األهداف : املبحث الثاني 
 لرتبية اإلسالميةداف اأه: املبحث الثالث 

 بالدراسه اخلاصة                         
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אאאאאW
إن التربية عملية مقصودة البد من حتديد أهدافها حىت تسري بشكل مدروس ومنظم حنو غايـة  

حتديد األهداف ألي جهـد  " فان ."ارشاد  وانه بدون حتديد هذه األهداف تسري بغري وعي وال،معينة  
ويساعد يف رسم الطريق ، الن ذلك يعني على حتديد جمال هذا العمل ،يقوم بت اإلنسان أمر ضروري 

وهذه العملية تزداد وضوحا بالنسبة إىل العملية التربوية اليت ، وإجياد الوسائل اليت حتقق هذه األهداف ، 
صرح االمة وتعيني اسلوب السلوك يف حياة الفرد واجلماعة حىت جيتاز  وبناء، يراد منها توجيه اجليل " 

وقيمة اهلـدف يف انـه   "  البشر هذه احلياة بسعادة ونظام وتفاؤل ورغبة واقدام ووعي وتدبري وإحكام 
ذلك الذي ألهدف له اليعرف لـذة  ، وحيدد له الوسائل والطرق ، ويعني له اجتاها ، جيعل للعمل معىن 

واليستطيع اجلزم بأفضلية طريقة ، وهو بعد ضائع اليعرف اين املنتهى ، تذوق طعم احلماس العمل والي
 ١. "على طريقة وسيلة على أخرى 

وكذلك أن حتيد األهداف بالنسبة للفرد ماهو االنو ع من النظر اىل املستقل واألمد البعيـد ؛  
ن آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت لغـد   يا أَيها الَّذي : قال تعاىل " وهذا األمر مطلوب شرعا 

 ) ١٨: احلشر (    واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ

عصر التقنية واالنفجار املعلومـايت  : والشك إن حتديد األهداف  أمر ضروري يف هذا العصر 
أا تسري وفق تنظيم معني وختطيط مرتـب دون ختـبط او    دجن: الكون الكبري ولو نظرنا يف سنن هذا 

لذا البد من وجد ثوابث وركائز للمسلم حىت الامجة األزمات وحتيط بة املشكالت فيصبح .عشوائية 
يف دوامة اليستطيع منها اخلروج   حتديد اهلدف وتعيينه يساعد الشخص على توجيه سلوكه حنو حتقيق 

 .يف اقل جهد ممكن وأسرع وقت ويساعد بذلك على النجاح هدفه ليصل اليه 

 .يتعني بشكل واضح يف العملية التربوية هوإذا كان اهلدف ذه األمهية واملكانة ؛ فان

 :واألهداف التربوية تنقسم إىل قسمني رئيسيني 

بيـة اجنازهـا   أي اليت تشمل على األغراض واملقاصد النهائية اليت يراد من التر:   األهداف األغراض 
 .وحتقيقها على املستويات الفردية واالجتماعية والعاملية 

 .أي اليت تشمل على الوسائل واألدوات الفعالة لتحقيق األهداف األغراض :  واألهداف الوسائل 

دون وسائل نوع من األمنيات بعيـدة  " وكل من هذين القسمني يكمل األخر ـ فاألهداف األغراض  
واألهداف الوسائل دون اغراض تنقصها الدوافع احملركة والغايـات  "املعوقة لالجناز  والتطلعات، املنال 

                                                 
ص  ،الريـاض   ،ة العربية السعودية اململك، زيع للنشر والتو ادار اشبيلي،  ١ط، هـ ١٤٢٣، التربية اإلسالمية ، محد أ: بتصرف احلمد  ١

 . ٣٧،  ٣٦ص 
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املوجهة فمثال تعليم درس من التاريخ هو هدف من األهداف الوسائل اليت توصل إىل هدف ائي مـن  
 ١."عن قوانني اهللا يف االجتماع البشري  فوهو الكسو –األهداف األغراض 

אאאW
واألهداف التربوية هي تلك التغريات اليت يراد حصوهلا يف سلوك الفرد اإلنسان ويف ممارسـته  

فهي تصف الصفات العقلية والنفسية والشخصية الـيت  . واجتاهات اتمع احمللي او اتمعات اإلنسانية 
االجتماعية اليت يتصف ا  وهي تصف أيضا االجتاهات واخلصائص. يتمتع ا الفرد املثقف تثقيفا عاليا

اتمع الراقي املتحضر وهلا أمهية بالغة يف حتديد مسارات األنشطة التربوية وحتدد الوسـائل واألدوات  
. وتنبثق منها انبثاق الثمرة من البـذرة   –الالزمة للتنفيذ والتقومي وهي تشتق مباشرة من فلسفة التربية 

وهي توجهه وحتدد بنيتة وطبيعته وطرائق ووسائل ، التعليمي وهذه األهداف تكون سابقة على املنهاج 
 .تنفيذه 

أي هي من املهارات احملددة اليت يراد ، فهي نتاج موقف تعليمي معني  –أما األهداف التعليمية 
 . تنميتها من خالل تعليم خربة دراسية معينة او حمتوى معني من املنهاج 

داف التعليمية ومتنحها الشرعية األزمة بينمـا تعمـل   ويالحظ أن األهداف التربوية توجه األه
 .األهداف التربوية يف ممارسات عملية ااألهداف التعليمية على جتسيد الغايات اليت تتضمنه

 .ويتضح ذلك من هذا األشكال التوضيحية 

يار الوسائل بعين تنظيما للنشاط والعوامل املؤثرة يف املوقف التعليمي مبا يساعد يف اخت:  اهلدف التربوي
ويكون مقصورا ومستهدفا يف ذاته وان تكون هناك غاية من ورائه مرتبطـا  . اليت حتقق النتائج املنشودة 

بالنية واإلرادة ومتناسبا مع طبيعة اإلنسان من حيث انه جسم يتحكم فيه قوى ومقدرات معينة تنمـو  
ع بالعوامل البيولوجيـة وباإلطـار   وانة عضو يف جمتمع يتأثر يف سلوكه ويتطب. وتزدهر وتنحط وتتأخر 

 . االجتماعي الذي يعيش فيه

واألهداف التربوية ليست واحد ة بالنسبة للفالسفة واملفكـرين واملصـلحني االجتمـاعيني    
 : والسياسيني 

فـالبعض مييـل اىل أن   . بل أن التربويون أنفسهم خيتلفون كثريا يف حتدي معانيها ومستوياا 
وآخرون يرون ضرورة ختصيصها لتعرب عن جزيئه معينة يسـهل قيـا   . متعددة تكون عامة حتمل معاين 

 *سها  والتثبت من حتقيقها 
                                                 

  ١١ص . مؤسسة الريان ، سلسلة أصول التربية اإلسالمية ،هـ  ١٣١٩، اإلسالمية أهداف التربية ، ماجد عرسان :بتصرف الكيالين  ١
، ، يف حتيق اهداف التربية االسالميةاخلليجي . مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات الفضائية بدول جملس التعاون ، فخريه :انظر خوج .* 

 .١٠٣ص  ،هـ ١٤٢٢، رسالة دكتوراة غري منشورة 
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אאאW
وحتدد نوعية ، األهداف التربوية تعرب عما يريده اتمع وتنبع من فلسفته وحاجاته وامالة "  أن 

وتوجه نشاط األفراد وعمل املؤسسـات وحيـاة   ،  وترسم سياسة استراتيجية التربية، املواطن واحلياة 
 . ١" اتمع 

وجند أن هـذه   . أما املفيد حول بناء األمة اإلسالمية من خالل إقامة جمتمع على أساس اإلميان
فجاءت العبوديـة يف املسـتوى   . املستويات روعي يف تدرجها قيمتها  ومكانتها  يف التربية االسالمية  

 اوأخريا هدف إعداد الفرد للحياة الـدني ، فرد باعتباره يؤدي إىل بناء اتمع املسلم مث تنمية األ، األول 
 .  وهذا هو اهلدف الذي اعد اإلنسان من أجلة. واآلخرة 

الصلة بني األهداف والوسائل واألهداف والغايات صـلة  :  األهداف والوسائل واألهداف والغايات
أدىن تفكك او اضطراب او اختالل واي تقصري يف هـدف   وثيقة ألا حلقة يتحمل بعضها ببعض دون

من االهداف الوسائل يكون له اثر سليب يف حتقيق األهداف الغايات او التأخر عن بلوغهـا او عـدم   
 .قها حتقي

وكل هذه األهداف والغايات إذا تعاون اتمع يف حتقيقها بالصورة املطلوبة يأ هلـم الفـوز   
واملسلم مكلف بان حيقق األهداف املرسـومة يف  " ء تلك األهداف بالشك بالغايات املنشودة من ورا

اليت  –كأهداف غايات –وصورها النهائية  –كأهداف وسائل  –ضوء الكتاب والسنة بصورها األولية 
 .  .وهي الفوز باجلنة ، جتتمع كلها لتصب يف اهلدف الغاية األخري الذي يأيت كنتيجة لألهداف األولية 

 هداف التربية اإلسالمية صفات واملعايري ألبعض املوا

 : ذكر حممد سلطان بعض هذه املواصفات فقال

أن تكون األهداف نابعة من مصادر الفكر والتشريع اإلسالمي ومتواكبة مع احلقائق العلمية والقيم  -١
 .اإلسالمية واملستجدات الثقافية

ات سواء مع بعضها البعض او مـع  أن تكون واقعية وممكنة التحقيق وواضحة وخالية من التناقض -٢
 .مبادي وقيم الشريعة اإلسالمية 

وحمققة للمتطلبات الروحيـة  ، هداف الرسالة اإلسالمية يف بناء اإلنسان واألمة أن تكون حمققة أل -٣
 .واملادية للمجتمع اإلسالمي 

 .أن تكون متدرجة يف مستوياا وحمققة منو مجيع جوانب الشخصية اإلسالمية   -٤
                                                 

، سالميةاخلليجي يف حتيق أهداف التربية اإل. جملس التعاون مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات الفضائية بدول . ، فخريه :انظر خوج  ١
 . ١٠٢ص ،هـ ١٤٢٢،  ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، 
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 .متناسقة مع السياق الثقايف والتصور اإلسالمي لإلنسان والكون واملعرفة أن تكون  -٥

 .أن يكون اهلدف واضحا وحمددا ويف اإلمكان تقومي اجنازاتة وامكانياتة وقياسه وندرتة  -٦

 .جيب أن يكون اهلدف مرنا له حدود دنيا وحدود عليا : املرونة  -٧

 .ناتة جيب أن يتالءم مع طاقات االنسان وامكا: املالءمة  -٨

أي تشكل إطارا عاما تسمح بان ينظم حتتها جمموعة من األفكار والقيم ليت وجهـت  : العمومية  -٩
إليها كثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واملمارسات اإلسالمية اليت قام ا رسول اهللا صلى 

سانية واكتشـافات  ولكل حلول إن، اهللا علية وسلم ومن رباهم فاستوعبوا فكرة ودعوته ورسالته 
 .اجتماعية بشرط االتتعارض والتتناقض مع اإلطار العام للتربية اإلسالمية 

فهي تستفيد من املاضي ، تبىن على أساس مراعاا ألبعاد الزمن الثالث : احتوائها ألبعاد الزمن  -١٠
يف فهـي  ، كما أا تستوعب احلاضر وتواجهه و وهي يف نفس الوقت تتهيأ للمسـتقبل  ، ومتثله 

وترسم حلوال ، خماطبتها لإلنسان ورمسها لصورته وصورة جمتمعة أن تستحضر خربات السابقني له 
وهي ، وتساعده على تصور وختيل املستقبل بناء على معطيات املاضي واحلاضر ، ملشكالته الواقعية 

ت املستفادة منها وإمنا تذكر اخلربا. يف استحضارها خلربات احلياة البشرية فال تسردها سردا تارخييا 
اإلنسان على أن يواجه حاضرة ومستقبلة ختاطبه مبعرفة  دودالالا اإلنسانية واالجتماعية وإذ تساع

ودراية بكل مكونات النفس البشرية وإمكانات الشخصية اإلنسانية العقلية والنفسية والوجدانيـة  
 .واالجتماعية واجلسمية 

 :التعريف اإلجرائي للبحث 

ة اإلسالمية هي تلك الوسائل واألدوات ؛اليت تساعد على تشكيل وتنشئة الفـرد  أهداف التربي
اليت جـاء ـا    ةوكلها تدور حول العقيد، تنشئة متوازنة ومتكاملة من مجيع اوجة ونواحي شخصيته 

و يسـانده  ، ومن مث اجلنة  –االسالم واليت ا حتقق الغاية املنشودة لكل إنسان وهي الفوز برضوان اهللا 
او إعالميا هادفاً وتساعد كل أولئـك   –كان تعليما تربويا –التعليم بكل اشكاله وشىت صوره سواءاً 

على ذيب السلوك وتطهري النفس إلجياد شخصيه متوازنة تسعى لتحقيق اخلالفـة يف األرض وحتقـق   
وهي تـرتبط  ، ا ويف نفس الوقت حتقق مصلحة اجلماعة واألمة اإلسالمية برمته، احلرية املنضبطة للفرد 

إرتباطاً كليا بالقران والسنة املشرفه والفكر التربوي اإلسالمي مستفيدة من خربات التربويني على مـر  
 .العصور واألزمنه 
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مث إستخالص األهداف  األهداف التربوية بشكل موجز وعام ؛وهذا البحث يتناول أوالً حصر 
 .مث احلديث عن أهداف التربية اإلسالمية، يميةوالسياسة التعل، من ورقيت السياسة العامة للدولة

 :يف سبعة أهداف هي التربية اإلسالمية هداف وحصرت الباحثه يف آخر البحث أ

 .هللا جل وعال عن طريق ترسيخ العقيدة اإلسالمية  ةترسيخ العبودية اخلالص -١

 .ترسيخ ركائز التربية الروحية عند اإلنسان املسلم  -٢

 .أساس الدستور األخالقي اإلسالمي  تشكيل اإلنسان املسلم على -٣

 .تنمية التربية العقلية عن طريق مؤسسات اتمع  -٤

 .تنمية التربية اجلسدية لتأدية واجب اجلهاد اإلسالمي  -٥

 .إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية ووجوب إتباعها واألخذ ا  -٦

 .  ١التنميةالدعوة إىل العمل النافع كما جاء بالقران والسنة من اجل اإلمناء و -٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
جملـس   مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات الفضائية بدول "بعنوان   ،فخرية : الدكتورة خوج اطلعت الباحثة على رسالة : مالحظة  ١

 . ١٠٩ص ، مرجع سابق ،  اخلليجي يف حتيق أهداف التربية اإلسالمية.التعاون 
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 :وهي كالتايل  تتدرج أهداف التربيه اإلسالمية يف مستويات متبانية
 واألهداف الغربية واألهداف احلديثة       ، األهداف املتمازجة من فلسفات متباينة كاألهداف العربية : أوالً
 .سية التعليميه وأهداف السيا،من السياسة العامه للدولة السعودية اإلسالمية األهداف املستخلصة:  ثانياً
 .األهداف من وجهة نظر علماء التربية اإلسالمية :  ثالثاً

אא
  أهداف التربية العربية: األهداف التربويه بشكل عام : أوالً

ألنه اليوجد إتفاق تام وواضح حول مفهوم التربية العربية ميكـن   إن األهداف العربية متباينة ؛
 . لسفة تربوية عربيه اإلعتماد عليه عند بناء ف

واضحة املعامل متكاملـة  " ولقد أشار لطفي بركات إىل بعض أهداف التربية العربية ألن تكون 
تأخذ يف إعتبارها ، األهداف ؛ تكون قادرة على مواجهة مشكالت الواقع التعليمي ورقيه حنو األفضل 

الواقع للتعرف على اجليد مـن تراثـه   النظرة الشمولية املوسعة كبديل للحلول اجلزئية املؤقتة يستقري 
وتوثق الصلة بني الفكر والواقع يف إطار منسق متناغم تستهدف حتليل بعض املبادي ، وحتليل مشكالته 

العامة اليت جيب على مدارس التعليم العربية األخذ ا وتسري إىل الوسائل املعاونة يف حتيق هذه املبـادي  
 ١" بل حتاول رسم صورة املستقبل واعتبارها قوة لتحريك احلاضر ،ضر اليت  التقنع بتحليل املاضي واحلا

وبقيمة الفـرد  ، تكوين فرد مؤمن باهللا وباإلنسانية وبأمتة "ويريد جممد اجلمايل من هذه التربية 
وحرمته وبالعدل اإلجتماعي وباحلرية وبالدميقراطية ؛مث إن عليه أن يكون متخلقا باألخالق الفاضلة حمباً 

 . ٢" واملعرفة عامالً منتجاً يتلذذ بالفنون اجلميلة ويعيش عيشة صحية رياضية  للعلم

أن تركز على اإلنسان العريب املعاصر الذي تكالبت " ويريد عبد الغين النوري من التربية العربية 
وأصبح إنساناً متواكالً وكسوالً فهو يريد أن يعيـد  ، عليه األحداث فأصبح يرجع كل شي اىل القدر 

ويكون يف ذاته مؤمنا باهللا وعامالً وجاداً ونشيطاً ، بناء اإلنسان الذي قامت على أكتافه حضارة عظمى 
 . ٣"متسائالً إجيابياً خالقا 

                                                 
 . ٨٦ص، م ١٩٨٢، الرياض ، دار املريخ  ،فلسفة تربوية عربية :محد لطفي أ:بركات  ١
 .١١٨ص ، م ١٩٦٨، تونس  ،فاق التربية احلديثة يف البالد النامية آ: حممد فاضل  :اجلمايل  ٢
 . ٣٤٤ص، م ١٩٧٦، الفكر العريب للنشر دار ،  ١ط ،حنو فلسفة عربية للتربية :عبد الغين عبود ، عبد الغين:النوري  ٣
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هـو  من أهداف التربيه اليت يريدوا ؛ وجيتمعون يف أن هوالء املفكرين العرب قد ذكروا أن 
حيث أشار سالمة اخلميسـي إىل  ،من أجل التحديث تغيري الواقع العريب والثورة على النمط التقليدي 

 ١."اىل الثورة على النمط التقليدي واىل التفكري بعقلية جديدة "احلاجة 

واليت تساهم يف حتقيق التربية العربية من وجهـه  ، واألهداف العربية اليت يريدها التربويون العرب 
 :نظرهم يف نقاط من أمهها 

 .على النمط التقليدي من أجل التحديث تغيري الواقع العريب والثورة  -١

 .الدعوة إىل القومية العربية والدميقراطيه  -٢

 وازالة األنانية وحتقيق املصلحة العامة  ،والتفكري والنقد لدى أفراد األمةتنمية الوعي  -٣

 ؟.وضع فلسفة عربية انتقائية خمتارة من الفلسفات الغربية ؟ -٤

 .حنو األفضل مواجهة مشكالت الواقع التعليمي وترقيته  -٥

 .التركيز على اإلنسان العريب  -٦

 .االهتمام بالعلوم احلديثه  -٧

 .تغيري السلوك اإلقتصادي -٨

 .الثروة ، املعتقد ، إحترام الكرامة اإلنسانية بغض النظر عن اللون  -٩

 .إقتصادياً ،  إجتماعياً، حترير اإلنسان فكرياً  -١٠

 .التأكيد على األهداف احلضارية القومية  -١١

، باملهارات العلمية إعداد أبناء القرن احلادي والعشرين أبناء جمتمع مابعد الصـناعة  تزويد الفرد  -١٢
أبنـاء عصـر االوتامياتيـة والسـيدانية     ،ثورة العلم والتكنولوجيا ،أبناء الثورة الصناعية الثانية 

 ..واإللكترون 

رسالته القومية ويدرك ،وأمته ،يثق بنفسه ،خملص للوطن ،مؤمن باهللا ،تنشئية جيل عريب مستنري  -١٣
ويستهدف املثل العليا اإلنسانية يف السلوك ، ويتمسك مبباديء اخلري واحلق واجلمال ،واإلنسانية 

 . ٢الفردي واجلماعي وغريها 
                                                 

 . ٧٤ص،م ١٩٨٨عامل الكتب والقاهرة  ،العريب التربية وحتديث االنسان :السيد سالمة :اخلميسي  ١
 :انظر بالتفصيل اىل 

السنة ،١ع،تصدرها املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الة العربية للتربة "يف " حول النظرية العربية يف التربية :"عبد القادر يوسف  -
 ) .٢٦٧ -٦٦(ص ص ،١٩٨٢،الثانية 

 ).٥١(ص ، م ١٩٨٥،  القاهرة ، االجنلو املصرية ،يف الفكر التربوي املعاصر دراسات : حممد نبيل نوفل  -
حبث مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسـالمية  . دراسة ناقدة ملفهوم التربية العربية من وجهة نظر إسالمية ،زينب حممد : خبش ٢
 ).٧٥ -٧١(ص ص . إشراف الدكتور عثمان نوري .  ١٤٢٠،
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فـا لـبعض يـرى    :نرى هنا أن اختالف الفلسفات هو الذي أدى إىل اإلختالف يف األهداف 
والبعض اآلخر يرى أن من أهـدافها  ، حنو األفضل ضرورة قدرا على مواجهة الواقع التعليمي وترقيته 

أن اإلنسان العريب هو حمور هـذه التربيـة مـع    "واخلالصة  ةتكوين فرد مؤمن باهللا وباإلنسانية وبشامت
والتأكيد على اهلوية العربية القومية مع بيان أمهية تنمية الـوعي  ، التأكيد على أمهية تغيري الواقع العريب 

وتغيري السلوك االقتصادي واحترام الكرامة اإلنسانية .األمة واالهتمام بالعلوم احلديثة  والتفكري لدى أفراد
والتأكيـد  ، واعدادة للحياة ،بغض النظر عن اللون واملعتقد وحترير اإلنسان فكرياً واجتماعياً واقتصادياً 

على جتديد الفكر التربـوي  على رسالته القومية واإلنسانية والتمسك بأملثل العليا اإلنسانية مع التركيز 
  ١. وتطوير النظم التربوية يف األقطار العربية 

 أهداف  التربية احلديثه : ثانياً    

إتفق علماء التربية احلديثة على أن التربية تقومي للسلوك  ولكن إختلفوا يف مفهوم هذه العملية  
 .وذلك إلختالف مصادرهم الوضعيه  ،

. تستهدف العقل وتنصب عليه بإدخال املعلومات اآلليـة " احلديثة  أمحد احلمد يقول أن التربية
وتعليم األفراد اإلستقاللية واإلعتماد على النفس يف كـل شـي وتلـك    ، وتستهدف التقومي األخالقي
 .٢" ضرورة إجياد اتمع الصاحل 

 :مث خلصها يف  

، فلكل إنسان ذاتيـه  ، عيام حتقيق الذات وحتقيق النشاط املطلق لألفراد جبميع نو:اهلدف األول  -١
والتربية احلقه هي اليت تعىن بإبراز هذه اخلصائص عن طريق .وخصائص متيزة عن غريه من الناس  

 .إطالق حرية كل الناس 

النمو اإلنساين من مجيع جوانبه العقلية واجلسمية والروحية واإلجتماعية وخيتلـف  : اهلدف الثاين   -٢
وبعضهم ، اإلنسان فبعضهم يرجعه إىل آليات وردود أفعال منعكسه  علماء التربية يف تطوير سلوك 

يرى أن اإلنسان يتطور سلوكه بسبب مايتكون عنده من خربات يتأثر ا من خالل معيشتة مـع  
 .وهي ماتسمى باخلربة اإلجتماعيه ، أهله 

تربية تالئم جمتمعة  والذي رىب عليه، إعداد املواطن الصاحل الذي خيدم أمتة القومية : اهلدف الثالث  -٣
ولو أدى ذلـك إىل الفتـك بالشـعوب الضـعيفة     . وحتقق مصاحل ذلك اتمع أهدافة ومطامعه 

                                                 
 .٩٦ص ، مرجع سابق ، هة نظر إسالمية دراسة ناقدة ملفهوم التربية العربية من وج، حممد  زينب: خبش ١
 . ٤٠ص ، الرياض ، دار اشبليا للنشر والتوزيع ،  ١ط ،هـ ١٤٢٣، التربية اإلسالمية ،  محدأ: احلمد  ٢
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ففي اتمع الشيوعي املواطن الصاحل هو الذي يصبح آلة منتجة مسرية ، واستعمارها وب خرياا 
 ) ٦٤:ل عمرانآ(دون اللّهأَرباباً من  بيد قادة احلزب الشيوعي احلاكم الذي يعظمهم ويتخذهم

وكل هذه .فاملواطن هنا يساير جمتمعه يف احلق والباطل . أي مشرعني له مسريين لكل حياته 
األهداف اليت تدعيها التربية احلديثة يشملها هدف التربية اإلسالمية ويسمو ا ويوجهها الوجهة املثالية 

 ١."اليت تبعدها عن االحنراف والزلل

אא
  .األهداف التربوية  املستخلصه من  السياسة العامة للدولة املسلمة  :والً أ

ونأخذ على ذلك مثال على اململكة  املستخلصه من السياسة العامة للتعليم  األهداف التربوية :ثانياً 
لعامة واخلاصة وحتقق يف أهدافها ا،العربية السعودية باعتبارها أكثر دولة تطبق مبادي الشريعة اإلسالمية 

أهداف التربية االسالمية وقبل ذلك نشري اىل ان  األهداف التربوية هي تلك التغريات اليت يراد حصوهلا 
فهـي تصـف   . يف سلوك الفرد اإلنسان ويف ممارستة وإجتاهات اتمع احمللي أو اتمعات اإلنسـانية  

وهـي تصـف أيضـا    . ملثقف تثقيفاً عالياً الصفات العقلية والنفسية والشخصية اليت يتمتع ا الفرد ا
اإلجتاهات واخلصائص اإلجتماعية اليت يتصف ا اتمع الراقي املتحضر  وهلا أمهية بالغـة يف حتديـد   
مسارات األنشطة التربوية وحتدد الوسائل واألدوات الالزمة للتنفيذ والتقومي وهي تشتق مباشـرة مـن   

وهذه األهداف تكون سـابقة علـى املنـهاج    . الثمرة من البذرة وتنبثق منها إنبثاق  –فلسفة التربية 
 .وهي توجهه وحتدد بنيته وطبيعته وطرائقه ووسائل تنفيذه ، التعليمي 

أي هي من املهارات احملددة اليت يراد ، فهي نتاج موقف تعليمي معني  –أما األهداف التعليمية 
 . معني من املنهاج  تنميتها من خالل تعليم خربة دراسية معينة أو حمتوى

ويالحظ أن األهداف التربوية توجه األهداف التعليمية ومتنحها الشرعية الالزمة بينما تعمـل  
 .األهداف التعليمية على جتسيد الغايات اليت تتضمنها األهداف التربوية يف ممارسات عمليه

احلكم  جند فعال أـا  ولو نظرنا يف أهداف السياسة التعليمية للمملكة والسياسة العامه لنظام 
نعـم  . اإلسالمية السمحة  متنطلق من جمتمع يدين بالوالء لرب العزة واجلالل وأا  مشتقة من التعالي

 .ذلك الن لألهداف التربوية مصادر تشتق منها 

 -:فاألهداف التربوية خرجت من ثالث جوانب تكاملت فيما بينها وهي 

 : الفرد موضع التربية  -١

على حتقيق ذات الفرد وتنمي شخصيتة من مجيع جوانبـها املختلفـة حبيـث    فتعمل األهداف 
وبالتايل فإن  واضعي األهداف حيب أن يكونـوا علـى درايـة    . تتمشى األهداف مع طبيعته وفطنته 
                                                 

 . ٤٢- ٤١ص ص، مرجع سابق ، التربية اإلسالمية  ،محد أ: احلمد ١
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باملعلومات املتعلقة خبصائص منو الفرد وطبيعته يف إرتباطها مبراحل النمو املختلفة لإلنسان وماتتطلبه من 
 .ومن مث تستخدم حصيلة ذلك يف إشتقاق األهداف التربويه . ربوية واجبات ت

 : اتمع  -٢

وله ثقافته وقيمتة اإلجتماعيـة  ، فلكل جمتمع بناؤه اإلجتماعي وتركيبه السياسي واإلقتصادي 
وجيب أن تراعى األهداف التربوية مجيع هذه األمور فتريب الفرد يف إطارة اإلجتماعي ، وعاداته وتقاليده 

وختتلف الفلسفات اإلجتماعية يف تفسري العالقة بني الفـرد  . نسان كائن اجتماعي يعيش يف جمتمعه اإل
ويف بعض اتمعات ينظر إىل الفرد بأنـه خـادم   ، وبالتايل خيتلف حتديد األهداف التربويه ، واتمع 

احلرة ينظر إىل الفرد  ويف اتمعات الغربية، للمجتمع وحمقق مصاحله بغض النظر عن مصاحله الشخصيه 
 .وان الفرد احلر أساس اتمع احلر . واتمع معاً على أن كليهما غاية يف ذاته 

، وعلى هذا توضع األهداف التربوية لتحقق مصلحة الفرد اليت من خالهلا تتحقـق مصـلحة اتمـع    
 .طغى أحدمها على اآلخر وتؤكد التربية اإلسالميه على املوازنة بني مصاحل الفرد واتمع دون أن ي

 :فلسفة التربيه  -٣ 

وتساعد . وحتدد يف ضوء إجتاهاته وأوضاعه واماله وتطلعاته ، وهي تعكس النظام اإلجتماعي 
ومن مث تكوين أساساً هاماً ، الفلسفه التربوية على توضيح األهداف التربوية وحتديد إجتاهاا ومساراا 

 .يف بلوراا وإشتقاقها 

אWאאאאאאאאא
אW

دستورها كتاب اللة وسنة رسولة صلى اللـة عليـة   ، ان الدولة السعودية دولةً تدين باإلسالم 
 .وسلم والشك ان هلذه الدولة أهداف وغايات من خالل نظام احلكم الصادر منها 

 :هداف عقدية ا: أوالً

وتصدر أحكامها من القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة     ، فالدولة السعودية تدين باإلسالم 
وعلى السمع والطاعة يف ، على كتاب اهللا وسنة رسوله  " خادم احلرمني "ها املواطنون ويبايع في.الشريفه

رسوله ومهـا احلاكمـان    ويستمد احلكم سلطته من كتاب اهللا وسنة. العسر واليسر واملنشط واملكره  
ويقوم فيه احلكم على أساس العدل والشورى واملساواة وفـق  .  على هذا النظام ومجيع أنظمة الدوله 

 . الشريع اإلسالمية 
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 : أهداف إجتماعية: ثانياً 

ويرىب أفرادها على أساس من العقيـدة  . فالدولة السعوديه جتعل األسرة نواة اتمع السعودي 
وتعمل على توثيق أواصر هـذه  ... ماتقتضيه من الوالء والطاعة هللا ولرسوله وألويل األمر اإلسالمية و

وتوفري الظروف املناسبة لتنميـة  ، األسرة واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية ورعاية مجيع أفرادها 
 .ملكام وقدرام 

عودية متنع كل مايؤدي اىل والدولة الس. وكل ذلك يقوم على التكافل يف بيتهم وعدم تفرقهم 
 .الفرقة والفتنة واإلنقسام 

 :أهداف تربوية تنموية : ثالثاً 

فاململكة تستغل مجيع ما  أودعها اهللا من ثروات يف باطن األرض وخارجها سواء يف النطـاق  
 .وتنمي اململكة هذه الثروات ملا فيه  مصلحة الدولة  وألمنها وإقتصادها . الربي أوالبحري 

امللكية وراس املال مقومات اساسية يف النظام اإلقتصادي واإلجتماعي  -لنظام السعودي ويف ا
 .وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة إجتماعية وفق الشريعة اإلسالمية ، للمملكة 

وتكفل للفـرد حريـه   .واململكة العربية السعودية كذلك حتظر مصادرة أموال الناس بالباطل 
 .حبكم قضائي إال والتكن عقوبة املصادرة فيها . دون قيود من أحد إستغالل وتنمية هذه األموال 

 :أهداف تنمية القيم العقلية : رابعاً 

وتفرضه على املواطنني مبوجب النظام الصادر يف حكمها . فالدولة السعودية تشجع على العلم 
وتشـجع  . اآلداب والثقافه وترعى الدولة العلوم و. وتوفر اململكة التعليم العام وتلتزم مبكافحة األمية 

 .وتصون التراث اإلسالمي  وتسهم يف احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانيه ، البحث العلمي 

 :هداف تنمية التربية اجلسدية أ:  خامساً

، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن  . دولة تعىن بالصحة العامه  ،حيث أن الدولة السعودية 
 .لى احملافظة على البيئة ومحايتها وتطورها ومنع التلوث ا كما أا دولة تعتمد ع

 .أهداف جهاديه : سادساً 

فالدولة السعودية تدافع عن العقيدة اإلسالمية واتمع والوطن وحترص على توفري األمن جلميع 
من أجل القوات املسلحة وجتهزها  ءمواطنيها ويبني النظام أهداف اخلدمة العسكرية ؛ فإن الدولة تنشي

 . الدفاع عن العقيده واحلرمني الشريفني واتمع والوطن 
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 :أهداف أحكام املعامالت كما ردت يف الكتاب والسنه : سابعاً 

وتوفر الدولة األجواء املناسبة للمقيمني . فإن نظام اململكة يبني أحكام اجلنسية العربية السعودية 
توقيفه  أو حبسه إالمبوجـب النظـام ويعطـي النظـام     على إقليمها فالجيوز تقييد تصرفات أحد  أو 

والتفتيشها إاليف احلاالت اليت يبيحها النظـام  . فالجيوز دخوهلا بغري إذن صاحبها ، للمساكن حرمتها 
 . ويلتزم املقيمون يف اململكة بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم اتمع السعودي وإحترام تقاليده ومشاعره 

 : هأهداف سياسي: ثامناً 

 .ويتضح ذلك من خالل الباب السادس  اخلاص بسلطات الدولة وما جاء فيها من مواد 

ونظام احلكم يف اململكة العربية السعودية ملكي ويكون احلكم يف أبناء امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد 
. نة رسـولة  ويبايع األصلح منهم للحكم عل كتاب اللة وس.. الرمحن الفيصل آل سعود وأبناء االبناء 

وما يكلفه  به .. ويتوىل ويل العهد متفرغاً لوالية العهد . ويعفية بأمر ملكي  .. وخيتار امللك ويل العهد 
وتعمل اململكـة مـع الـدول    .ويتوىل سلطات امللك عند وفاته حىت تتم له البيعة .  امللك من أعمال 

 .األجنبية بناءاً على سياسة إسالمية متفق عليها 

 :هداف املستخلصة من السياسة التعليمة باململكة األ-:ثانياً 

 : أهداف عقديه: أوالً 

. إذ أن السياسة التعليمية تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وعبادة وخلقاً وشـريعة  
. ال وتقوم تلك السياسة على اإلميان باهللا رباً  وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اللة علية وسلم نبياً ورسـو 

ولكل . وجعل الوجود كله خاضع هللا . وتعطي هذه السياسة التصور الكامل للكون واإلنسان واحلياة 
 .ذلك أثر تربوي ناجح يف غرس العقيدة اإلسالمية يف النفوس 

 :أهداف روحيه : ثانياً 

رآن إذ أن هذه  السياسه  تربط روح املسلم الناشيء  باهللا  من خالل عقد الصلة الوثيقة  بـالق 
وذلك من خالل النصيحة لكتاب اهللا وسنة رسوله  بصيناما ورعايته حفظهما . الكرمي والسنه املطهره 

وتزود الفرد باالفكار واملشاعر الروحية الالزمة حلمل رسالة . والعمل مبا جاء فيهما ، وتعهد علومهما 
نظام أو مبـدأ خيـالف هـذه       وتنمي روح الوالء للشريعه اإلسالم وذلك بالرباءه  من كل.اإلسالم  

 . الشريعة  وإستقامة األعمال والتصرفات وفق أحكام الشريعه اإلسالمية العامه الشامله 

 : تشكيل اإلنسان على أساس الدستور األخالقي: ثالثاً 

وحتقق اخللق القرآين يف املسلم وتؤكد ، حيث تنمي هذه  السياسه  اإلجتاهات السلوكية البناءه 
 .إمنا بعث ألمتم مكارم األخالق " بط اخللقية إلستعمال املعرفة على الضوا
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 : تنمية التربية اجلسديه: رابعاً 

حيت تم هذة السياسه  بالصحة اجلسمية للطالب فنجد ان  دخول مادة البدنية كمقرر منـذ  
لعـادات  وتعـود الطاللـب ىل ا  ، وذلك لتقوية اجسام الطالب منذ الصغر . املراحل الدراسية االوىل 

مع اكساب الطالب املهارات حلركية اليت تستند اىل القواعد ، وتنشر الوعي الصحي . الصحية لسليمة 
. الرياضية والصحية لبناء اجلسم السليم حىت يودي الفرد واجباتة يف خدمة دينة وجمتمعة بقوة وثبـات  

ذلك ان االسالم حيل ، او عقليا  ومن سياسات التعليم التربية اخلاصة والعناية بالطالب املعوقني جسميا
 .التعيم حقا مشاعا جلميع افراد االمة االسالمية 

 :تنمية القيم العقليه : خامساً 

حيث تعمل هذه السياسة على تزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات الثقافية واخلـربات  
لطالب مبشكالت اتمـع الثقافيـة   وتنمي إحساس ا. املختلفة اليت جتعل منه عضواً   نافعا يف احملتمع 

كما تم هذة السياسة باإلجنازات العاملية .  وإعدادهم  لإلسهام  يف حلها ، واإلقتصادية واإلجتماعيه 
لكي تربز . يف ميادين العلوم واآلداب والفنون املباحة وإظهار أن تقدم العلوم مثره  جلهود إنسانية عامه  

وتبني نـواحي  . وتعرف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي . هذا اال  ما أسهم فيه اعالم اإلسالم يف
 . اإلبتكار يف آرائهم وأعماهلم يف خمتلف امليادين العلمية والعمليه 

وتعمل . وهي حتاول جاهدة على تنمية مهارات القراءة وعادة املطالعة سعياً وراء زيادة املعرفه 
جبانب اللغة األصلية وماذلك اال للتـزود  ، احلية على األقل  على تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات

والعمل على نقل العلم واملعـارف اىل اتمعـات   ، من العلوم واملعارف والفنون واإلبتكارات النافعة 
 وكل ذلك لإلسهام يف نشر ، األخرى 

جنـد  ، تعليميه ولو تتبعنا أهداف السياسة التعليمة يف كل مرحلة . اإلسالم وخدمة اإلنسانيه  
 .يئة األجواء املناسبة اىل ذلك ومن أمهها تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى  الطالب 

 :  تنمية القيم اإلجتماعية: سادساً 

وحتقق اخللق القـرآين يف  ٠حيث تعطي هذة السياسة التصور الكامل للكون واإلنسان واحلياة 
، ليت جاء ا اإل سالم هي اليت حتقق السعادة لإلنسان يف الـدنيا واآلخـرة   وجتعل املثل العليا ا، املسلم 

وتعزز الثقة التامة مبقومات األمة اإلسالمية وأا خري أمة أخرجت للناس وثحث دائماً علـى احتـرام   
 .جتماعي بني أفراد اتمع مع احلث على التكافل اإل. دايتها احلقوق اليت جاء كفلها اإلسالم وشرع ه
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 :اإلرتباط بالتاريخ اإلسالمي : سابعاً 

وبيان وجهة نظر اإلسـالم فيمـا   ، تدريس التاريخ دراسة منهجية مع إستخالص العربة منه 
وإبراز املواقف اخلالدة يف تاريخ اإلسالم وحضارة أمته ؛ حىت تكون قـدوةً الجيالنـا   ، يتعارض معه 

وحضارة إنسانية عريقة  ، صري الطالب مبا هلم من أجماد تليدة مع تب. املسلمة و تولد لديها الثقة اإلجيابية  
 .ومبا ملكانتة من أمهية بني أمم الدنيا . ومزايا جغرافية طبيعية وإقتصاديه 

 :التربية من أجل التنميه : ثامناً 

وتوسيع آفاق الطالب بـالتعرف  ، حيث تعمل هذة السياسة على فهم البيئة بأنواعها املختلفه 
مع التأكيد على ثـروات  ، ف أقطار العامل وما يتميز به  كل قطر من انتاج  وثروات طبيعيه  على خمتل

ودورها السياسي القيادي يف احلفظ علـى  ، واإلقتصادي ، ومركزها اجلغرايف ، بالدنا ومواردها اخلام 
كما تم . مته  والعمل على ترابط ا. والقيام بواجب دعوته و واظهار مكانة العلم اإلسالمي ، اإلسالم 

وإظهـار أن  ،هذه  السياسة على اإلهتمام باإلجنازات العاملية يف ميادن العلوم واآلداب والفنون املباحة 
وتعريـف  ، وإبراز ما أسهم به  إعالم اإلسالم يف هذا اـال  ، تقدم العلوم مثره  جلهود إنسانية عامه  

إلبتكار يف آرائهم وأعمـاهلم يف خمتلـف امليـادين    وتبيان نواحي ا، الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي 
واحلض ، واإلشادة به يف سائر صوره . كما أا تغرس حب العمل يف نفوس الطالب .العلمية والعمليه 

 :واألكيد على مدى أثره  يف بناء كيان األمة وتستعني على ذلك مبا يلي. على إتقانه  واإلبداع فيه  

حبيث يتاح للطالب الفرصـة  ، عناية بالنواحي التطبيقية يف املدرسة تكوين املهارات العلمية وال
 .وإجراء التجارب يف املخابز  والورش واحلقول ، واإلسهام يف اإلنتاج ، للقيام باألعمال الفنية اليدويه 

حىت يرتفع املستوى اآل يل اىل مستوى ، دراسة االسس العلمية اليت تقوم عليها امليادين املختلفة 
 .وض واإلبتكار النه

 .إقامة الصالت الوثيقة اليت تربط بني أبناء اإلسالم وتربز وحدة  أمته 

 ١:التربية من أجل اجلهاد : تاسعاً 

وهو ماض ، وضرورة قائمه ، وسنة متبعه ، اجلهاد فريضة حمكمة  : حيث جتعل هذه  السياسة 
، واسـترداد احلقـوق   ، قاومة  االعداء وتعمل على إيقاظ روح اجلهاد اإلسالمي مل.  اىل يوم  القيامه 
 .والقيام بواجب رسالة اإلسالم ، واستعادة األجماد 

                                                 
 .  ونظام الساسة التعليمية للمملكة ، نظام احلكم يف اململكة : نسخة من صوريت  لعت الباحثة علىإط: مالحظة هامة  ١
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وما جـاءت بـة   ، وبنظرة فاحصة اىل هذة االهداف جند اا توافق اهداف التربية االسالمية 
ـ ، الشريعة اإلسالمية من قواعد ومباديء  وأصول  عودية وبالتايل نستطيع القول بأن اململكة العربية الس

 . هي أفضل دولة تطبق اإلسالم وتلتزم مبنهجيتة ووسطيتة 

אאWאאאW
 :من علماء التربية من قسم األهداف يف التربية إىل مستويات ثالثه

 .يتم على أساسها التخطيط لعمليات التربية والتعليم  أهداف تربوية عامه ؛ -١

 .شتق من األوىل وعلى أساسها يتم بناء املناهج أهداف سلوكيه ؛وت -٢

 .أهداف تعليميه  وعلى أساسها تبىن دروس مادة تعليميه حمدده وملرحلة معينه  -٣

التعليمية للدولة السعودية املسلمة  ةوبناء على ذلك جند أن أهداف السياسة العامة للدولة والسياسي
 فاألوىل أهداف عامة للدولةاملسلمه . من اآلخر تتداخل فيما بينها وتتشابك فكان كل منهما مشتق

والثانية أهداف تربوية اسالمية اشتقت من املصدرين . اليت تتخذ من القران والسنة منهجاً وسلوكا
 .القران والسنة :االأساسيني 

 .ن والسنة آالقر: وهذا هو القاسم املشترك بني كل منهما  

وجمتمع خـري وحضـارة   ، تستهدف بناء إنسان " ية أما مقداد ياجلن فريى أن التربية اإلسالم
إنسانية خرية و ذلك يظهر جلياً يف حتديد شخصية اإلنسان املتريب بأن يكون إنسانا خرياً يستخدم عمله 

  ١."وحياته يف اخلري ويتعلم العامل من أجل إستخدامه يف اخلري .

إجياد الفرد املـؤمن الـذي    "كما إن إسحاق فرحان يرى إن للتربية اإلسالمية هدف كبري يف 
،  حيث بعث اهللا رسـال معلمـني  ، خيشى اهللا ويتقيه وحيسن عبادته ليفوز يف اآلخرة ويسعد يف الدنيا 

   ٢"وأنزل كتباً مساوية لتحقيق هذا اهلدف الكبري ، ومربني 

والً منهم يتلُو علَـيهِم  هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رس : ونستدل يف ذلك باآلية الكرمية التالية
على أنه  ينبثق من هذا اهلـدف الكـبري    ) ٢اجلمعة آية (  آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ

 :للتربية االسالمية أهدافا حمدودة  تدور يف إطار التقوى والفالح منها 

، واإلنفعاليـة  ، آخذة بعني اإلعتبار مجيع إبعاد النمـو الروحيـة    تربية الفرد الصاحل يف ذاته: )أوالً( 
 .واإلجتماعية والفعلية واجلسميه 

 .تربية املواطن الصاحل يف األسرة املسلمة واتمع املسلم :  )ثانياً (
                                                 

 ٤١ص، م ١٩٨٦، اجلزء الثاين ، مطابع القصيم ،  ١ط، هداف التربية اإلسالمية وغايتها أ، مقداد : ياجلن  ١
  ٣٠ص ، هـ ١٤١١، األردن ، دار الفرقان ،  ٣ط،" التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة : "إسحاق: فرحان  ٢
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 ١."تربية املواطن الصاحل للمجتمع اإلنساين الكبري :  )ثالثاً ( 

ومـن  ، مية تركز دائماً على الفرد املؤمن ؛ فهي تدور حوله ويتضح مما تقدم أن التربية اإلسال
أن اهللا خلق الكون هلـدف  " كما يتناول عبد الفتاح جالل أهداف التربية اإلسالمية من حيث . أجله 
وسخر لـه مـايف   ، حيقق طاعة اهللا ويهتدي دية ، واوجد اإلنسان على األرض ليكون خليفه ، معني 

 ٢"ذلك كله خادماً حلياة اإلنسان حمققاً هلا فيجعل ، السموات واألرض 

 :ويتناول عبد الغين النوري أهداف التربية االسالمية يف عشر نقاط رئيسية هي كاآليت 

 .بلوغ الكمال اإلنساين  -١

 .تنشئة اإلنسان الذي يعبد اهللا وخيشاه ، حتقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  -٢

 .بني املسلمني  تقوية الروابط اإلسالمية -٣

 .وخدمة قضاياهم ، دعم تضامنهم اإلسالمي  -٤

 .تربية اإلنسان لبلوغ الفضيلة وكمال النفس عن طريق العلم باهللا عزوجل  -٥

 .تربية فطرة املسلم على اإلميان الصحيح وخشيته اهللا وعبادته  -٦

 .ه املمارس لعبادت،  الفرد املسلم السليم العقيدة املؤمن بربهإجياد  -٧

 .الذي يقدر املسئولية ةتربية املواطن الصاحل املتفاعل مع بيئة اإلجتماعي -٨

 .وروحياً وانفعالياً واجتماعياً ، تنمية الفرد من مجيع جوانبه جسمياً  -٩

والتعامل معه ، غرس القيم اإلنسانية اليت يربيها اإلسالم يف نفوس ابنائه إلحترام اإلنسان كإنسان  -١٠
 . ٣"النظر عن لون أو جنس أو دين بغض، كبشر  

ولقد شاركه الفكرة الكثري من التربويني إذ نرى أن آراءهم يف األهداف تطابق هذا املعـىن             
 .وتؤيده 

بناء الشخصـية  " ومن ذلك أن ؛ يرى أمني أبو الوي أن اهلدف الرئيسي للتربية اإلسالمية هو 
 ١."اإلسالمية عند الفرد وعند اجلماعه 
                                                 

انظـر  -).٩٨(ص  ،م١٩٧٩،دار الفكر ودمشق  ،١ط،أصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع ، عبد الرمحن :النحالوي  ١
 :ايضا يف هذا املعىن 

 .٩٩ص، ١٩١٨،  تونس، الدار العربية للكتاب ،  ٢ط ،تربية اإلنسان اجلديد : مد فاضل حم: اجلمايل  - 
 )٦(ص،١٩٨٣،جدة ،والتوزيع  رمكتبات عكاظ للنش،  ١ط،ازمة التعليم اإلسالمي :سيد سجاد حسني وسيد علي اشرف  -
، املنوفية ، سرس اليان ، املركز الدويل للتحكيم الوظيفي للكبار يف العامل العريب ، من االصول التربوية يف اإلسالم ، عبد الفتاح : جالل ٢

 )١٨(ص ، م ١٩٧٧،مصر العريب مجهورية 
 ) ٦٤ -٦٢(ص ص ، ١٩٨٦، قطر ، دار قطري بن الفجاءة ، التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة ، عبد الغين :النوري  ٣
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إجياد اإلنسان املسلم "  بان اهلدف األساسي للتربية االسالمية :كما يذهب صاحل باقارش قوالً 
 . ٢وذلك لتحقيق غاية سامية ائية هي العبودية املطلقه هللا، املتكامل يف مجيع جوانب حياته 

 

 :أما ماجد الكيالين فقد ذكر أن من أهداف التربية اإلسالمية 

وعبوديـة  ، وبناء العالقة بينهما على أساس من ربانيـة اخلـالق   تعريف اإلنسان خبالقة  -١
 .املخلوق

 .تطوير سلوك الفرد وتغيري إجتاهاتة حبيث تنسجم مع اإلجتاهات السلميه  -٢

 .تدريب الفرد على مواجهة متطلبات احلياة املاديه  -٣

 . إخراج األمة اإلسالمية القائمة على روابط العقيدة اإلسالمية وتشريعاها العادله -٤

 .توجيه املسلمني حلمل الرسالة اإلسالمية إىل العامل  -٥

 ٣"غرس اإلميان بوحدة اإلنسانية واملساواة بني البشر  -٦

 :رى نبيل السمالوطي أن من أهداف التربية وي

 ..احلفاظ على الفطرة وتنميتها من خالل تعريف اإلنسان خبالقة وبناء العالقة بينهما على أساس األلوهيه

 لفرد تطوير سلوك ا

 .إعداد الفرد ملواجهة متطلبات حياتة يف هذه الدنيا 

 .بناء اتمع اإلسالمي الصاحل الذي تقوم نظمه على أساس شريعة اإلسالم إستناداً إىل الكتاب والسنه

إعداد املسلمني حلمل الرسالة اإلسالمية ونشرها يف العامل كله حىت ينشر احلق وتعـود كلمـة اهللا يف   
 .األرض 

 ٤واملساواة بني البشر، لقيم اإلميانية اإلسالمية يف نفوس النشء مثل وحدة اإلنسانية غرس ا

                                                                                                                                               
 ) ٥٠(ص  ،م ١٩٩٩، بريوت ، سسة عبد احلفيظ البساط مؤ،  ١ط، أصول التربية اإلسالمية ،  منيأ :أبو الوي  ١
 ) ٢٠٥(ص، م١٩٩٠،دار الثقة للنشر والتوزيع ، ١ط،أصول التربية اإلسالمية العامة : عبد اهللا:و السبيعي ، صاحل :باقارش  ٢
دار إبن ، ٢ط،دراسة منهجية يف األصول التارخيية للتربية اإلسالمية ، تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ، ماجد عرسان :الكيالين   ٣

 ) ٣٦- ٣٤(ص ص  ،م ١٩٨٥ ،ملدينة املنورة ا، مكتبة التراث ، دمشق ،كثري 
ص ص ، ١٩٨٨، جـدة  ،دار الشروق ، ٢ط، دراسة يف علم اإلجتماع اإلسالمي  –بناء اتمع اإلسالمي ونظمة ، نبيل:السمالوطي  ٤
)١٢٣ -١٢٢( 
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تكوين املواطن الصاحل وحتقيق مجلـة مـن   " ويرى تركي رابح أن التربية اإلسالمية تستهدف 
ميكـن إمجاهلـا يف   ، واتمع اإلنساين بصفة عامة ، األهداف العامة للمجتمع اإلسالمي بصفة خاصة 

 :اآليت

ويشقى بشقائه حىت يراعى يف ، سعيد بسعادته ، تبصرة اإلنسان بأنة جزء من هذا اتمع اإلنساين  - 
 .حكمة املصاحل العامه 

حىت يتكون هلا ، ختليص العرف العام والعادات و والتقاليد مما فيها من خرافات وأباطيل منافية للدين  -
 او عادات وتقاليد صاحلة ،عرف عام صاحل 

، حىت تتثقف العقـول  ، تعليم األمة ونشر الثقافة الصاحلة بني أفرادها وخباصة املبادي الدينية القومية  - 
 . وتتهذب النفوس

 .١وتقوية الضمري احلي ، العمل على ذيب الشعور العام لدى الناس وتربية الوجدان الراقي لديهم  -

اً قول الدكتور حممد فاضل اجلمايل وقال اسعد بن جنيدل عن أهداف التربية اإلسالمية ملخص
 :ميكن تلخيص التربية اليت جاء ا القران الكرمي مبايلي "أنه 

 .مبكانته بني اخلليقة ومبسؤلياتة الفردية يف هذه احلياة ) الفرد (تعريف اإلنسان   -١

 .تعريف اإلنسان بعالقاته اإلجتماعية ومسؤلياتة ضمن نظام اجتماعي إنساين  -٢

ومتكـني  ، الطبيعة ومحله على إدراك حكمة اخلالق يف إبداعها (باخلليقة تعريف اإلنسان  -٣
 .اإلنسان من إستثمارها 

 .تعريف اإلنسان خبالق الطبيعة وعبادته  -٤

مع أن هذه األهداف مترابطة اال  إننـا تعتـرب   :مث يعلق بن جنيدل عما سبق من أهداف قائالً 
فهي واسطه لبلوغ اهلدف الرابع الذي هو معرفـة اهللا  ،األهداف الثالثة األوىل تودي إىل اهلدف الرابع 

 .فاهلدف األعلى للتربية هو معرفة اهللا وتقواه ، وتقوى اهللا 
أن أمسى أهداف التربية  من دراسة ما سبق من آراء املربني يتضح لنا: وجاء تعليقه اآلخر قائالً

تحلي باألخالق الفاضلة والتخلـي عـن   هو معرفة اهللا وتقواه ومعرفة الدين علماً وعمالً وال اإلسالمية
وابتغِ فيما آتاك اللَّـه الـدار    : وقال آخرون أن أهداف التربية اإلسالمية مضمنة قولة تعاىل. الرذائل 

                                                 
 )٨١(ص ،م ١٩٨١، بريوت ، )  ت -د(الفكر التربوي االسالمي ، تركي :   رابح  ١

 :ا انظر أيض           
 )٥٧-٥٢(ص ص ،١٩٨٣.القاهرة ،     عامل الكتب ، التربية االسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية ، حممد منري :مرسي  -

دراسة ناقدة ملفهوم التربية العربية من وجهة نظر ، زينب:للطالبة خبش :يف هذا الكالم بدراسة سابقة  ةاستفادت الباحث.مالحظة     
  .هـ ١٤٢٠مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية حبث ، إسالمية 
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على مايبدو من ظاهر اآلية الكرميـة وهـو   )  ٧٧القصص آية (   الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا
على ناحييت أمور اآلخرة وما يلزم هلا من التزود من األعمال الصاحلة وأمور الـدنيا و وهـو   اشتماهلا 

                  ١."وهذا اإلجتاه الخيتلف عن قول بعض املفسرين يف تأويل اآلية ، األخذ من طيباا بنصيب 
: المية حيث قال أما عبد الرمحن النحالوي فلقد كان له رأي استنباطي يف أهداف التربية اإلس

واخلالفـة يف األرض  ، إن اهلدف األساسي لوجود اإلنسان يف الكون هو عبادة اهللا واخلضـوع لـه   
ومـا خلَقْـت    :ولقد صرح القران ذا اهلدف يف قولة تعاىل ، ليعمروها بتحقيق شريعة اهللا وطاعته 

 وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن  ) واذا كانت هذه هي مهمة اإلنسان يف احلياة ؛فـان  )  ٥٦الذاريات آية
تنمية فكر اإلنسـان وتنظـيم   (ألن التربية اإلسالميه هي ،تربيتة جيب أن تكون هلا نفس نفس اهلدف 

تكون الغاية النهائية للتربية اإلسالمية " ، وبذلك ) وعواطفه على أساس من الدين االسالمي ، سلوكه 
 . ٢"حياة اإلنسان الفردية واالجتماعية هي حتقيق العبودية هللا يف 

وفصل عبد الرمحن النحالوي احلديث عن أهداف التربية اإلسالمية يف عدة نقاط هي اإلنسان 
وهو إخالص  –وحتقيق الذات وكيفية إخالص العبادة هللا فقال يف ذلك يشمل هدف التربية االسالمية 

على أساس أنة مميز بني اخلري .حانه اإلنسان بعبادته العبادة هللا على هدف حتقيق الذات بأن كلف اهللا سب
 .وقد بني له نتيجة طريق اخلري يوم القيامة ونتيجة طريق الشر كل ذلك تقديرا لذاتية اإلنسان ،والشر

، وجعل مبدأ اجلزاء على حسب العمل ، ترك جمال التسابق إىل اخلريات مفتوحاً جلميع الناس 
 .قيمة العمل  وجعل ميزان التفاضل بني الناس

هو معيار التمييز بني الذاتية اخلرية والشريره ) طاعة اهللا وعبادته (وهو  ىمسجعل اهلدف األ أنه
 .ثبت يف بعض اآليات واألحاديث ضرورة أن يعمل كل إنسان حبسب قابلياتة واستعدادتة الذاتية 

مية تضع كل شـي  التربية اإلسال:حيث أصل هدف النمو يف اإلسالم قائالً –ويف هدف النمو 
العبوديـة هللا  (وهـو  ، يف موضعه الطبيعي ؛ إعتربت النمو جبميع جوانبه وسيلة لتحقيق مثلها األعلـى  

وطاعته وحتقيق عدالته وشريعته يف مجيع شئون احلياة الفردية واإلجتماعية فاإلسالم حيض على النمو من 
والوجدانية مع توجيـه  ، والروحية ، الذوقية و، واالجتماعية ، واخللقية ، كل جوانبه اجلسمية والعقلية 

 ، #هذا النمو حنو حتقيق هدفها األمسى 
                                                 

الرياض اململكـة العربيـة   ،دار العلوم للطباعة والنشر ،أصول التربية اإلسالمية مقارنة مع نظريات التربية ، سعد بن عبداهللا :بن جنيدل  ١
 ) .  ٢٣-٢٢(ص ص ،هـ  ١٤٠١،السعودية 

ص  ،٢ط، هــ  ١٤٠٣، دمشق ،دار الفكر، يف البيت واملدرسة واتمع ،ساليبها اإلسالمية وآ أصول التربية، لرمحن عبد ا:النحالوي  ٢
 . ١٠٨- ١٠٧ص

 انظر هذا املعىن مفصال يف 
 .) ٢٢٤- ١١٠(ص ص  ،مرجع سابق ، يف البيت واملدرسة واتمع ،ساليبها أصول التربية اإلسالمية وآ ،عبدالرمحن :النحالوي 

 ).١٦٨ -١٦٣(مرجع سابق ص ص  املدخل إىل التربية ، ، حليمة:بو رزق أ ،:  انظر هذا املعىن يف#  
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 اإلسالمية  هترسيخ العقيد: اهلدف األول

:  قال تعاىل –فهو القضية األوىل . أول ما نزل القران الكرمي كانت عنايته بالتوحيد كبريه  إن 
 عب لَقَدوواْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْن  ) ٣٦: النحل ( 

وانه ما مـن  ، خيرب اهللا عز وجل أ ن حجته قامت على مجيع االمم " يقول السعدي يف تفسريه 
 ، ودين واحد   امة متقدمه او متأخره إال وبعث اهللا فيها رسوال وكلهم متفقون على دعوة واحده

 " *وهو عبادة اهللا وحدة الشريك له 

ومن خالل عقيدة التوحيد اخلالده  ؛ إستطاع حممد علية أفضل الصالة وأمت السالم ؛ أن يوجد 
 .وان يعقد أواصر أول وحدة بني جمتمعات متنافرة ومتناحرة ، جمتمعاً إميانياً مثاليا 

قطعياً اليقبل الشك أو اجلدل أو هي احلكـم الـذي    اإلميان حبقيقة معينة إمياناً" والعقيدة هي 
وعلى ذلك فان عقيدة اإلنسان مذهبة الذي يؤمن  به عن إقتناع قلـيب  ، اليقبل الشك فيه لدى معتقده 

                " يذهب يف حياته أينما يسري ويسلك ، أكيد وعلى أساس هذا الذي يؤمن به ويراه 

: قال تعاىل  –ومن أجلها خلق اإلنسان ، سية يف حياة املسلم وهذه العقيدة هي الوظيفة األسا
 وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو   ) ٥٦الذاريات آية ( . 

هذه الغايه اليت خلق اهللا اجلن واالنس هلا وبعث مجيع الرسل يدعون " يقول السعدي يف تفسريه 
 " *واالعراض عما سواة ، واالقبال عليه ، فته وحمبته واالنابة اليه اليها وهي عبادته املتضمنه ملعر

ويولد اإلنسان وبه إميان فطري بوجود قوة خفية تسيطر عليه وعلى احلياة حوله ؛ قوة يفزع "  
 "  اليها عند احلاجة ويطمئن بوجدها يف حياتة

 :املدلول التربوي للعقيدة 

وتدور كل ، مسى الذي تسعى التربية اإلسالمية لتحقيقه هو اهلدف األ ةمما الشك فيه أن العقيد
 .األهداف والغايات األخرى يف فلك هذا اهلدف 

عن طريق االعتراف  –وتسعى التربية اإلسالمية إىل ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس األفراد 
 اهللا مرد البشر وعليه واىل –وبأنة خالق هذا الكون وفق ناموس معني  –واستقالله املطلق ، بوحدانية اهللا

 .وبقوة هذه العقيدة يكون  ميزان اإلنسان وجزاءه يف احلياة اآلخرة  –حسام 

 وميكن غرس هذه التربية يف نفوس الناشئة عن طريق التقليد واحملاكاة للمارسات الشرعية 

_______________ 

 . ٧٥٥، ٣٩٣ص، مرجع سابق ، فسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن يف ت، عبد الرمحن بن  ناصر : أنظر السعدي * 
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ويتم هذا التكوين : عن طريق استخدام العقل والتفكر   –وتغرس يف نفوس الكبار  –التعبديه 
 مث يفكر يف : تعداد النعم احملسوسة اليت يتمتع ا اإلنسان وإثارة عقلة ووجدانه للتفكر فيها : عن طريق 

 قوبالتايل تتحق -واإلعتقاد به  " اهللا "ة رغيه ملحة يف معرفة الواهب واهب تلك النعم وتتكون يف داخل
 .السعادة لإلنسان إلعترافه خبالقه وعدم جحوده  ويستقر ضمريه وتتوازن نفسيته 

وإجتبـاب   –وبالتايل يبدأ اإلنسان بفعل التطبيق العملي للعقيدة وما تتطلبة من إتباع ألوامـر  
 :فقالت  ةخرية خوج يف كتاا أهداف خاصة لترسيخ العقيدولقد عرضت الباحثة ف.نواهي لل

 

 :األهداف اخلاصة لترسيخ العقيدة اإلسالمية 

 . تكوين  روح الطاعة و اإلخالص هللا تعاىل وحمبته أكثر من حب غريه  -١

 .تكوين الشعور باالعتزاز ذه العقيدة وتكوين روح الدعوة إىل نشرها والعمل ا  -٢

 .الناس يف ضوء هذه العقيدة  تقومي أداء وسلوكيات -٣

  تنمية امليول حنو العمل ذه العقيدة وتكوين روح اخلضوع هللا سبحانه وتعاىل  -٤

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّـا   :يقول تبارك وتعاىل. تنشئة اإلنسان الذي يعبد اهللا وخيشاه -٥
 ).٥٦: الذرايات (  ِ ليعبدون

والظواهر الروحية والعبادات والظواهر الكونيـة والعلـوم    تالغيبياتنمية اإلميان عن طرق  -٦
 .وترتبط بة  فكلها تعزز اإلميان، املختلفة واملمارسات العملية يف احلياة 

 .تأسيس نظام احلياة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -٧

 ١.شرعت التكاليف اليت أمر اهللا ا لتحقيق اخلري لألفراد واجلماعة  -٨

قيدة اإلسالمية حتقق التوافق النفسي الداخلي واخلارجي ؛ إذ أن اإلميان باحلياة اآلخرة ومافيها الع
من حساب وجزاء من جنس العمل عامل مهم من عوامل حتقيق الطمأنينة النفسـية وحتقيـق التوافـق    

 .سي  النف

 

 

                                                 
رسالة ، مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق اهداف التربية االسالمية ، فخرية: خوج  ١

 . ١٣١- ١٣٠ص ص ،  ١٤٢٢،  منشورة دكتوراة غري
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 .الروحية ترسيخ التربية :  اهلدف الثاين  

ة املهمةِ  ؛ تنمية وتكوين اإلنسان العابد الصاحل  ؛ وهذا هدف اإلسالمي ةإن من أهداف التربي
رئيسي عام  تنطوي حتته العديد من األهداف اخلاصة اليت جتعل من اإلنسان هدف التربية األول حبد ذاته 

، ويتكون هذا اهلدف عن طريق تعريف اإلنسان خبالقه وبناء العالقة بينهما على أساس من ربانية اخلالق 
 . قة املخلووعبودي

، هي النفس والعقل والروح :شكل رب الوجود الذات اإلنسانية من مجلة قوى ثالث " ولقد 
والتتصور الذات اإلنسانية يف حالة من حالتها ؛ ألا ذات حس وذات عقل وذات روح ؛ فهي إنسان 

لى نفسه بعقله ويعلـو  ولكنة اليدرك احلقيقة كلها االباالميان فاإلنسان يعلو ع، واحد يف مجيع احلاالت 
ويتصل ، فيتصل اجلانب النفسي بقوى الغرائز احليوانية  ودوافع احلياة اجلسديه ، على على عقله بروحه 

 .ائم بنفسه بالدوافع وامليول والعواطف ويتصل جبانب الروح بعلم البقاء وسر الوجود الد

 :التربية الروحية اإلسالمية فقالت  ركائز ولقد حددت فخرية خوج 

 :ترتكز التربية الروحية اإلسالمية على مخس ركائز  

واليت تشغله يف السـعي لرزقـة   ، الفرائض اخلمسة واليت تعمل على حترير الذات من أمور الدنيا  -١
 .واالنصياع للضياع الدنيوي من تكلك واسترواح 

 .الغريية واإليثار  -٢

 .اإلنفاق يف سبيل اهللا  -٣

 .جهاد النفس  -٤

 .التقوى والتوبه  -٥

 إلسالم  وهي احملصلة لطبيعة هذا الدين  روح -٦

 :وحددت عناصر حتقيق التربية الروحية فقالت  -٧

 :عناصر حتقيق التربية الروحية 

 :تتحقق العالقة وتتوثق بني بني االنسان وربة وذلك من خالل قيام اإلنسان بالعنصرين التاليني 

 .العبادات : أما العنصر الثاين . العقيدة : العنصر األول 

 :ويلزم اإلنسان لتحقيق العقيدة اإلقرار القليب والنفس ويتم ذلك بستة أمور . العقيدة : العنصر الثاين 
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ويعين اإلقرار وجود وجود عالقة وثيقة بني اإلنسان وربة كما انـه  ، االقرار بوجود اهللا ووحدانيتة  -١
لى طلـب معـايل األمـور    ويبعث ع، ويريب ضمري ، يفجر  مشاعر االنسان ويوقظ حواس اخلري فيه 

 .  وأشرفها فينأى بة عن األعمال اخلبيثة

ومافيه من قوى خري اليت تتمثل يف املالئكة ) امليتافيزيقيا ( اعتراف اإلنسان بعامل واوراء الطبيعة
 .اليعصون اهللا ما امرهم ويفعلون مايؤمرون  ( وقد وصفهم القران الكرمي بام ، 

: واثر االعتراف ذا العامل ، ثل يف إبليس وجنوده من الشياطني ومافيه من قوى الشر اليت تتم
وبالتبعية يتكون لدى لدى اإلنسان الوعي الكامـل  ، والتعاون معهم على احلق واخلري  ةالتشبه باملالئك
فيجب أن يومن اإلنسان ـذا  .فال يصدر منه االماهو مجيل والينصرف االلغاية كرميه  ،واليقظة التامة 

 .الروحي إمياناً اليتطرق اليه الشك واليتسرب اليه الظنون العامل 

االعتراف بكتب اهللا اليت أنزهلا على عباده  للتمييز بني معامل احلق والباطـل واخلـري والشـر    
حيث يتعرف اإلنسان على العامل الرشيد الذي رمسه اهللا لإلنسان كي يصل بالسـري  ، واحلالل واحلرام 

 .األديب عليه إىل كماله املادي و

، ليكونوا إعالم اهلـدى   –سبحانه وتعاىل  –اإلعتراف جبميع األنبياء والرسل الذين اختارهم 
أم ميثلون القيم  موقادة اخللق اىل احلق وبالتايل ترسم خطاهم والتخلق بأخالقهم والتأسي م باعتباره

 .الصاحله واحلياة النظيفة اليت أرادها اهللا 

وما فيه من بعث وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار وداللة اإلعتـراف   اإلعتراف باليوم اآلخر
 .لدى اإلنسان تكون أقوي باعث له على فعل اخلري فيما أمر وترك ما ى عنه وزجر 

يزود اإلنسان  فاإلعتراف بالقدر الذي يسري عليه نظام الكون يف اخللق والتدبري وداللة اإلعترا
بالقدر يربط اإلنسان برب هـذا   نواإلميا. مام األحداث اجلسام وتصغر أ، بطاقة تتحدى كل الصعاب 

كما جيب أن يتخذ القـدر  ، ويرى االنسان أن كل شي يف الوجود أمنا يسري وفق حكمة عليا   دالوجو
القـول   من جالل األعمال واليتخذة ميال إىل التواكل والطريـق إىل  ىسبيال إىل حتقيق الغايات الكرب

  .باجلرب

كالصالة والزكاة والصيام واحلج  او التطوعية ( الثاين فهو العبادات سواء املفروضة  أما العنصر
الرجاء والتوكل والدعاء والذبح والنذر والرغبة والرهبة واخلشوع واخلشية واإلسـتعانة واالسـتغاثة   ( 

إليهـا ولكنـها   فكلها دف من تأديتة إىل تربية الروح ومل تكن تأديتها حلاجة اهللا تعاىل ( واالستعاذه 
 .و مقاربتها  دف إىل تربية الضمري الديين اللوام عند مفارقة املعصية أ
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 :املدلول  التربوي للتربية الروحية 

تكاد تكون التزكية والتربية مترادفان يف  لوهي أقرب الكلمات وأدهلا على معىن التربية ب :أوال التزكية 
.  أعلى كلما حاولت املثبطات واهلواجس أن بط بـه  عالج النفس وذيب الطباع وشد اإلنسان إىل

ولو أا بقيت على أصل احلقيقة ما ، فاملعروف يف اإلسالم أن الفطرة اإلنسانية خلقت سوية مستقيمه 
 .أشركت وال أفسدت فالعوج الذي يلحقها طاري الأصيل 

لتطبيق األكمل للعالقات اليت حـددا  وا،تربية اإلنسان الصاحل والعمل الصاحل هو الترمجة العملية :ثانياً 
 . فلسفة التربية اإلسالمية بني اإلنسان واخلالق والكون واحلياة واإلنسان واآلخرة

يرى إبن رجب أن التربية الروحية هي اليت تنمي إميان اإلنسان املسلم وترسيخ اليقني يف نفسـه   :ثالثاً 
التؤثر فيه الفنت والتزيغ بة األهواء ويلني قلبـه  .. فيسري على النهج السوي ويثبت على الطريق املستقيم

وخيضع هللا رب العاملني فتجعل قلبه سليما ونفسة عاليه فيتحرز من أمراض القلوب ويصون جوارحه عن 
 . بزاد التقوى وقد حميت ذنوبه وطهر قلبه وتزود .احملرمات يفعل الطاعات ويتقرب إىل اهللا بالفضائل 

 مبقاييس وموازين سليمة تضعه على الصراط املستقيم الذي يتفق مع روح العبادة تزويد املتريب :رابعاً  
 . وحقيقتها 

אאאאא
 :األهداف العامه :  أوالً

 على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر : من األهداف العامه 

ن القيمة من البهجة واألمل السـعيد يف الـدنيا   احلياة الروحيه هلا حقيقة تضفي على حياة اإلنسا -١
 .وجيعل اإلنسان يعيش يف عامل واسع من نطاق احلياة املادية. واآلخره 

احلياة الروحية متلك طاقة خالقة تدفع باإلنسان إىل القيام بواجباته على وجه اإلتقان طلباً لألجـر   -٢ 
  .والثواب وخشية من غضب اهللا وأمالً يف دخول اجلنة 

إجياد التوازن بني اجلسد وحاجاته املادية وإشراقة الروح بترسيخ اإلميان يف القلوب فيتجه اإلنسان   -٣ 
 .إىل اخلري وميحو من نفسه الشر 

ترسخ العقيدة من نفوس البشر من توحيد وإميان وعباده وتكون هي الدافع واحملرك لـه وبالتبعيـة    -٤
 .اإلنسان واتمع واحلياة  تشكل هدفاً من أهم أهداف التربية لبناء
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 :منها :  األهداف اخلاصة 

عن طريق التربية الروحية ؛ تزكى النفس وتطهر فيسلك الفرد املسلم السلوك السوي النابع واملنبثق  -١
من تعاليم دينه ويتجنب اإلحنراف عن الصراط املستقيم سواء من الشحنات النورانية املنبثقة مـن  

 .مة باهللا واليت أهلمت النفس تقواها روحه  أو من صلته الدائ

تنمية اإلنسان املخلوق املكلف املستخلف على األرض حبيث تنمي فيه حتمـل املسـئولية واإلرادة    -٢
 .إذ هذه النفس مسئولة أمام اهللا مسئولية كاملة . واملبادأة االستقاللية 

فاإلنسانية كلها مصدرها واحد . تنمية اإلنسان على احلب حمبة اهللا ورسوله وحمبة اإلنسان لإلنسان  -٣
 .وهو اهللا ومصريها واحد 

تنمية اإلنسان العابد الصاحل تنمية نفسية و وجدانية سليمه ؛ حبيث حيقق اهلدف النـهائي للتربيـة    -٤
 :اإلسالمية عن طريق 

 .ال كأجزاء منفصله ، إستغالل الطبيعة اإلنسانية ككل  -

 .ادة والنفسية وحرية اإلختياراإلشباع واحلرمان وعن طريقة ميكن تربية اإلر  -

 . مرض النفسيه وذا خيلص اإلنسان من العقد النفسية والوساوس واأل. احلب والرجاء واألمل والتفاؤل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

، التربيـة االسـالمية    هدافجملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أ مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول، فخرية: خوج  ١*

 .١٤٨ - ١٤٠ ص ص،  ١٤٢٢، رسالة دكتوراة غري منشورة 
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 ترسيخ القيم األخالقية لتكوين السياج األخالقي اإلسالمي :اهلدف الثالث 

 :التريبة األخالقية  

أن التربية األخالقية تقوم بتهذيب االخالق وتربية الروح من أجل بناء إنسان على خلـق               
 .م يف إطار القيم األخالقية اليت صاغتها العقيدة اإلسالمية عظي

ويسعى اهلدف األخالقي للتربية اإلسالمية إىل تطهري النفس وتزكيتها بالفضـائل ومكـارم   " 
واإلبتعاد عن ممارستها وتكوين بصرية علميه وقناعة ، األخالق وكراهية الرذائل والشرور والنفور منها 

 . ةاإلسالميهعقليه بالقيم األخالقي

والتربية األخالقية تستهدف بناء اإلنسان على خلق عظيم وبناء جمتمع تسوده جمموعة من القيم 
واملثل العليا ؛ فهي حترص على تنشئة إنسان يسلك يف إطار جمموعة من القيم اليت مشلها هذا الدين حبيث 

ساواة داخل اموعة واملساواه داخل أي امل، يكن سلوكه متسماً بالعدل واملساواة اإلجتماعية والفرديه 
وهـذا  ، نفسه ومتسماً باحلرية اإلجتماعية وماتتضمنه من حرية سياسيه وإقتصادية وفكريـة وعلميـه   

 . السلوك يشكل اتمع الذي ينشدة اإلسالم

 :املدلول التربوي للتربية األخالقية  

 : ذكرت ذلك فخرية خوج فقالت           

فلو سار معظم ، خللقية بعملية تشكيل اإلنسان الصاحل الذي يتمتع حبسن اخللق تقوم التربية ا" 
، األفراد على هذا املنوال وأسس اتمع على القيم واملثل العليا واألخالق الفاضلة اليت حددها اإلسالم 

تتضـمنها  إذ حترص التربية األخالقية على تنشئة إنسان ذي سلوك أخالقي وفقاً موعه من القيم اليت 
أي املسـاواة داخـل   ، هذا الدين حبيث يكون سلوكه متسماً بالعدل واملساواة اإلجتماعية والفرديـه  

اجلماعه وداخل نفسه ومتسماً باحلرية اإلجتماعية مبا تشمله من حرية فكرية وعلمية وسياسية وإقتصادية 
 .وذا السلوك األخالقي تتشكل بنية اتمع اإلسالمي. 

ربية اإلسالمية إىل تنمية السلوك األخالقي على أساس مشوله ملا ينظم عالقة الفـرد  ودف الت" 
أفراد او مجاعات او بالكون او باخلالق طبقا ملا جاء بة القران الكرمي مما ينجم عنـة  ، بنفسه او بالناس 

تعـاليم   ذلك النشاط الذي يربط بني ١"سعادة اإلنسان عن طريق إرضاء اهللا حبيث تصبح األخالق هي 
  .القران وبني اإلنسان فرداً ومجاعه حبيث تتحول هذه التعاليم إىل حياة يوميه متارس ممارسة عملية

 
                                                 

 ،سالمية جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أهداف التربية اإل مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول،  فخرية :انظر  خوج  ١
 .١٧٣ص ،  سابق  مرجع
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 :أسلوب التربية األخالقية
 :إن أسلوب التربية األخالقية ميكن أن يسلك السبل التاليه 

 .تنمية الوازع الديين أي الضمري األخالقي املستمد من العقيده  -١
بتزويد املتعلمني باألخالق القرآنية اليت وردت يف القران الكرمي عن طريق املعرفة بالغاية تقوم التربية  -٢

 .والوسيلة اليت حتقق السلوك األخالقي
وتقصد هنا إرادة الفضائل واألخالق وحمورها أرادة اهللا سبحانه وتعاىل وإرادة اهللا : تربية اإلرادة   -٣

لة اليت تتوجه لالرتقاء باحلياة وطهرها وشـيوع احلـق   يكون من مثراا تفجر جيع اإلرادات النبي
 .عدل فيها وال

ومادام النظام األخالقي شامالً ومتكامالً فالبد أن تكون التربية األخالقية متكاملة حيث تليب احلاجات " 
 ."اإلمنسانية ويصبح املتعلم قادراً على الضبط الداخلي واخلارجي يف حدود اإلطار األخالقي 

 :العامة واخلاصه للتربية األخالقيهاألهداف 

 اهلدف البعيد –من األهداف العامه 
الوصول إىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل والتقرب اليه إبتغاء الفوز باجلنة والسـعادة يف  : اهلدف البعيد  -١

هو أن حيسن معاملة أخوانه حىت يكون حمل رضاهم وتقـديرهم  : وهدف قريب دنيوي ، الدارين 
 .دنيويه بال شقاق أو خصام  فيعيش يف سعادة

 .بناء اإلنسان الصاحل الذي يعرف طريق اخلري فيتبعه وطريق الشر فيبتعد عنه  -٢
 .إشباع العواطف النبيلة لدى املتعلم وحماربة القيم والعواطف غري املرغوب فيها  -٣
 .تنمية الوازع الديين وتقوية الضمري األخالقي لدى املتعلم   -٤

 :بية األخالقيه ومن األهداف اخلاصة للتر

والشـر   مما ميكن املتعلم التفريق بني اخلـري  تكوين احلب للفضائل وحسن األخالق والعمل الصاحل 
 .واحلالل واحلرام 

 . ١تطهري النفس وتزكيتها بتثبيت الفضائل والبعد عن الرذائل اليت تدمر اتمع 

كمة املبادي األخالقيـة وأمهيتـها   تكوين بصرية علمية وقناعة عقلية بالقيم األخالقية وذلك ببيان ح 
 .وضرورا 

 .تكوين الشعور باملسئولية  أمام اهللا   

                                                 
 ،سالمية إلجملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أهداف التربية ا مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول، ، فخرية : خوج   ١
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 .تكوين احلصانة لدى الناشئني ضد الرذائل والفساد اخللقي حبيث التتسرب اليه والتفسده  

حتقيق الروح اخلرية ألن هدف التربية اإلسالمية األساسي هو ختريج اإلنسان العابد الـذي يتحلـى    
 . متة اخلرية ويعجل بإستمرار خري لنفسه وخري ا بالروح

وملخص القول أن التربية األخالقية ماهي االصورة لعقيدة املسلم وتطبيق عملي ملا جـاء بـه   
 .وملا جاء يف السنة النبوية املطهره، القرآن الكرمي 
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 .تنمية التربية اجلسمية : اهلدف الرابع 

والبد للعقيدة اإلسالميه لدى الفرد من دعائم قوية " يخ العقيدة اإلسالميه بدأ اإلسالم بترس 
فبعدما غرس اإلميان ، تساندها من طاقة روحيه وضمري أخالقي وجسد قوي حيمي محاها ويدافع عنها  

ان باهللا ربا وباالسالم ديناً وحبمد صلى اهللا علية وسلم نبياً ورسوال ؛ وبأن الوجود كله من حيوان وإنس
الوجود كله خاضع ملا سنة اهللا تعاىل وتبصري اإلنسان بأن احلياة الدينا مرحلـة إنتـاج    ءوحياه وما ورا

وعمل يستثمر فيها املسلم طاقاتة عن إميان  وهدي للحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة فاليوم عمـل  
 .  بال حساب وغدا حساب بال  عمل

 :ها على سبيل املثال اذكر من: جوانب التربية اجلسمية 

ـ  -١ إجتماعيـا   لالرعاية الصحيه منذالطفوله فقد حث اإلسالم الوالدين على العناية واإلهتمام بالطف
 .وثقافياً وصحياً وجعل ذلك أمانة يف أعناقهما يسأالن عنها

مبا يف ذلك من تعهد  منها الوضوء للصلوات اخلمس يف اليوم والليله ؛:  العادات الصحية السليمه  -٢
ومنها إستعمال السواك ألن األسنان يترتب على تلوثها كثري . ألعضاء اليت يكثر تعرضها للتلوث ل

من األمراض واآلالم لكثري من األمراض ، وارشد اهللا املسلمني إىل تناول مايقيم البدن من الطعـام  
 .الكيف الطيب عوضاً ملا حتلل منه على أن يكون التناول بقدر ما ينتفع به البدن يف الكم و

. فان العناية باجلسم تساعد اإلنسان على القيام بوظائفه : توافر الراحة للجسم واإلهتمام بعالجه  -٣
 .وحىت حتقق العبودية هللا 

 .فان الوقاية جتنب املسلم الكثري من األمراض والعدوى الضاره : الوقاية  -٤

جزء اليتجـزأ مـن الشـريعة     من أجل تقوية اجلسم ؛ والرياضة البدنية: ممارسة الرياضة البدنيه  -٥
اإلسالميه ويقصد ا تقوية هذا اجلسم ورياضته على حتمل املشاق وبذل اجلهد  كما يقصـد بـه   

 .                                                  ١اإلستمتاع عن طريق إيصال شحنة احلياة إىل النفس

 منها:   املدلول التربوي للتربية اجلسديه

لتربية اجلسدية باجلسد يف سبيل تكوين وبناء اإلنسان العابد الصاحل  حيـث أن اخنفـاض   تعىن ا -١ 
القدرة اجلسديه تؤدي بالضرورة إىل العجز عن العبادة وإخنفاض يف انتاجية الفرد املسلم مما يعـود  
عليه وعلى أسرتة وعلى جمتمعه بإخنفاض مستوى املعيشة فيقصر يف حق من يعول لقلة مـردوده  

 .  يف تكوين الشخصية اإلنسانيه  ونقص

                                                 
مرجع ، سالميةليجي يف حتقيق أهداف التربية اإلمدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخل، فخرية : خوج  ١
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ومن مث فتهتم التربية القرآنية بالتربية اجلسدية لتزويد اإلنسان بطاقات حيوية تساعده علـى األداء   
احلركي ، وليس املقصود بالتربية اجلسدية تنمية العضالت والقدرات اجلسمية حبيث تكون قويـة  

إىل تنمية ملكات اجلسد حبيث تكون قـادرة  بل اهلدف منها إعداد اجلسم كله مما يؤدي . فقط 
 .ة على أداء مايطلب منها فضال عن إبقاء اجلسد على شكل مقبول فيه مجال ورمح

تم التربية اإلسالمية باجلسد عن طريق التربية الرياضية اليت تتضمن اخلربات املختلفة منـذ بدايـة    -٣
ويتضح اجلانب . ق أهدافها التربوية حياة اإلنسان حيث يء الوسط الذي ميكن من خالله أن حتق

األخالقي يف التربية الرياضية يف التسامح وروح املنافسة الشريفة والتعاون واإلخاء واحملبة والروح 
 .الرياضيه 

وتم التربية القرآنية باجلانب الصحي من حيث النظافة العامه أو الوقاية من األمـراض وتكـوين     -٤
وعموماً ؛ فان . فالنظافة والوقاية جزء من عقيدة املسلم . اجلسد العادات الضروريه للحفاظ على 

اجلسد إذا مانشأ على العادات الصحية كان الئقاً للعمل ألن اللياقة تعطي القدرة علـى املرونـة   
 .ياة املتغريه والتشكيل اة متطلبات احل

نة لكي يتكيف مـع أسـرتة   وهدف التربية اإلسالمية تنمية اإلنسان تنمية شاملة ومتكاملة متواز -٥
وجمتمعه من أجل يئة اإلنسان ملمارسة وظائفه املقبله فسوف يصبح اباً وأمـاً فيـؤدي كالمهـا    

 .واجباته على أكمل وجه فتغمر أسرته السعادة وينشأ اجليل قوياً يتحمل النفقات 

ملـة يف جانبـها   وهكذا دف التربية اإلسالمية إىل تنمية الشخصية اإلسالمية تنمية كاملة متكا
أو ، احليوي ويف تكامل مع اجلوانب األخرى من الذات اإلنسانية مثل تالحم الرياضة مـع األخـالق   

او جزئيـا كمـا يف   ، العقيدة ؛ حيث يتدرب الفرد على تنظيف جسدة تنظيفا كامال كما يف الغسل 
 . ١الوضوء وذلك كشرط لتأدية الفرائض واملمارسات الدينية

 

 :واخلاصة للتربية اجلسدية  األهداف العامة

 :االهداف العامة للتربية اجلسدية منها 

التربية اجلسدية إذا ما أديت يف إطارها اإلسالمي فإا تنعكس إجياباً على اجلوانب األخـرى مـن    -١
عقائدية وروحية وأخالقية وإجتماعية وتزود اإلنسان باإلتزان النصي فينضبط داخلياً وخارجيـاً ؛  

                                                 
مرجع ، سالميةليجي يف حتقيق أهداف التربية اإلاخل مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون، فخرية : خوج  ١
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ومتناسقة مع الشئون احلياتية األخرى وتقوم بدورها اهلام واحليـوي يف إعـداد    فتعمل منسجمةً
 .اإلنسان املسلم إعداداً صحيحاً 

تربية اإلنسان على إكتساب قواعد احملافظة على العادات الصحية أماناً على صحته ووقايـة مـن    -٢
 .األمراض 

 .مة اجلسم تربية االنسان على قواعد النظافة والطهارة مبا حيافظ على سال -٣

تربية اإلنسان على الوسطية واإلعتدال بال إسراف او تقتري فيقوم بتنظيف طعامة وشرابه وعـدم    -٤
 .اخلضوع لشهوة الطعام والشراب 

 منها :األهداف اخلاصة للتربية اجلسدية 

أو  اإلهتمام جبمال اإلنسان ورشاقته ليؤدي احلركة يف مرونة تامة سواء يف جمال العمل أو العبادات -١
 .يف عالقاته اإلجتماعية 

الترويح واإلسترواح والترفية عن النفس واالستمتاع مبتع احلياة املختلفة مما يشعره بالسعادة والراحة  -٢
اإلكتئاب أو احلزن أو القلق له طريقاً بل يتسم بالصرب والصدق  فالنفسية والتوافق النفسي فال يعر
 والرب والتعاون والسعي الدؤوب 

يف كل شئون احلياة وإتباع مبدأ الوسطية يف املأكل واملشرب وغريها من األمور احلياتية اإلعتدال   -٣
 بال إسراف او تقتري ويقدر الطاقة فال انطالق بال حدود وال أحجام بال قيود 

وخالصة القول أن التربية اجلسدية هي تربية الذات اإلنسانية جبميع مكوناا ؛مبا يكون له مـردود  
 . ١عقيدة اإلنسان وسلوكه العام واخلاصإجيايب على 
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 تنمية القيم العقلية : اهلدف اخلامس 

والعقل البشري من ، إن اإلنسان وحدة مترابطة ممتزجة األجزاء الينفصل منة جسم عن عقل " 
أكرب طاقات اإلنسان فذا دربت هذه الطاقة العقلية على طريقة اإلستدالل تعرفت على احلقيقة عن طريق 

 "اإلقتناع ووسيلتها يف ذلك التدبر والتفكر والتأمل 

إِنَّ شر الدواب عند اللّه  :ولقد نعى اهللا تعاىل على الذين يعطلون قواهم العقلية يف قولة تعاىل 
 )٢٢األنفال آيه (    الصم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونَ

الن اهللا اعطـاهم أمساعـا   ،ند اهللا من شرار الدواب فهوالء شر ع" يقول السعدي يف تفسريه 
 " *بذلك اخلري الكثري  –ليستعملوها يف طاعة اهللا فاستعملوها يف معاصيه وعدموا ، وابصارا وافئده 

 .وتتضمن اآلية الكرميه جزاء وعاقبه من يعطل قواه العقليه  

 .يتعلمر ووتنصب التربية على العقل حيث هو األداة اليت ا يفهم ويفك

 . خلقها اهللا فيه ليكون مسئوال عن أعمالة، قوة مدركة يف اإلنسان"وباعتباره 

وقد فتح القرآن الباب للعقل ليقوم بوظيفته دون غريه حىت يصل دي عقله وفكـره وتأملـه إىل    )١(
اإلقناع الكامل الذي يوصل للحقيقة ودور العقل هو التفكر حىت يصل إىل احلقيقة فـال يكـون   

 .ط وتدرس املسلم عشوائياً او مقلداً أو متواكالً دائماً مبنهجية تفكر وختباإلنسان 

 :التربية العقلية

هي تنمية الطاقات العقلية وتدريبها يف سبيل إستخدامها يف اخلري والوصول بالفرد املسلم إىل "          
العقليـة تنميـة ذكـاء    وتستهدف التربية ، النضج الفكري عن طريق بناء الشخصية اإلسالمية العابده

 ".اإلنسان وتنمية قدرته عل التأمل والنظر والتفكري ملعرفة نفسه والكون واحلياة

 : أساليب التربية العقلية

مث الوعي ا فتحديد إطارها وميـداا مث   ةباإلحساس بالظاهر يبدأ التفكري: منهج التفكري السليم  -١
مات املتعلقة ا أما عن طريـق املشـاهدة أو   التعرف على تفاصيل الظاهرة عن طريق مجع املعلو

ملعرفة كشف العالقـات بينـها وأخـرياً     فمث حتلل هذه املعلومات وتصن، املالحظة أو التجربه 
والَ تقْف ما لَيس لَك بِه  :  ويف هذا الصدد يقول احلق. إكتشاف احلكمة الكامنة وراء الظاهره 

صالْبو عمإِنَّ الس لْموالً عؤسم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولـئ ادالْفُؤو ر ) ١) ٣٦اإلسراء  آيه 

                                                 
التربية  هدافجملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أ الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول، مدى فاعلية ، فخريه :بتصرف خوج  ١
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 اشكال التفكري –ب 

والنقد الذايت هو ذلك اإلسلوب الذي  –تدريب املتعلم على النقد الذايت بدل التفكري التربيري  -١
يقـول  حيمل صاحبه املسئولية يف مجيع ما يصيبه من مشكالت أو ما ينتهي اليه من فشل 

 . ) ٣٠:الشورى (  وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم :تعاىل

، يف ابداهم ، ـنه ما أصاب العباد من مصيبه ، خيرباهللا تعاىل " يقول السعدي يف تفسريه 
 اال بسبب ما قدمته أيـديهم ، ويكون عزيزا عليهم ، وفيما حيبون ، وأوالدهم ، وأمواهلم 

ولكن انفسهم يظلمون ، فإن اهللا اليظلم العباد ، وان ما يعفوا اهللا عنه اكثر ، من السيئات 
وتتضمن االيه أن على اإلنسان املراجعه املستمره واحملاسبه الذاتيه لنفسه  لتحميل ذاتـه  "* 

 .مسؤلية مايقع عليه 

أه من املسئولية وراح يبحث عن هو الذي يفترض الكمال بصاحبه وإذا أخطا بر: أما التفكري التربيري 
 .  . مربرات لفشله أوخطئه

 ) . ٣٢النجم آية (   فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى : قال تعاىل 

هو اعلم مبن اتقي .  " فال ختربون الناس بطهارا على وج التمديح عندهم " يقول السعدي يف تفسريه 
وأما الناس فـال  ، اازي على مافيه من بر وتقوى ، ها القلب واهللا هو املطلع عليه حمل، فإن التقوى" 

 "* يغنون عنكم من اهللا شيئا 

ذلك اإلسـلوب   –والتفكري الشامل ، تدريب املتعلم على التفكري الشامل بدالً من التفكري اجلزئي  -٢
كز على جزء من الظاهرة مث يعمم أما التفكري اجلزئي فري، الذي يتناول الظاهرة من مجيع جوانبها  

والدين اإلسالمي كل اليتجزا  ومثرة التفكري اجلزئي هو ظاهرة العلـم  . أحكامه على بقية األجزاء 
  ٠لشامل أو العلم السطحي  أما االحاطة بالعلم هي مثرة التفكري ا

ي عناه القران هـو  تدريب املتعلم على التفكري التجديدي بدالً من التفكري التقليدي والتجديد الذ -٣
فإذا نظرنا إىل القـرآن  ، املالئمة والصواب  ىالتحرير من التقليد ويربط بني الفكر والواقع ويتحر

واألحداث اجلارية ووجه الـتفكري   عالكرمي أمرت املسلم بالنظر يف آيات األفق والنفس حيث الواق
 .الربط اليت تصدق آيات الكتاب اإلنساين إلكتشاف نتائج هذا 

 

__________________ 
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 أما إذا ماتبع اإلنسان التفكري التقليدي فانة يبطل إستعمال القدرات العقلية ويلجأ إىل احملاكاة 

إِنا وجدنا آباءنا علَى  :ألحوال يقول تبارك وتعاىل واإلكتفاء بالقائم املألوف وإن إختلطت ا
 .اإلرادة وهذا يتسم باجلمود وسلب   أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

وحيض على عدم التسـرع يف إصـدار   ، تدريب املتعلم على التفكري العلمي بدال من الظن واهلوى  -
األزمة والتعرف على احلقيقة كاملة والتثبت يف كل أمر وينهى عن  تاملعلوما لاإلحكام قبل استكما

 . ١.تبديد الطاقات السمعية والبصرية يف أمور مل تتوفر فيها األداة العلمية الكافية 

   املدلول التربوي للتربية العقلية

التذكر وتنمية  تستهدف التربية العقليه يف فجر اإلسالم حتقيق أمرين هامني يتم ما تنمية العقل مها -١
إِنا نحن  : وتعاىل كيقول احلق تبار، ويعد تقوية التذكر هو اهلدف األول للقرآن الكرمي ، الذكاء 

 )  ٩احلجر آيه ( نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ 

أي القران الذي فيه ذكـرى لكـل شـيء مـن املسـائل      " الذكر " يقول السعدي يف تفسريه 
أي يف حال إنزاله حافظون له ( وإنا له حلافظون (وفيه يتذكر من أراد التذكر ، لدالئاللواضحه وا

 "*من إستراق كل شيطان رجيم 

معانيه وتدبر عظاته  بحبفظ آياتة وإستيعا رويستهدف القرآن الكرمي تقوية الذاكرة وتنمية التذك  -٢
 . ووصاياه 

فما تدعو اليه اآليات من النظر يف الكون والتأمل يف صنع فهو تقوية الذكاء وتنميته : اهلدف الثاين  -٣
اإلنسان على التأمـل   ةكل ذلك يهدف إىل تنمية قدر. اهللا والبصر يف النفس البشرية وإستنباطها 

والتفكر والتصور والتخيل ملا أبدعة القران الكرمي من مشاهدة وصور فنية عن البعـث والقيامـة   
 .واجلنة  والنار ويوم البعث

وحبيث تصل إىل النضج الفكري يف طريق بناء  نمية الطاقات العقلية وتدريبها إلستخدامها يف اخلريت -٤
الشخصية اإلسالمية العابدة الواعية باملفاهيم الصحيحة لإلسالم حمصنة ضد اخلرافـات والبـدع   

 .الدخيله

فكر التربوي باإلطـار  تربية الفرد املسلم على عدم إتباع الظن أو التقليد األعمى وعلى أن يلتزم ال -٥
 .العام احملدد لفلسفة احلياة كما جاء يف القرآن والسنه 

                                                 
، الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق اهداف التربية االسالميةمدى فاعلية الربامج ، فخرية :انظر خوج  ١

 . ٢١١ – ٢٠٩ص ص ، مرجع سابق 

 .٣٨٣ص ، مرجع سابق ، تيسريالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر : انظرالسعدي * 
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جيب أن يستخدم العقل بصفة مستمره ملواجهة أمور  كل جديد أي يتجدد النظام التربوي طبقـا   -٦
 .للمتغريات العصرية 

خلي مستقل إىل أي القدرة على خلق عامل دا، تعين التربية العقلية بتنمية قدرة التخيل عند اإلنسان  -٧
 .حد ما عن العامل اخلارجي املباشر 

 . ويقوم العقل بتوجيه وتنسيق املدركات احلسيه ، اإلعتماد على اخلربات احلسية يف التربية الفكريه   -٨

ن بعد ما إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى م :اليكتم علماً أهتدى اليه لقوله تعاىل  -٩
 .١) ١٥٩: البقرة (  بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَـئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ

 :األهداف العامة واخلاصة للتربية العقلية  

تطلـب  ويتم ذلك بالتربية العقلية عرب مراحل النمو املختلفه مبا حيقق منو الشخصية اإلسالمية وي
وهي جوانب النمو األساسـية   –حتقيق كل األهداف اجلزئية الداخلة يف مكان الشخصية اإلسالمية 

 :وأمهها النمو العقلي 

 .وقاية العقل من أسباب األمراض العقلية وأسباب التخلف العقلي  -

 –تنمية القدرات العقلية يف مراحل التربية لإلنسان عن طريق التعلـيم اإلسـالمي بشـقية     -
 ..رعي والدنيوي الش

 . للوصول إىل احلقائق املادية واملعنوية يتدريب العقل على منهجية التفكر اإلسالم -

 .تكوين عقلية علمية ابتكارية وجتديديه   -

 .تدريب العقل على حل املشكالت الفردية واإلجتماعية عن طريق اخلربات املتراكمة لديه  -

 .لم بصفة مستمرة من املد إىل اللحد تنمية امليول اإلجيابية حنو التعلم وطلب الع -

 :األهداف اخلاصة للتربية العقلية 

ولقد إحتفى القرآن بالعقل واعماله وعول عليه . تنمية التفكر والتخلص من اخلرافات والبدع 
لذا إهتمت التربية العقليه بتحرير العقل من أوضاع اجلهل واخلزانة . يف التفكري والنظر والتدبر والتأمل 

وعلـى هـذا   . ألوهام واجلمود الفكري وذلك باستجالء احلقائق عن طريق اليقني والنطق العقلي وا
رافات األساس ى منهج اإلسالم عن إستخدام السحر والشعوذة والتنبوء بعلم الغيب واإلعتقاد يف اخل

 .لكونه الشرك والكفر بعينه 

                                                 
، نية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق اهداف التربية االسالميةمدى فاعلية الربامج الدي، فخرية:انظر خوج  ١

 . ٢١٥ – ٢١٢مرجع سابق  ص ص 
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م دون فكر أو أعمال عقل لذلك كانـت  يرفض اإلسالم قبول العل: عدم التعليق دون نظر أو فكر  -
التربية العقلية اإلسالمية حتث املسلم على النظر والتفكري وإستخدام احلواس يف املالحظـة وإسـتخدام   

          أَفَلَا يتدبرونَ الْقُـرآنَ أَم علَـى قُلُـوبٍ     :يقول احلق تبارك وتعاىل . القلب يف اإلستبصار والتربير 
اأَقْفَالُه   ) ١)  ٢٤حممد آية. 

فـإم لـو   ،أي أفاليتدبرهؤالء املغرضون لكتاب اهللا ويتأموله حق التأمل " يقول السعدي يف تفسرية 
أي قد أغلق على ما فيهـا  " أم على قلوب اقفاهلا "، تدبروة لدهلم على كل خري وحلذرهم من كل شر 

 " *ابداً  واقفلت فال يد خلها خري، من اإلعراض والغفله واإلعتراض 

وملخص القول  أن التربية العقلية دف يف خالصتها إىل تنمية العقل وإذكائة حىت يسـتطيع   
بعد كل ذلك تتأسس قاعدة علميـة   -الوصول إىل احلقيقة  عن طريق التفكري السوي والنظر الدقيق  

دقة واهلادفـة  إىل  عريضه على أساس من الرباهني الصادقة  وبالتايل تتكون الشخصية اإلسالمية الصـا 
 . السلوك الراسخ والسوي يف احلياة بعيداً عن التخبط والعشوائيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 انظر بالتفصيل  ١
مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخلليجـي يف حتقيـق   ، فخرية : خوج  -

 . ٢١٧ – ٢١٥ص ص ، سابق   مرجع، اهداف التربية االسالمية
 . ٧٣٣ص ، مرجع سابق ، تيسريالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر: انظرالسعدي * 
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 جتماعية  غرس القيم اإل: اهلدف السادس 

هي التربية اليت تسعى إىل تنمية العالقات اإلجتماعية للفرد عـن طريـق تطبيعـه     :التربية اإلجتماعية 
اجلماعة ويعمل على مصلحتها  وعن طريقها تقوى الروابط بـني  وتكيفه للمجتمع حبيث يتعلق الفرد ب

   .ويدرك األفراد أم خري أمة أخرجت للناس ، املسلمني وجيتمع مشلهم  وتتوحد أفكارهم وإجتاهام  

 جتماعية جوانب التربية اإل

ويف ، تـوازن  فالفرد املتوازن من مجلته ينشأ اتمع امل. الفرد املسلم حر ولكنه منضبط إجتماعيا  -١
وتلك هي نظرية التربية اإلجتماعية يف اإلسالم فهي التغفل دور ، اتمع الصاحل ينشأ الفرد الصاحل

الفرد والتغفل دور اتمع والتبالغ يف يف تقدير واحد منهما على حساب اآلخر ؛ فالعالقة بـني  
 . اجلميع يف الواجبات واحلقوق الفرد املسلم واتمع املسلم تقوم على أساس التعاون والتكامل بني

حرص اإلسالم على إجياد عالقات طيبة بني أفراد اتمع وذلك بإقامة العدالـة اإلجتماعيـه    
بأا متكني كل ذي قوة أن يعمل مبقدار طاقته حبيث يأ الفرص املناسبة لكي تظهر " ويعرفه أبو زهرة 

جد الكفالة للعاجزين عن العمل لكي يعيشوا كل القوى وتوضع كل قوة يف موضعها الصيحيح وان تو
وليأمنوا من اجلوع والعرى إن كانو ، صغارا  احقهم يف احلياة ليكونوا قوة يف اجلماعة إن كانو اوينالو
 " .كبارا 

    :كما جاء يف قوله تعـاىل  ، احلياة اإلجتماعيه حتث الناس على اإلستذان وهو ضرورة إجتماعيه  -٢
 َّا الها أَيي  ـريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب روتاً غَييلُوا بخدوا لَا تنآم ينذ

ـ } ٢٧{لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ م فَإِن لَّم تجِدوا فيها أَحداً فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قيلَ لَكُ
يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار ) جعل البيوت  فاهللا)"  ٢٨- ٢٧: النور

يفي اليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن قلوم  ودأ  نفوسهم ويأمنون على عـورام  ، سكناً 
ب والبيوت التكون كذلك  ال حني تكون وحرمام ويلقون أعباء احلذر  واحلرص املرهقة لإلعصا

ويف الوقت الذي يريدون وعلى احلالة اليت حيبون  ، حرماً آمنا اليستبيحه أحد  االبعلم أهله  وإذم 
 "  يلقو عليها الناس أن 

املساواة بني الشعوب واألجناس والتعدد يف األمم واللغات وسيلة للتعارف والتعـاون الوسـيلة    -٣
بذ والتعصب لألجناس البشريه  والتعايل بالعصبيات أو التناحر  والتحارب بل جعـل  لالدعاء والتنا

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى    :كما جاء يف قوله تعاىل)التقوى(اهللا معيار التفاضل
كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجو  بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع)١٣:احلجرات ( 
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والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم وممـا   :إقرار الشورى يقول تعاىل -٤
تعاىل بأنه  أمرهم مجيعاً واذا كـان األمـر   فقد وصف اهللا ) ٣٨:الشورى (  رزقْناهم ينفقُونَ 

 .كل الناس  للجميع فيجب أن يقوم عليه

العمل ضرورة إجتماعية وواجب إجتماعي وغايه إنسانية يف احلياة وهو من القيم الدينية اليت تصل  -٥
ن إىل مستوى العبادة  ألنه حيقق احلكمة من خلق اإلنسان ووجوده  يف احلياة فاإلنسان اليستطيع أ

خيرج على نواميس الكون واحلياة فيعيش بال عمل إذا كان كل من يف الوجود يعمـل وااللفظتـة   
فالعمل مثرة اإلميان وبرهانه وما ، احلياة ونبذه اتمع وألمهية العمل يف اإلسالم فلقد إقترن باإلميان  

فَإِذَا قُضيت  :  تعاىلاإلميان كلمه  ولكنه ماوقر يف القلب وصدقه العمل وإقترن بالصالة يف قوله 
لِ اللَّهن فَضوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشلَاةُ فَانتالص   ) ١٠:اجلمعة ( 

واذن اهللا بالتجارة يف موسم احلج ففي احلج جيتمع احلجيج من مجيع أحناء املعمورة للعبادة والتجـارة  
اسِ بِالْحج يأْتوك رِجاالً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من وأَذِّن في الن :يقول تعاىل. ومناقشة أوضاعهم 

 ) ٢٨,٢٧:احلج(ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات} ٢٧{كُلِّ فَج عميقٍ

، ينيه  من العبـادات الفاضـله   أي من كل بلد لينالوا ببيت اهللا منافع د"  يقول السعدي يف تفسريه  
 "*والعبادات اليت التكون االفيه 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو أسلوب من األساليب األساسية يف التربية القرآنية اليت تفترض  -
وهذا مانوه عنه القرآن . أن أفراد اتمع يريب بعضهم كما يؤثر بعضهم يف البعض ويوجه بعضهم بعضا 

              . التذكر  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي باحلق والتواصي بالصرب عن ضرورة

 : دلول التربوي للتربية اإلجتماعيةامل

تعمل التربية على الضبط اإلجتماعي سواء كان الداخلي وقوامه القيم واألخالق اإلسـالميه ؛   -١
عرفة احلالل واحلرام أو اخلارجي الذي اليت تشكل ضمريه  واميانه وعقله الذي يهديه إىل م

يتمثل يف تشريعات اإلسالم واوامره ونواهيه واحكامه وتشريعاته فيما خيتص بكل أمـور  
 . احلياة اإلجتماعية املختلفه

 

 

 

_________________ 

 .٤٨ص،سابق  مرجع، كرمي الرمحن يف كالم تفسري كالم املنان تيسري ال، عبد الرمحن بن ناصر : انظر السعدي *    
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التربية اإلجتماعية تعمل على تنشئة األفراد إجتماعياً وتكوينهم تكويناً صـاحلاً يف سـبيل تنميـة      -٢
شخصيته وواجباته حبيث ال يطغى  بفرديته على اتمع وال يطغى اتمع عليه فيتيح لكل فـرد أن  

يقا لقواعد القـرآن وأحكامـه    ينمو حسب قدراته ،وهنا تعىن التربية اإلجتماعية بتنمية الفرد طر
فينشأ اجليل وفقاً ملعايري اتمع املسلم حبيث حيسن التصرف يف املواقـف اإلجتماعيـة سـواءاً يف    

 . إلحتماالت التغيري  احلاضر أو املستقبل مع املرونة حتسباً

 فهي توجه العناية ا تم التربية اإلجتماعية باألسرة إهتماماً بالغاً باعتبارها الوعاء التربوي ومن مث -٣
 رإبتداءاً من الزواج الذي يعترب ضرورة إجتماعية  ويف نفس الوقت يعترب تعدد الزوجات بدون مرب

فعلـيهم أن  )  ٣:النساء (   فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُواْ فَواحدةً :مضرة إجتماعية كما جاء يف القران
ب عليهم شرعاً من العدل وحفظ األلفـة بـني األوالد   يتبصروا قبل التعدد يف الزوجات فيما جي

 وحفظ النساء من الغوائل اليت تؤدي ن إىل األعمال الغري الئقة  والحيملوهن على اإلضرار م 

شأن الرجال الذين خيافون اهللا ويوقرون شريعة  –وبأوالدهم ويطلقون إال لداع  ومبقتضى شرعي      
 .باملعروف ويفارقوهن باملعروف  ساء  وحقوقهن ويعاشروهنالعدل وحيافظون على حرمات الن

 

אאאאאW
 :األهداف العامة للتربية اإلجتماعية : أوالً 

 :على سبيل املثال 

أن األهداف اإلجتماعية النابعة من اتمع والقائمة على وجهات نظر علماء اإلجتماع املهتمني  -١
التربويه أمجعوا على أنه البد من مراعاة التقاليد والعادات والنظم  والقيم وتطويرها إىل  بالعملية

ونقلها إىل األجيال األخرى  وهذا يعين ، أمناط جديده  تتمشى مع احلياة اإلجتماعية اجلديده 
ثقافـة  اإلهتمام بالثقافة كوظيفة أساسية للتربيه فيجب إستعاب ثقافة اتمع وتطويرها ونقل ال

ونقل الثقافة يستدعي يقظة القائمني على هذة العملة اذ ينقل ما يناسـب   -من جيلٍ آلخر  
 .اتمع  

تنمية العالقات اإلجتماعية للفرد وبناء اتمع اإلسالمي وتنمية الوالء للجماعة ودعم تعلـق   -٢
مجـع مشلـهم   الفرد باجلماعة  والعمل على مصلحتها وتقوية الروابط بني املسلمني من أجل 

 .وتوحيد أفكارهم وإجتاهام 

إعداد الفرد إعداداً شامالً عقلياً ونفسياً وإجتماعياً وجسمياً ليكون اإلنسان الصاحل مسـاير اً   -٣
 .للتقدم العلمي والتكنولوجي لتطوير اتمع ليتمشى مع مقتضات العصر 
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 :منها على سبيل املثال : األهداف اخلاصة للتربية اإلجتماعيه 

تنمية العادات اإلجتماعية السليمة يف الفرد وعلى أن يغرس يف شعوره ويف الشعورة أنه أسره وأنه  -١
ولذلك نظم اإلسالم عالقة الفرد باسرتة وعالقة ، فرد يف جمتمع وأنه إنسان يف عامل البشرية الواسع 

 .  الفرد باتمع  وركز على إجياد اإلنسان الصاحل للعيش يف هذا العامل الكبري

تبدأ التربية اإلجتماعية يف اإلسالم بالفرد تنمي فيه روح املبادأة واملسؤولية الفردية اليت هي أسـاس   -٢
للمسئولية اإلجتماعيه حىت التضيع املسئولية بني فرد وأخر فكل فرد يعـرف واجباتـه فيؤديهـا    

 .ويعرف حقوقة فيسعى إىل حتقيقها والوصول اليها 

الصاحل إذ تشمل التربية اإلجتماعية يف اإلسالم بناء اإلجتاهـات اإلجيابيـة   نشؤ الكيان اإلجتماعي -٣
والعادات اإلجتماعية السليمه اليت تؤدي إىل سعادة الفرد ومتاسك األسرة وتكافل اتمع ورخـاء  

 . والغاية النهائية للتربية االجتماعية تقوى اهللا . اإلنسانية 

بـه إىل   تت بالفرد تعمل يف داخله  إصالحاً وذيبا مث  انتقلجند أن التربية قد بدأ:  وخالصة القول
تشد وتربط  ويتوقف جناحه فيها على مقدار التكيف  على قواعـد   –داخل اجلماعة إصالحاً وتقوميا 

 .وكل ذلك يصب يف إطار عقيدة املسلم الصحيحة اخلالية من الشوائب . وسلوك هذه اجلماعة  
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 جل التنمية التربية من أ :اهلدف السابع

 :التربية من أجل التنمية حتقق اجلوانب التالية 

تساعد على كشف املواهب العقلية ألبناء اتمع فتنمي مهارام اجلسمية والفنيـة واإلجتماعيـة    -١
 .وبذلك تتحقق هلم القدرة للعمل املثمر املنتج فيسهموا إسهامات مؤثرة لتحقيق التقدم اإلقتصادي

اعد التربية على حتسني املهارات واخلربات املتوفرة لدى جيل الكبار وتزيد من قـدرام علـى   تس -٢
 .التكيف مع املتغريات اليت تطرأ يف فرص العمل ومع ما يستجد من تطورات عامة وتكنولوجيه 

ك تزيـد  وبذل –التربية املخطط هلا من شأا أن تزيد من رصيد اتمع من الكوادر الفنية املاهره  -٣
 .نسبة النمو اإلقتصادي عن طريق زيادة اإلنتاج 

فضالً على أن التربية توسع مدارك الناس وتغري إجتاهام حنو العمل وحنو اإلنتاج واإلسـتثمار ممـا    -٤
يزيد دخل األمة ودخول األفراد بإتباع إسلوب التشجيع لروح اإلبداع واملبادأة واملخاطرة اليت البد 

 .تصادي منها للتقدم االق

 : العالقة بني التربية اإلسالمية والتنميه 

 .كالمها يقوم على اإلنسان هدفاً ووسيلة إلحداث التقدم وحتقيق غايات اإلنسان 

 :وتتضح العالقة من خالل اآليت 

تم التربية اإلسالمية بتنشئة املسلم على قيم وعقائد وتشريعات اإلسالم وختليص تلـك العقائـد    -١
ويف نفـس الوقـت   ، لشوائب اليت علقت ا لكي تتفق مع النظرة اإلسالمية اخلالصه والقيم من ا

وعلى هذا األساس ، تناسب طموحات التنمية واليت جيب أن تكون على أساس العقيدة اإلسالمية 
تؤكد التربية وتم بتنمية قيم العمل واإلنتاج واإلندماج يف الواقع وإستقاللية التفكري وموضـوعية  

ك والترف ونبذ اإلتكالية ونزعة اإلستهالك املغرضة أي التبذير واإلسراف يف نفوس األفـراد  السلو
  .  مع اإلهتمام بتفجري الطاقات اإلبداعيه

 .تم التربية اإلسالمية بإ جياد قاعدة متعلمة لكل اتمع لتستطيع اإلستجابة لتحدي التنميه  -٢

ل القوى البشرية الالزمة لكافة القطاعات سواء للعمل أو اإلنتاج تم التربية اإلسالمية بإعداد وتأهي -٣
 .حيث تعتمد جهود التنمية على القوى العاملة املؤهله 

تم التربية اإلسالمية بشكلٍ عام بإعداد املناخ اإلجتماعي املهيأ لقيام بتنمية سليمه ويئـة املنـاخ    -٤
ستطيعون حتمل املسـئولية يف التجديـد واإلبتكـار    الالزم لإلنتاج والتنظيم حبيث يقوم به أفراد ي

  وإستعاب املتغريات عن طريق توفري أفراد مؤمنني بتهئية املناخ م ويقوم على أساس القيم اإلسالمي
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والتنمية تلـيب  . هناك عالقة وثيقة بني التربية والتنميه ؛ فالتربية حتتاج اىل إمكانيات لتقوم بوظيفتها  -٥
مكانات  مبا يئة  من مناخ إجتماعي وإقتصادي وفكري  وسياسي وعمومـاً  هذه احلاجات واإل

اليتحقق دور التربية االبقدر ما يتحقق من تنمية متوازنة وجماالت التنمية تستوعب معطيات التربيه 
ومجيعهمـا  . الوان اإلستعباد والتبعيـة   ةوكالمها يعمل من أجل حترير اإلنسان واتمع من كاف. 

 .لتسريا حنو التقدم  -كة التوازن يف املغريات املادية واملعنوية  يضبطان حر

 :املدلول التربوي للتنمية 

تنطلق التنمية اإلسالمية من إطار اإلسالم فتستمد منه وتعكس خصائصه ولذلك فهي ذات طبيعة  -١
ـ  ، شاملة للنواحي املادية واملعنويه  ل وتقوم على أساس قيم وأهداف اتمع اإلسـالمي و تعم

توفر لإلنسان احلياة الكرمية املادية واملعنوية والروحيه وتنطلق من نفس ، للدارين الدنيا واآلخرة 
هذة املنطلقات وتعرب عن النهج احلضاري وتأثريه فيه وعوامل دفعه يف جمرى التـاريخ الصـانع   

وم فتحولت اىل من املنغلق واهول اىل الشعور واملعل" ومفاهيمه اليت حولت اجلماعة اإلسالمية 
  .ماهو أصيل ونبيل وهو يف صميم اإلسالم ذاته

هدف التنمية اىل تنظيم حياة الناس ومعامالم وللمحافظة على مصا حلهم والشريعة اإلسالمية  -٢
 .تعترب أساساً حضارياً وتنموياً من أجل مصاحل الناس لكفالة الضروريات اخلمس 

خالقي املتكامل لإلنسان وبالتبعية تظهر فعاليتة يف التنمية إذ من أهداف التربية اإلسالمية البناء األ -٣
 .هي ضابطة للجهد التنموي وتوجهه اىل فاعليه إجيابيه لسعادة الناس يف الدارين 

אאאאW
 :منها على سبيل املثال  :األهداف العامة : أوالً

تعتين بتنظيم مجيع العلوم النافعة فهي فريضة على املسلم ترشيد العلم وتوجيهة الو جهة الصحيحة إذ  -
 .وأا مكملة لعلوم الشرعية والغىن للمجتمع عنها معا 

ان تستوعب التقنية احلديثة لتطوير تدريس العلوم ملسايرة التطورات العاملية مـن حيـث احملتـوى     -
 .  والوسائل والطرائق واملختربات واألجهزة املستخدمه

بالتأصيل اإلسالمي للعلوم والربط بني التراث اإلسالمي وطبيعة العلم احلديث إلعادة الثقـة   أن تم  -
 .اىل نفوس املسلمني ودفعهم اىل النهوض مبسئوليام 

التكيد على اجلانب الروحي واالجتاة العقلي حىت يسلكوا الطريقة العملية يف حل املشكالت املاديـة   -
اجياد التوازن بني القيم الروحية واملادية وبني العقل والـروح حـىت   عن طريق املوضوعية والتجدد و

 الحيدث االضطراب واخلواء الروحي كما حدث يف الغرب 
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أن تم بالتأصيل اإلسالمي للعلوم والربط بني التراث اإلسالمي وطبيعة العلم احلديث إلعادة الثقة اىل  -
 .نفوس املسلمني ودفعهم اىل النهوض مبسئوليام 

التأكيد على اجلانب الروحي واإلجتاه العقلي حىت يسلكوا الطريقة العملية يف حل املشكالت املاديه ) ١(
عن طريق املوضوعية والتجدد واجياد التوازن بني القيم الروحية واملادية وبني العقل والروح حىت الحيدث 

 .واء الروحي كما حدث يف الغرب اإلضطراب واخل

 منها على سبيل املثال :نمية االهداف اخلاصة للت 

تنمية  العقيدة الصحيحة يف األفراد واتمع على السواء مما يتولد عنه  من التحرر من اخلوف االمـن   -
انيـة  اذا ما وجهت الفعاليـة اإلمي .اللة ودعم كرامة الفرد واستقاللية اتمع ونشر الدعوة اإلسالمية 

 .لعمل إجيايب فعال 

، لسلوك االنساين ضمانا من التهرب من املسئولية اليت دد كثريا من جهود التنميـة  توجيهة اجيابية ا -
دي معـة جهـود   وصيانة للحياة االسالمية من الفساد والظلم والعدوان ليحدث االستقرار الذي جت

 . التنمية 

ة التنميه اإلسالمية متكني القيم اإلقتصادية والسياسيه اإلسالمية مبا حتتويه من قيم اجيابيه ضرورية ملسري -
 ١.مع التركيز على قيمة العداله اإلجتماعية لتحقيق النمو املتوازن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق اهداف التربية ، ، فخريه : انظر بالتفصيل خوج  ١

 . ٣٥٣ – ٣٤٨مية ص ص االسال
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 إبراز التراث اإلسالمي : اهلدف الثامن 

سواء يف املنبع أو اإلسلوب ، إن اإلسالم يقدم للعامل قاطبة منهجاً تربوياً متكامالً شامالً متوازناً 
واإلسالم شـريعة  . طرحها على اإلنسانية أو التاريخ مبا يتضمنة من أحداث أو الوسيلة أو القضايا اليت ي

اهللا للبشر أنزهلا هلم ليحققوا عبادتة يف األرض والعمل ذه الشريعة يقتضي تطـوير وتنـوير وتبصـري    
وذيب اإلنسان حىت يصلح للقيام بواجبات اخلالفة اليت كلفه رب العزة واجلالل ا كما جاء يف قوله 

ربك للمالئكة إين جاعلٌ يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيهـا ويسـفك   وإذ قال  (اىل تع
وقد قامت التربية ).  ٣٠: البقرة ) ( الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ماالتعلمون 

الوحدة والتكامـل   اإلسالمية بتنمية الذات اإلنسانية على حماور متعددة متجانسة تعمل معاً على أساس
لتوحد معة طاقات اإلنسان وتتضافر جهودة لتحقيق هدف واحد تتفرع عنه وتعود اليه مجيع اجلهـود  

فاجلانب اإلمياين اإلعتقادي من الدين يقدم لنا اساساً ؛ والتصورات وضروب السلوك ونبضات الوجدان 
عليها سلوكنا وننظم عالقتنا بل هو راسخاً من العقيدة واجلانب الشريعي يقدم لنا قواع وضوابط نقيم 

واجلانب التعبدي هو سلوك املسلم الذي حيقق به كـل تلـك   . الذي يرسم لنا خطة حياتنا وسلوكنا 
ويف ظل التربية اإلسالمية  ووسائطها خترج املسلم ، التصورات واألهداف والضابط واألوامر التشريعية 

االخالقة الذي منحة احلياه وإستنشقت روحه فإهتـدت   الذي وقر اإلميان يف قلبه وصدقه العمل اليعبد
يف يسر وسهولة وإستعد للجهاد يف سـبيل اهللا   عباداتهاىل را وأحاطت ا التقوى وقوى بنيانة فأدى 

إعالءاً لكلمتة وذيب نفسة وحتلت مبكارم األخالق وأعمل عقلة فابصر به ول مـن املعرفـة الـيت    
وأعمل فكره وتأمله وتدبره يف شؤون الكون واحليـاه  فـزاد إقتناعـاً    أساسها الوحي واحلس والفعل 

وتبصرة مث إنطلق اىل اتمع متكيفاً منضبطا عابداً صاحلاً حامياً مدافعاً عن عقيدتة مسـامهاً يف منائـه   
وتقدمه وسلك الطريق الصحيح لعالقاته مع افرادة  فعمل بإخالص وأنتج اإلنتاج الوفري  وآمن بالتكافل 

إلجتماعي والعدالة االجتماعية وعليه أن يبحث يف تراث املاضي لريى ماخلتة التربية اإلسـالمية مـن   ا
ولكي يكون البحـث علميـاً     –حضارة وثقافة تباهي ا األمم وقد تراكمت وخلفت إرثاً متعاظما 

 : منهجياً أوضح بعض املصطلحات 

 :التراث : أوالً 

وللتراث حضارة فكرها وعقيدا . ر االمة املشرقة مباضيها العريق هو اجلسر الذي يربط حاض          
 وحصيلة جهدها العقلي والروحي والعلمي واحلضاري والتراث اإلسالمي بصفة خاصه هو مبثابة اجلهد 

 

______________ 

 .٢٧ص، ـ ه١٣٩٩، دار الفكر ، دمشق ، ١ط، أصول التربية االسالمية وآساليبها ، عبد الرمحن : النحالوي  ١
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البشري يف تفسري املوروث اإلسالمي الذي جاء به القرآن الكرمي عن طريق الوحي املرتل على رسـولة  
ويتسلمه اجليل احلاضر . حممد صلى اللة عليه وسلم الذي أبلغه لألمة اإلسالمية وقام عليه بسنتة وسريتة 

فهي أمانة ورسالة ومسئؤولية حنو . ة من األجيال السابقة وعليه أن يسلموه بدورهم اىل األجيال الالحق
 .بضا على مر العصور التراث اإلسالمي الذي جيب ان يظل حياً نا

 :مقياس متحيص التراث اإلسالمي :ثانياً 

  ومنـهج اخللـف    رضي اهللا عنم  هو مسح تارخيي للتراث والتمييز بني كل من منهج السلف
 :ىل ثالثة فروع إ وتنقسم

مث تطور ومنا يف اخلط الصحيح وافرز علومـا متعـددة   ، لى الكتاب والسنة فرع قام يف اصولة ع -١
 . كعلوم  الفقة واحلديث واعمال القراءات والتفسري 

فرع قام يف اصوله على غري الكتاب والسنة مث منا وتطور وأفرز علوماً كعلوم الفقـة واحلـديث    -٢ 
 . وأعمال القلوب والقراءات والتفسري 

لة على غري الكتاب والسنة مث منا وتطور وأفرز علوماً كعلـوم القدريـة واجلربيـة    فرع قام يف أصو-٣
 . رضي اهللا عنهموالزندقه وبداية هذا النوع من آواخر عهد اخللفاء الراشدين 

 .       فرع بدأت أصوله اسالميه مث وقع اإلحنراف يف فروع كعلوم التصوف والكالم واألدب -٤

جرو ماوضعة املتقدمون مثل من صنف يف الكالم من املتأخرين فلم يـذكرا  كثر منهم : املتأخرون  -٥
 . إال األصول املبتدعه 

تأثرت األجيال املتأخرة بالعقائد والفلسفات القدمية حيث حدثت كثري من البدع اليت شوهت نقاء  - ٦
.  رضـي اهللا عنـهم  التصور اإلسالمي وصار من الضروري أن يستعيد املسلمون منهاج السـلف  

وقـد  . فاأللون يرمون اآلخرين بالبدعة والضاللة واآلخرون ينسبون اىل االولني اجلهالة والعجـز  
كما قد يكون مع بعض املتأخرين كثري ، يكون مع بعض األولني كثري من العلم والعمل املشروع 

 .الباطن واحلال الكامن  من العلم

  :االصالة : ثالثاً

وهذة اخلصائص متثل يف الوقت ، نبثق منها الطابع املميز الثابث تعين اخلصائص اجلوهرية اليت ي
  .دية ذاتة نقاط انطالق ألية حركة جتد
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 : فرز التراث :  رابعاً
هو احياء وبعث معامل الدين العلمية حبفظ النصوص الصحيحة نقية ومتييز ماهو من الدين ممـا  

والعلمية والسلوكية وبعث مناهج النظر واالستدالل هو ملتبس به  وننقية من اإلحنرافات والبدع النظرية 
لفهم النصوص وحتقيقها على ما كان عليه السلف الصاحل وبعث معاملة العملية بالسعي لتقريب واقـع  
اتمع املسلم يف كل عصر اىل اتمع النموذجي األول من خالل وضع احللول اإلسالمية لكل طاري ء 

ووضع ضوابط لعملية اإلقتباس النافع والصاحل من . ة على أوجه احلياه  وجعل أحكام الدين نافذة مهيمن
يف عهد اخللفاء رضي اهللا عنهم  كل حضارة على ما أبانتة نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل 

وفرز ما بعدهم من املتأخرين إلستبعاد آراء الفقه اخلارجـة عـن اإلسـالم     رضي اهللا عنهم  الراشدين
 .  دع واخلرافات اليت وردت يف تعاليمهموإبطال الب

 :التفسري االسالمي للتاريخ : خامساً 
اإلنسان مبجموع حاالتة هو صانع التاريخ يف حاالت اهلدى والضالل يف حاالت إنفعاله مـن   

فيجب . الكون واحلياة بافكاره وقيمه ومبادئه وضغوطه أو بدافع من أحالمة ودوافعه الداخلية وتطلعاته 
ويرى التفسري اإلسـالمي للتـاريخ ان الصـراع يف    ، لتركيز على اجلانب املادي دون الروحي عدم ا

، اتمعات اإلميانية بني ااحلق والباطل اما  يف اتمعات ااجلاهلية فالصراع يكون فيها بني الباطل وأهله 
ألمم واحلضارات وسقوطها بذلك يعىن التاريخ اإلسالمي بتفسري أحداث التاريخ املختلفة مبا فيها قيام ا

يرضخ االنسان فوق الضـغوط  ، حسب السنن اإلهلية اليت الحتايب والجتاهل ومتكن العقيدة يف القلوب 
اما عند عدم متكينها من الغلـو  ، املادية واإلقتصادية فينجو من ثقلها ويصوغ حياتة وفق عقيدتة وقيمه 

  .ا لذلك جيب أن يتسم تفسري التاريخ بالواقعيه فإن اإلنسان يصارع الضغوط املاديه وقد يصبح ايسر هل
אאאאאא
 :هداف العامة للتربية احلضارية والثقافية األ:  أوالً
تنشئة اجليل  واعدادهم وتنمية قدرام وإستعدادم وتشكيلهم حضارياً ونقلهم ثقافيـاً  وفقـاً    -١

 .سالمية املتكامل والشامل ملفهوم التربية اإل
إن هدف احلضارة اإلسالمية هدف خيدم اإلنسانية كلها وغايتة غاية دينية عليا اذ اا ختدم عملية  -٢

 .إنتشار اإلسالم بطريق غري مباشر 
التعليم هو أفضل وسيلة خللق جيل جديد اليفقد اتصالة بالتقاليد األصيلة ويف نفـس الوقـت     -٣

مياً عن ركب احلضارة أو يفقد عملية نقل الثقافة أو اتصـالة بـالتطورات   اليتخلف فكرياً أو عل
 .اجلديدة يف أفرع املعرفة اإلنسانيه 

ترتكز السياسة التربوية على أعلى أعمده هي تراثنا العريب اإلسالمي مبا حيويه من دين ولغه وقيم  -٤
اعل مع الوجود العريب واملستقبل وأخالقيات والواقع اإلسالمي ومشكالته والواقع العاملي الذي يتف
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العريب القادر على مغالبة التحديات اليت تواجة األمة اإلسالمية يف شىت ااالت مـن أجـل بنـاء    
 .ة ونقل ثقافة إسالمية نقيه حضارة إسالمية متقدم

اليـد  وبالتبعية فكراً واخالقاً وقيماً وعادات وتق –ما امكن  –اقامة جمتمع إسالمي موحد ثقافياً  -٥
 .ومنط معيشة وإجتماعياً وعقلياً 

ان وضع خطة تربوية تسعى اىل األهداف التربوية الفرعية الناجتة من من االهداف الرئيسـية مث   - ٦
 .حتول هذه األهداف اىل برامج ومشروعات مع حتديد وسائل التنفيذ 

٧- حمكمـة تسـتند اىل    أن تتعاون وسائل اإلعالم مع مؤسسات التربية املدرسية للعمل وفق خطة
 .غايات ثقافية وتربوية واحده تعمل متعاونة لتحقيقها 

 :األهداف اخلاصه : ثانياً 
أن يعد املعلم ثقافياً ؛ فإن تفهم املعلم لثقافة جمتمعة وخصائصها يعد امراً ضـرورياً أيـاً كـان     -١

وإختيـار اخلـربات   فبقدر فهم املعلم لثقافة جمتمعه يتحدد دوره  يف توجيه مادة التعليم ، ختصصه
 .التربوية اليت حتقق األهداف اخلاصة والعامة للعملية التربويه 

ان تم وسائل اإلعالم واملؤسسات التربوية باللغة العربيه فهي العنصر األساسي للثقافة وعناصرها  -٢
 وهي مكون هام من مكونات األمة وهويتها والوشيجة القوية بني األمم اإلسالمية ومن خالهلا نقل

 .املعرفة اإلنسانية اىل اللغة العربيه حتقيقاً للتقدم العلمي وحمافظة على اهلوية الثقافيه 
وصل الفكر اإلسالمي ومنهجيتة بتراث األمة السليم ومتكينة من كافة جماالت املعرفة اياً كانـت   -٣

 .وذلك لتواصل املاضي باحلاضر إلستمرارية التربية 
السالمية عامالن مؤثران ومتأثران بالتربية اإلسالمية إذ مها يعمـالن  أن احلضارة والثقافة ا: وامللخص 

كما اما يساعدان على تنمية الفرد ، بطريق غري مباشر على نشر الدعوة اإلسالمية عرب الزمان واملكان 
 ون واقتناعه بأنه أحد أفراد خري أمة أخرجت للناس بدليل ماتركه السابق، املسلم وإعداده إعداداً سليما 

من حضارة تتحدث عن نفسها من ثقافه حافظت على القيم واملثل والعادات والتقاليد رضي اهللا عنهم 
 .١من تراث متراكمرضي اهللا عنهم  مبا تركة السلف 

 

 

 

 

                                                 
، سالمية ليجي يف حتقيق أهداف التربية اإلمدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول جملس التعاون اخل، فخرية  : نظر خوج ا ١

 . ٢٨٩ -٢٨٧ص ص ، مرجع سابق 
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 إجيابيات القنوات الفضائية ـ:  املبحث األول 

 ـ قناة اجملد الفضائية:  ث الثاني املبح

ــ :املبحــث الثالــث ــاة ـ ــة يف قن             الــربامج الديني

 اجملد الفضائية
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املبحث األول : 

 إجيابيات القنوات الفضائية -         

 اآلثار الدينية االجيابية للقنوات الفضائية  -        

ــة اآل -         ــة والثقافي ــة والتعليمي ــار الرتبوي ث

 اإلجيابية للقنوات الفضائية
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فيها ، وهي ذات إمكانيات هائلة ، القنوات الفضائية هي آداة اإلعالم األوىل يف هذا العصر شئنا أم أبينا 
إلحياء للمشاهد باملباشرة ولفوريـة  فاحلكم عليها مرتبط بطبيعة االستخدام  ؛فا، الكثري من اإلجيابيات 

كما الخيفى ما  لعنصـر املفاجـأة   ، جيعل بينه وبني تلك الربامج اليت تقدمها الفضائيات ارتباطاً وثيقا 
وتوقع اجلديد دائماً من أثر كفيل بشد انتباه املشاهد اليها و وبالتايل إيصال التوجيه والتقومي واألفكـار  

، والتعرف على الثقافات العاملية ، بدور إجيايب يف سبيل الدعوة اإلسالمية فهي تقوم ، اجلديدة السليمة 
، ومتابعة التطورات العاملية ، والتعرف على ما يدور يف العامل من أحداث ووقائع والتزود بالعلم واملعرفة 

يريـدها  هذا بدوره عامل حتفيز هلذه القنوات على تطوير موادها واملساعدة على إختيار املـادة الـيت    
بل لديه حرية ، ومل يعد حمصوراً يف زاوية واحدة ، املشاهد حيث أصبح لدى املشاهد خيارات متعددة 

وتتيح الفرصة ألكثر ، والسياسية واالقتصادية ، االختيار على صعيد املوضوعات اإلسالمية واالجتماعية 
وح للمشاهد لكي يتابع وخيتار فهي واال مفت، وأكثر من طريقة يف األداء أو التعبري ، من وجهه نظر 

وأعطت املواطن العريب الكثري مـن  ، كسرت احتكار القنوات ووسائل اإلعالم الرمسية يف الوطن العريب 
ففي دراسة علمية عن أهم الفوائد من متابعة القنوات الفضائية كانت ، االختيار بني املعلومات واآلراء 

متابعة األخبار واألحداث العاملية اهلامة حلظة  )٠/٠ ١٠٠(لفراغ إمضاء وقت ا:" نتائج الدراسة كما يلي 
 االنفتاح على العامل ومعرفة معلومات عن دول يصعب زيارا ، ) ٠/٠ ١٠٠(وقوعها 

االختيار بيت بدائل كـثرية  )  ٠/٠ ٨٢( طالع على حضارة وثقافة بعض الدول العربية اإل،  )  ٠/٠ ٩٠(
اكتساب مهارات جديـدة يف جمـال   )  ٠/٠ ٥٠(ليم اللغات األجنبية تع)   ٠/٠ ٨٠(من برامج منوعة 
تساعد يف تغيري االجتاهات )  ٠/٠ ١٨( الشعور بالقرب من كل أحناء العامل )  ٠/٠ ٤٨( الطهي والتطريز 

 ١)  ٠/٠ ٧( وتساعد يف التخلص من الوحدة والعزلة )  ٠/٠ ٨( والسلوكيات السلبية 
 





___________________
١١٨٥ص ، هـ  ١٤١٦، القاهرة ، دار الفكر العريب ، دراسات يف اإلعالم الفضائي : طف عدىل العبد وفوزية عبد العلي عا .
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ه تعد القنوات الفضائية مكسباً عظيماً إذا احسن استخدامها  يف جمال الدعوة اإلسالمية فعن طريق هـذ 

، أو برامج ثقافية أو مسابقات ومواعظ ، القنوات ميكن بث الدروس الدينية ؛ سواء على شكل خطب 

أدى إىل إسالم وهدايـة  ، فنقل الصلوات من املسجد احلرام واملسجد النبوي إىل العامل أمجع " أودعوه 

١" الكثري ممن تأمل روحانية هذا اإلجتماع الرباين 

، ونقل صالة التـراويح  ، ونقل شعائر احلج ، صالة اجلمعة وصالة العيدين فبث الشعائر اإلسالمية ؛ك

أن القنـوات  " فريى العمـريي  ، عامل ربط بني املسلمني يف شىت أحناء العامل ، وعقد الندوات الدينية 

الفضائية ميكن  أن تسهم بشكل إجيايب من الناحية الدينية يف إيصال الثقافة اإلسالمية من قبـل الـدول   

ونشر اإلسالم والدعوة اليه وإبالغ ديـن اهللا  ، ونقل الشعائر اإلسالمية ، سالمية إىل الدول األخرى اإل

 ٢"إىل مجيع شعوب األرض 

اإلرشاد والتوجيه حنو التمسك بـالقيم اٌإلسـالمية   " ويضيف الدعيلج أن القنوات الفضائية تؤدي إىل 

فاهيم والقيم والتوجيهات اليت حيثنا عليها ديننـا  وبيان كثري من امل، وإيضاح حقيقة اإلسالم ،الفاضلة 

٣" احلنيف 



_____________
 . ٢٣ص، هـ ١٤٢٣، الرياض ، دار الوطن ، آثارها على الطالب ، الفضائيات واإلنترنت : عبد العزيز الشائع عصام بن  ١

٢ رسالة ماجستري غري منشورة ، ر من وجهة نظر املعلمني الرقابة األ سرية يف عصر البث العاملي املباش: هليل بن حميسن سراج العمريي ،

 . ٥٢ص، هـ ١٤١٢، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ،قسم التربية اإلسالمية واملقارنة 

ـ ، دار  القبلة لنشـر والتوزيـع   ، البث املباشر اآلثار واملواجهة تربوياً وإعالميا : إبراهيم عبد العزيز الدعيلج  ٣ ،  ١ط، ة املكرمـة  مك

 . ١٤٢ص، هـ  ١٤١٥
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والتعرف على ما يدور يف العامل مـن أحـداث   ، تساهم القنوات الفضائية يف التعرف الثقافات العاملية 

لقنوات الفضائية املتخصصة حيـث  فانتشرت التعليم والتثقيف عرب ا"،والتزود بالعلم واملعرفة ، ووقائع 

توجد باقات من القنوات باملراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية والفنية وتعلـيم اللغـات وقنـوات    

)  art(وبدأت مؤخراً القناة اجلامعية للتعليم عن بعد موعـة  ، متخصصة بالصحة وألسرة والثقافية 

١"الشرعي  ضمن قنوات اد الفضائية وقناة العلوم ،قناة املناهج ، وقناة املناهج 

والتزود بـالعلم  ، فتعمل القنوات الفضائية على إثراء مشاهديها عن طريق التعرف على الثقافات العاملية 

نظـرا  ،وإتساع مـدارك املشـاهدين   ، وتنمية التفكري ، إضافة اىل متابعة التطورات العاملية ، واملعرفة 

تنقل معارف شىت من ثقافات متبانيـة أو  " حيث إا ،ذه القنوات الطالعهم على ثقافات أخرى عرب ه

مما يعىن أن دائرة االختيار قد تتسع أمام املشاهد الواعي الذي يعرف مـاذا  ، متقاربة إىل مجاهري كثرية 

وجتعله ، يشاهد ؟ ومىت يشاهد ؟ وما الربامج اليت يستفيد من مشاهدا ؟ واليت تثري اال املعريف لديه 

وقد تسهم بعض الربامج أيضا يف تعزيز املنـاهج  ، لى صله مبا يستجد من معرفة يف خمتلف أحناء العامل ع

٢"التعليمية 



_________________
 .٦ص ،هـ ١٤٢٦،الرياض ،  مؤسسة اجلريسي  ،لفضائيات ماهلا وما عليها ا:عادل بن حممد العبد العايل ١ 

قسم  –رسالة ماجستري غري منشورة ،لتلفزيوين املباشر وحتدياته  للتربية يف اململكة العربية السعودية البث ا، ناصر بن عبد اهللا احلميدي  ٢ 

 . ٥١ – ٥٠ص ص ، هـ  ١٤١٢، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ،التربية اإلسالمية واملقارنة 
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אאאW
     احلديثة علـى املـدعوين سـلباً     االتصالذي لب شدة تأثري وسائل اإلعالم و يدرك جيدا كل

 . أو إجياباً 

فال يكاد خيلو بيت من وسيلة من تلك الوسائل ، مما يضاعف من مسئولية اإلعالم اهلـادف يف  
 . القيام بواجب الدعوة إىل اهللا 

قناة ادة الفضائية ، وإذاعة ( ومن األمثلة الواقعية على اإلعالم اهلادف البناء يف العصر احلاضر 
  ) القرآن الكرمي

JאאW
هـ شهد العامل بأسره ميالد قناة فضـائية جديـدة   ١٤٢٣يف غرة شهر رمضان املبارك لعام 

 . ورافد نقي للصناعة التلفزيونية هي قناة اد الفضائية 

حيث بدأ البث التجرييب هلا واستمر ألكثر من عـام ، ويف األول مـن ربيـع األول لعـام     
  .هـ بدأ البث الرمسي للقناة ١٤٢٤

وقد اعتمدت القناة منذ بدايتها سياسة الوسطية يف املنهج والتوازن يف املعاجلـة والشـمول يف   
 . الطرح والتنوع يف الربامج 

عـامالً يف مجيـع التخصصـات يعملـون     )  ٢٥٠( وبلغ عدد العاملني يف القناة أكثر من 
واستديوهات اإلنتاج بعمـان  باستديوهات القناة يف مركز البث بديب ، واستديوهات البث بالقاهرة ، 

 .١ومركز اإلنتاج الرئيس بالرياض 

אאW
 : املالك 

القناة تابعة لشركة اد للبث الفضائي احملدودة وهي شركة جتارية خاصـة ، مسـجلة يف مدينـة ديب    
 : آلتية لإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وجتمع الشركة القنوات ا

 . قناة اد الفضائية  .١

 . ٢قناة اد لألطفال .٢
                                                 

الذي يقدمه األستاذ فهد السنيدي وذلك يوم األحد ) ساعة حوار ( هذه  املادة مقتبسة من تقرير مرئي عرضته قناة اد ضمن برنامج  ١
أكثر من ( هـ والذي استضاف فيه سعادة األستاذ فهد الشميمري رئيس جملس اإلدارة بالقناة وكان عنوان احللقة ٢/٥/١٤٢٥املوافق 

 ) .عام على قناة اد الفضائية 
 .هـ ١٨/٥/١٤٢٦مر حىت إطالق البث الرمسي هلا بتاريخ هـ واست١٤٢٤انطلق البث التجرييب هلا يف غرة شهر ذي احلجة عام  ٢
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 . ١راديو دال .٣

 .٢قناة اد للقرآن الكرمي .٤

        الذي يغطي العامل العريب والقمر الصناعي ) عربسات ( وتبث القناة إرساهلا عرب القمر الصناعي 
    فضل أا تبث إرساهلا عـرب  الذي يغطي العامل العريب وأجزاء واسعة من أوروبا ، وأ ٣)أ ٣عربسات ( 
الذي تشترك فيه آالف األسر يف اململكة ودول اخلليج خبصوصية تامة وضـمان  ) نظام استقبال اد ( 

 .كامل 

القناة ليست قناة سعودية ، بل ميلكها رجال أعمال سعوديون ، مثل غريها من القنوات األخرى اليت  -
 .ميلكها رجال أعمال سعوديون وعرب 

قناة ليست قناة إماراتية ، بل هي شركة خاصة مسجلة يف مدينة ديب لإلعالم مثل القنوات األخرى ال -
 .املوجودة يف املدينة 

 .القناة التقبل التربعات وال اهلبات إذا أا ليست مشروعاً خريياً ، بل هي ملكية خاصة -

ى أن أي أرباح ترد للقناة سـيعاد  القناة مشروع جتاري قابل للربح واخلسارة ، وقد اتفق املالك عل -
 . استثمارها يف تطويرها وتنميتها ، دون أن يستلموا أرباحاً نقدية منها على اإلطالق 

مدير تنفيذي ملشـروع  )  CEO( رئيس جملس اإلدارة واملدير العام ليس ناظراً على وقف ، بل هو  -
 % .٢٥جتاري خاص ، ميلك منه 

 .اء يف جملس أمناء ، بل شركاء ومالّك وأعضاء جملس اإلدارة ليسوا أعض

 :اللجنة الشرعية 

تتشرف القناة بوجود جلنة شرعية كرمية فيها أشرفت على وضع أهدافها وسياستها هذه اللجنة 
تقدم النصح للقناة مبا يساعد على انضباطها الشرعي بالنظر إىل املصاحل واملفاسـد والقواعـد العامـة    

 .ومقاصد الشريعة 

لشرعية هلا اهتمام بالغ بالربامج الشرعية والتعليمية وبرامج الفتوى مبا حيافظ علـى سـالمة   اللجنة ا -
 .العقيدة الصحيحة ، واملنهج السديد يف توجيه الناس وتعليمهم ، ودعوم إىل اخلري

                                                 
 .هـ ١٤٢٦هـ والرمسي يف غرة ذي احلجة عام ١٤٢٣انطلق البث التجرييب له يف غرة رمضان عام  ١
هـ انطلق البث التجرييب لقناة اد ١٨/٥/١٤٢٦هـ أشرقت مشس قناة اد العلمية ، وبتاريخ ١٤٢٦ويف غرة شهر صفر لعام  ٢

هـ بدأ ١٤٢٦هـ ، ويف غرة شهر ذي احلجة عام ١٤٢٦ية واستمر حىت انطلق البث الرمسي هلا يف غرة شهر ذي القعدة لعام الوثائق
 .وذا تزدان منظومة اد اإلعالمية بسبع قنوات متميزة وراقية ) . العامل اليوم ( البث التجرييب خلدمة اد األخبارية 

 ) .ب ٢عربسات  ١٢٦٦١( هـ أعلن عن حتويل مجيع قنوات اد إىل التردد اجلديد ١٤٢٥يف شهر ذي القعدة للعام احلايل  ٣
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 : أعضاء اللجنة هم  

 

 رئيساً معايل الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني ١

 نائباً للرئيس سليمان املنيعمعايل الشيخ عبداهللا بن  ٢

 عضواً عبداهللا بن حممد املطلق. د. معايل الشيخ أ ٣

 عضواً إبراهيمنب حممد أبوعباة. فضيلة الشيخ د ٤

 عضواً فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرمحن املسند ٥

 

 :الدول واحلكومات والشعوب العربية واإلسالمية 

ألي حكومة عربية أو إسالمية، أو التعرض أو التشهري أو التعايل القناة متنع منعاً باتاً أي إساءة 
أو التحقري أو اإلزدراء أو أي أنواع األذى بالكلمة أو الصورة أو جمرد اإلشارة ألي من الشـعوب أو  

 .اجلنسيات ، أو أهايل أي منطقة أو مدينة يف أي مكان 

 :الدول اخلليجية 

د واأللفة والثقة مع الدول اخلليجية وخصوصاً الدولة حترص القناة على احلفاظ على مشاعر الو
املضيفة للقناة ، ولكن بدون استخدام املدح املمجوج ، والتزلف املرفوض ، إمنـا بالصـدق والعـدل    

 ) .والنقول إال حقاً ( واملوضوعية 

 :اململكة العربية السعودية 

، وهلـا   ى الرسول الكرمي هي بلد احلرمني الشريفني ، حيث مهبط الرسالة احملمدية ،ومثو
 احلب والوالء يف قلب كل مسلم ، فكيف بأبنائها ومواطنيها ؟

 :اإلعالم املقارن 

معظم القضايا الساخنة اليت تعرضها القناة ، يتم معاجلتها عرب آلية اإلعالم املقارن ، وذلك بعدم 
مع التركيز على البلد املقصود ،  ختصيصها مبنطقة معينة أو بلد معني ، وإمنا معاجلتها على نطاق واسع ،

 .وال يتم ختصيص بلد معني يف موضوع معني إال إذا كان املوضوع إجيابياً لصاحل البلد املعين 
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 :التعامل مع األخطاء الشخصية واالحنرافات يف العقيدة والشريعة والسلوك واألخالق واتمع 

ختاطب مشاهديها وكأا تبدأ معهم من الصفر  قناة اد قناة بناء وتشييد وتأصيل وتقعيد ، قناة
، واليتم التعرض لالحنرافات والسلوكيات اخلاطئة إال عرضا وبإمجال قدر اإلمكان ، وال يكون ذلك إال 
بشرط إمتام إشباع الصورة اإلجيابية للسلوك الصحيح ، وتوضيحها ، وتأصيلها ، وتأكيدها ، باعتبارها 

لذي ميارسه فعالً كثرياً من أهل اإلستقامة ، ملا يرجونه عنـداهللا مـن   األصل الذي جيب أن يكون ، وا
 .الثواب ، وحسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة 

أما عكس الصورة واعتبار االحنرافات واألخطاء مدخالً مثرياً للربامج واملناقشات فهذا مرفوض 
 .حقيق مصلحة يقينية راجحة متاماً يف قناة اد ، وال يسمح به إال يف حدود ضيقة ونادرة ولت

 : حدود املسؤولية اخلارجية 

 .القناة بذاا جمرد وسيلة إعالمية  -

 .القناة بذاا التضفي الشرعية على أي شيء  -

مسؤولية ما يقال أو يعرض منوطة باملشارك أو الضيف أو املقدم أو املعد أو موظف الرقابة  -
إلدارة العامة ، ال حناكم القناة بكل املنتسبني أو املشرف على الربامج أو إدارة الربامج أو ا

 .إليها أو العاملني فيها بسبب خطأ فردي من أحد العاملني صغرياً كان أو كبرياً 

التأكيد الدائم على سياسة االت أو الصحف اليت تؤكد على أن مسـؤولية املقـاالت    -
 .قناة املنشورة تقع على عاتق كاتبيها ، وليست بالضرورة متثل رأي ال

 : حدود املسؤولية الفردية 

كل شخص مسؤول عما يعهد إليه من برامج ، دون أن يكون مسؤوالً عما يقـوم بـه    -
 .اآلخرون يف الربامج األخرى ، أو أن يتحمل أخطاءهم ، أو أن حياسب نيابة عنهم 

من حق املسؤول أن يتحفظ على أمر ما ، أو أن يعتذر بلطف عن عدم القيـام بـه إذا مل    -
 .كن مقتنعاً به ، والمينع ذلك أن يناط العمل بشخص آخر لتنفيذه ي

 :سياسات التعامل مع الفئات املختلفة 

 :املؤيدين واملتحمسني  -١

 .حثهم على الدعاية للقناة عند رجال األعمال لكي يعلنوا فيها أسوة بالقنوات األخرى  -

 .توطينهم على قبول القناة كما هي  -
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ة المتشي على طريق مفروش بالورود بل إا تواجه ضغوطاً وصعوبات التمهيد هلم بأن القنا -
 من جهات عدة ، وجيب أن يعذروها على بعض اختياراا 

 :املخالفني والناقمني  -٢

 .االستماع إليهم دوء وروية  -

 .عدم الدخول معهم يف جدل أو نقاش حاد  -

 .الرد اهلادئ احملكم إذا كان هناك جمال للمناقشة  -

 .ابة املالحظات أو الوعد بتوصيلها شفاهياً طلب كت -

 :الراغبني يف املشاركة التنفيذية باإلعداد والكتابة واألفكار 

 .الترحيب م بتوازن دون مبالغة  -

 .إشعارهم بطريقة غري مباشرة بأن هناك إجراءات وترتيبات جيب أن تتم  -

 . العام  توصيلهم باملشرف على الربامج ذات العالقة أو مبساعدة املدير -

 استيعاب مشاركتهم على نطاق ضيق لتجربتهم قبل البدء بالتفاوض معهم على نطاق أكرب -

 :الراغبني يف الظهور على الشاشة والوقوف أمام األضواء  -٣

كثري من البشر يتمنون الظهور على شاشات التلفزيون ، وحتت األضواء ، وأمام الكامريات  -
املشاركة أمام الكامريا جيب أن يكون بقدر كبري مـن  ، لذلك فإن التعامل مع الراغب يف 

 .التأين والروية 

 :الذي سبق هلم العمل يف قنوات أخرى وحققوا حضوراً فيها  -٤

ترى القناة أن من األفضل احملافظة على املساحات اليت اكتسبها أهل اخلري مـن القنـوات    -
ترك الفرصة لوجوه جديدة األخرى ، وأن تدعم وجودهم فيها ن وال تسحبهم منها ، بل ت

 .تأخذ املساحة املناسبة يف قناة اد 

 :املتميزين املتباطئني أو املترددين يف التعاون  -٥

 .عدم تضييع الوقت معهم  -

 .وعدم انتظارهم  -

 .البحث عن البدائل  -

 .واملضي بدوم  -
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 :الباحثني عن املقابل املادي املرتفع  -٦

 .اف هذه الصناعة الوليدة سيؤدي إىل وأدها يف مهدها اإلعراض عنهم متاماً ، ألن استرت -

 :تكاليف إنتاج الربامج  -٧

ليست الرباعة بإنتاج برنامج مبهر بتكاليف عالية ، بل بإنتاج برنامج متميـز بتكـاليف    -
 .منخفضة 

 :رعاية القناة للفعاليات  -٨

              الـوطين ،  القناة ترعى الفعاليات الدوليـة ، أو الفعاليـات الكـبرية علـى املسـتوى      -
 .أما الصغرية فال 

 .القناة لن تدفع أي مبالغ لرعاية أي نشاط ، بل تطالب بالدفع هلا أحياناً  -

هناك فرق بني الرعاية اليت تعين التبين واملشاركة ، وبني التغطية اليت متثل خدمـة خربيـة    -
 .ة ضمن الربامج اخلاصة للفعالية والقائمني عليها ، ويكون ذلك يف حدود اخلدمة اإلخباري

 : القنوات األخرى  -٩

       القناة متثل نوعاً من التكامل مع القنوات العربية ، فهي مل تـأت لإللغـاء أو املصـادمة    
أو اهلجوم أو املصادرة ، إمنا هي جمرد رقم بني عشـرات القنـوات األخـرى ، العامـة     

 . واملتخصصة

 :القنوات املنافسة  -١٠

من أنواع التعاون مع القنوات األخرى أياً كانت ، وبعد ذلك إخـالالً   اليسمح بأن نوع -
 .باإللتزام مع قناة اد 

واليكون التعاون إال عن طريق اإلدارة العامة لقناة اد ، وبعد استكمال آليات التعـاون   -
 .املشترك مع القنوات األخرى 

 :امللكية الفكرية  -١١

جية من أفكار وبرامج ومنتجات أياً كان نوعهـا تعتـرب   مجيع املخرجات اإلعالمية واإلنتا -
 . ١ملكاً حصرياً لقناة اد

                                                 
مت تزويدي ا من قبل ) السياسات العامة لقناة اد الفضائية : ( هذه املادة مأخوذة بتصرف من مذكرة خاصة بقناة اد حتمل عنوان  ١

يوم األحد املوافق ) ساعة حوار ( ير مرئي مت عرضه يف القناة ضمن برنامج املسؤولني بالقناة جزاهم اهللا خرياً باإلضافة إىل تقر
 )  ١( هـ )  ٨٠٩( هـ تقدم ذكره ، راجع ص ٢/٥/١٤٢٥
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 :األهداف العامة لقناة اد الفضائية 

 : جاء يف األهداف العامة لقناة اد الفضائية ما نصه 

فـإن  : احلمدهللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني أما بعد 
اة اد الفضائية تسعى إىل حتقيق أهداف عديدة من خالل مسريا اإلعالمية بإذن اهللا تعاىل ، وميكن قن

 :تصنيف هذه األهداف إىل أربع فئات 

 .أهداف الربامج العلمية والدعوية والتعليمية : أوالً 

 . أهداف الربامج اإلجتماعية : ثانياً 

 .ية واألدبية أهداف الربامج الثقافية واملهن: ثالثاً 

 .أهداف برامج األطفال : رابعاً 

 : تى د صيغت هذه األهداف على النحو اآلوق

 :أهداف الربامج العلمية والدعوية والتعليمية : أوالً 

 .للعاملني ، والدعوة إليها ، والتربية عليها  إبالغ رسالة نبينا حممد  .١

باإلهتمام ببناء العقيدة الصحيحة وترسيخ األخذ بيد املسلمني إىل حياة جديدة يف ظل اإلميان ،  .٢
 . حمبة اهللا ورسوله 

 .العناية بإحياء العبادات القلبية  .٣

 .التركيز على الثوابت واحملكمات واملعلوم من الدين بالضرورة ، وما اليسع املسلم أن جيهله  .٤

 .تسهيل احلصول على مفاتيح العلم الرباين املوصل إىل رضوان اهللا سبحانه وتعاىل  .٥

تقدمي اإلجابة على تساؤالت املسلمني يف مستجدات احلياة العصرية ، واملسامهة يف إحياء فقـه   .٦
النوازل ، واالهتمام بفتاوى العلماء املوثوقني املستندة إىل الدليل الشرعي والنظر الصحيح ، مبا 

 .يقود إىل قوة الفتوى وقبوهلا لدى العام واخلاص 

عزيز املنهج الوسطي يف تناوله لشؤون احلياة ، حيث الثبـات  إظهار يسر اإلسالم ومساحته ، وت .٧
 .والتوازن والشمول 

 .التأليف بني املسلمني ، وتعزيز التعاون والتقارب والتواد والتراحم فيما بينهم  .٨

إبراز اهلوية اإلسالمية احلقة عقيدة وسلوكاً ، وتأكيد عالئم متيزها ، وإزالة ماحلق ا من تشويه  .٩
 .وتزييف 

 .از الشخصيات اإلسالمية حمل القدوة ، وبيان جوانب القدوة يف حيام وشخصيام إبر .١٠
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 .إحياء الشعور بالعزة باإلسالم ، وتعميق انتماء املسلمني لدينهم  .١١

 .التأكيد على مثار اإلميان ونتائجه يف الدنيا واآلخرة  .١٢

البناء ، الذي يقوم إىل تالقي التأكيد على عاملية اإلسالم وفتح ااالت للحوار اإلجيايب املثمر  .١٣
 .وجهات النظر ، كما يشمل احلوار مع اآلخرين وجمادلتهم باليت هي أحسن 

 :أهداف الربامج اإلجتماعية : ثانياً 

 :باإلضافة إىل ما سبق ذكره من أهداف فإن الربامج اإلجتماعية دف أيضاً إىل اآليت 

يف بنائها بالشكل الصحيح ، ويعـزز ارتبـاط    العناية باألسرة املسلمة ، وتقدمي كل ما يساعد .١
أفرادها فيما بينهم ، وينظم عالقتهم باآلخرين ، ويؤسس هلم حياة سعيدة وناجحـة ، ماديـاً   

 .ومعنوياً 

العناية بالرجل املسلم ، وإعداده اإلعداد السليم للحياة الزوجية واألسرية ، وتطوير شخصـيته   .٢
وأسرته وأوالده ،وأقاربه ، وجمتمعه ، ولكـي حيقـق    ومهارته وقدراته ، للوفاء حبقوق زوجه

 . النجاح يف حياته األسرية واملهنية والعملية 

العناية باملرأة املسلمة ، وتلبية احتياجاا ، والتفاعل مع مهومها ومشكالا ، ومساعدا علـى   .٣
شابةً ، أم متزوجة بناء حياا ، يف خمتلف مراحل عمرها ، سواًء أكانت فتاةً صغريةً ، أم امرأة 

 .، أم عاملة ، أم ربة بيت ، أم األم ، أم اجلدة 

العناية بالشباب والفتيات ، حبيث تأخذ فترة الشباب ماتستحق من اهتمام وعناية ، ملساعدمتهم  .٤
يف وضع أسس ثابتة لبناء حيام ورسم مستقبلهم ، مع التركيز على قـيم العمـل واإلنتـاج    

النفسية والعاطفية بالوسائل الشرعية ، وتوجيه طاقام واستثمارها  والعطاء ، واشباع حاجام
 . مبا يعود عليهم بالسعادة وعلى جمتمعام باألمن والتطور والنماء 

العناية بالفئات اخلاصة يف اتمع ، وتقدمي كل ما يساعدهم علـى بنـاء حيـام ، وتلبيـة      .٥
م وأ تمعم ، ويشعرهم باهتمام ام جزء منه ، وأن ظروفهم اخلاصة المتيزهم عن احتياجا

 .اآلخرين 

 :أهداف الربامج الثقافية واملهنية واألدبية : ثالثاً 

 :باإلضافة إىل ماسبق ذكره من أهداف فإن الربامج الثقافية واملهنية واألدبية دف أيضاً إىل اآليت 

وتقدميه للمشـاهدين بأسـلوب   التأصيل والتقعيد والتبسيط للمعلومات ،بإعادة إنتاج قدميها  .١
 .جديد، والبدء من األساسيات لتحقيق البناء الراسخ للثقافة والعلوم واآلداب 
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املتابعة املستمرة للجديد يف خمتلف العلوم واآلداب ، واستيعاب كل جديـد بـالفهم والنقـد     .٢
 .والتقييم والتوظيف واالستثمار 

ض الناضج للعلوم واآلداب مع التوظيف كسب احترام املهنيني واملتخصصني ، من خالل العر .٣
 .األمثل آلليات العمل التلفزيوين اليت تضيف للمادة العلمية عناصر اجلاذبية واجلمال 

 .فتح آفاق التعاون اإلعالمي مع املؤسسات واجلمعيات ، املهنية والثقافية ، العامة واملتخصصة  .٤

صرية ، ومنتجـات التقنيـة ووسـائل    ترسيخ آلية متوازنة يف التعامل مع مستجدات احلياة الع .٥
 . االتصال

العناية باللغة العربية ، واإللتزام ا يف التقدمي والتعليق ولغة اخلطاب ، والسعي إلحياء التعامـل   .٦
 .ا وتأصيلها لدى املشاهدين ، تعليماً وتبسيطاً وتدريباً واستعماالً 

 : أهداف برامج األطفال : رابعاً 

ره من أهداف فإن برامج األطفال دف أيضاً إىل حتقيق تربية أمنوذجية باإلضافة إىل ماسبق ذك
 : للطفل املسلم تساعده على بلوغ كماله الذايت ، وهي تشمل كل أنواع التربية ، ومنها 

 :التربية اإلميانية  -١

، وتربيتـه علـى    بتزكية الطفل املسلم ، والتسامي بروحه ، وزرع حمبـة اهللا ورسـوله    
 .بالطاعة  م هللا تعاىل بالعباده ولرسوله االستسال

 : التربية الفكرية  -٢

 .بتثقيف عقله ، وتسديد تفكريه وإحكامه  

 : التربية األدبية  -٣

 .بتقومي لسانه ، وإصالح بيانه  

 :التربية اخللقية  -٤

ـ    دة بتوجيه أعماله على سنن االستقامة ، حىت تتكون منها العادات الصاحله واألخـالق احلمي
 .الراسخة 

 : التربية العلمية  -٥

بتزويده باملعلومات الصحيحة النافعة ديناً ودنيا ، وتدريبه على الوصول ملصادر املعلومات عرب  
 . القراءة والحبث واستخدام الوسائل احلديثة 
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 : التربية املهنية  -٦

 .بتدريبه على وسائل العمل واإلنتاج ونظم اإلدارة والتطوير والتنمية  

 :التربية اجلمالية  -٧

بإيقاظ إحساسه باجلمال ، ومساعدته على التعبري عن هذا الشعور ، عرب املهارات اإلنسـانية   
 . املختلفة 

 :التربية البدنية ـ الصحية  -٩

 .بتنمية جسمه وحفظ صحته  

 : التربية اإلنسانية  -١٠

لوالديـه وإخوتـه وأقاربـه     بتوسيع آفاق شعوره باآلخرين ، ومبا هلم من حقوق ، خصوصاً 
 .وجريانه واألقرب فاألقرب 

ويكون حتقيق هذه األهداف من خالل رؤية منهجية متكاملة تسعى إىل حتقيق العبودية اخلالصة  
 . ١هللا سبحانه وتعاىل

 :مميزات قناة اد الفضائية 

تلتزم باملنهج اإلسالمي كوا اإلسالميه غريها من القنوات وإن أهم ما مييز قناة اد الفضائية   
 .وتتخذ من الدعوة إىل اهللا طريقا تسعى من خالله إىل خدمة دين اهللا ورد السوء عنه 

وهذا بال شك يستلزم أول ما يستلزم إخالص النية هللا واستشعار عظم األمانة امللقاة على عوائق  
 .القائمني على هذه القناة املباركة 

اثنني عظيمة جداً ، فكيف ا والقناة ختاطب املاليني من املسلمني فإن أمانة الكلمة أمام فرد أو  
وهم يتلقون عنها براجمها بالقبول والرضا ألا تنقل هلم العلم الشرعي من علماء ومن بـالد هـي يف   
السويداء من قلوم ، مما يضاعف من مسئولية القائمني على القناة يف استحضار النية وجتديدها والعمل 

ا وجعل رضا اهللا عز وجل وما يوافق شرعه هو أهم مايسعون إليـه يف كليـات أعمـاهلم    من خالهل
 .وجزئياا 

 

 

                                                 
مت تزويدي ا ) األهداف العامة لقناة اد الفضائية : ( هذه املادة مستقاة بتصرف يسري من مذكرة خاصة بقناة اد الفضائية بعنوان  ١

 .سؤولني بالقناة جزاهم اهللا خرياً من قبل امل
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 :فإن الناس تنتظر من قناة اد أموراً كثرية من أمهها 

أن تكون بديالً شرعياً للكثري من القنوات اليت امتأل ا فضاء املسلمني واليت تعمل يف كل دقائق  -١
 .األمة وأخالقها  بثها على إفساد عقائد

تعليم الناس أمور عبادم ومعاملتهم وحتبيبهم ملكارم األخالق وبث حمبة دينـهم يف قلـوم    -٢
 .١وإشعارهم بضرورة االعتزاز به والفخر باالنتماء إليه

ومما انفردت به قناة اد أيضاً أا هي القناة العربية الوحيدة اليت تسري براجمها يف منظومة واحدة 
قض أو تعارض بني أجزائها مما مينح القناة مصداقية عالية وقدرة تأثريية نادرة تفتقدها القنوات اليت التنا

 .تقدم الغث والسمني جنباً إىل جنب فيناقض بعضه بعضاً 

كما أن قناة اد هي أول قناة عربية تستخدم أسلوب تبسيط العلم الشرعي على نطاق واسع  
 .وبعدة طرق مبتكرة 

قناة األوىل الوحيدة يف العامل اليت تنتج أو تعيد انتاج كل ماتعرض مبـا يتواكـب مـع    وهي ال 
 .أهدافها اخلاصة 

كما انفردت قناة اد عن مجيع القنوات بالتوقف للذكر والدعاء يف أثناء حدوث خسـوف   
ونية خالية مـن  القمر ، واد هي القناة األوىل والوحيدة يف العامل اليت جنحت يف تأسيس صناعة تلفزي

 . ٢املوسيقى باعتماد تقنية البديل الصويت املبتكرة

ومن أعظم مناقب هذه القناة الرائدة أا كانت سببا لظهور بعض العلماء الكبار الذي مل يسبق  
 . خري كثري وهللا احلمد هلم الظهور على شاشة التلفاز البتة ،فانفردت قناة اد ذا السبق الذي أسفر عن

عبداهللا بن عبدالرمحن بن جربين والـذي  . أولئك العلماء األجالء فضيلة الشيخ العالمة دومن  
) ملفات خاصـة  ( هـ يف برنامج ٢٢/٧/١٤٢٤كان أول ظهور له على قناة اد يوم اجلمعة املوافق 

       الذي تناول بالطرح قضية التكفري يف سلسلة لقاءات وحوارات قيمة للغاية أجراهـا الشـيخ العالمـة    
صاحل بن فوزان الفوزان والذي كان أول ظهور له على شاشة قناة اـد يـوم األربعـاء املوافـق     . د

وظيفـة اخلطيـب   : ( يف حماضرة لفضيلته بعنوان ) منتقى احملاضرات ( هـ يف برنامج ١٩/٨/١٤٢٤
 ) .التعليمية والتوجيهية واالجتماعية العظيمة 

                                                 
هذه املادة مستقاة بتصرف يسري من تقرير شامل حول كافة الربامج املستمرة واملقترحة يف قطاع الربامج الدينية بقناة اد الفضائية  ١

من القائمني على القناة  هـ والذي مت تزويدي به١٠/٤/١٤٢٤مبناسبة االجتماع االول للجنة تطوير الربامج ، يوم الثالثاء املوافق 
 .مشكورين 

 .١٤هـ ص١٤٢٥شوال )  ١٥( جملة بث العدد : انظر  ٢
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الوحيدة اليت حتترم املرأة وترتهلا مرتلتها بعدم ابتذاهلا بـالظهور  فضالً عن كوا القناة الفضائية  
 . ١على شاشتها يف أي برنامج أو لقطة وهللا احلمد

 : مشروع البديل الصويت بالقناة 

) التحـدي الكـبري   ( إن من أبرز ما تتميز به قناة اد الفضائية عن سائر القنوات ما رمزت إليه باسم 
ويت ، والذي قدمت فيه بشكل مل يسبق له مثيل البتة املؤثرات الصوتية بديلـة  وهو مشروع البديل الص

عن املوسيقا احملرمة ، فكان بالفعل حتدياً ، بل هو أبرز التحديات الفنية الكربى اليت تواجـه اإلعـالم   
 .اإلسالمي املرئي واملسموع 

 : وهو باختصار 

ح للعاملني يف اال الصويت واملسموع مشروع طموح إلجياد بدائل صوتية واسعة ومتعددة تتي
 .التخلي التام عن استخدام املوسيقا 

 :عناصر البديل الصويت املقترح أو مايسمى بـ ألبومات املؤثرات الصوتية ومنها 

 .األصوات الطبيعية للظواهر اجلوية والبيئات املختلفة  -١

 .أصوات املخلوقات والكائنات احلية  -٢

 ثل السقوط يف املاء وصوت هليب احلريق واالنفجارات وغريها أصوات احلركات واألحداث م -٣

 .أصوات احلركات واالنفعاالت والنشاطات االنسانية  -٤

 .أصوات األجواء الفضاءية واشعاعات الليزر وأمثاهلا  -٥

وهذه األصوات يتم مجعها ورصدها وتصنيفها واستعمال برامج الكمبيوتر املتطورة لتوليدها ، 
 .لشركات واملؤسسات ومراكز االنتاج مث تقدميها جاهزة ل

باالضافة اىل األهازيج الشعبية الساحلية والصحراوية والريفية ، وأهـازيج الطفولـة القدميـة    
 .واحلديثة وغري ذلك مما هو جمال التحدي احلقيقي ملشروع البديل الصويت 

نها علـى سـبيل   وهذه البدائل الصوتية دف اىل توليد مشاعر معينة لدى السامع واملشاهد م
 : املثال 

 ...الدهشة  -املفاجأة  -اهلدوء  -احلزن  -الوطنية  -التأمل  -املرح  -اخلوف  -احملبة  

 .١الصوتية البشرية واآللية توغري ذلك من املؤثرا

                                                 
وذلك حىت وقت إعداد هذا البحث ، وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق املسؤولني على هذه القناة للمحافظة على هذا التوجه واالستمرار  ١

 .ناة عليه والثبات يف وجه كافة الصعاب والتحديات اليت تواجه الق
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واليت ينبغي أال حتيد قيد أمنلة عن حدود الشريعة االسالمية ومن أبرز احملاذير يف هذا اجلانب اسـتخدام  
ملؤثرات الصوتية البشرية واآللية احلديثة اليت حتدث أصواتا مماثلة لألصوات املوسيقية ؛ فانه خيشى بعض ا

أن تأخذ حكم االستماع اىل ماكان فيه آالت موسيقية ألن العربة ليست باآللة ، امنا العربة بالنتيجـة ؛  
ت عزف حقيقية وال أوتار فهناك اآلن أجهزة عرب احلاسب اآليل تصدر مجيع أصوات املعازف بدون آال

الصوتية تتعرض اليوم لعواصف هـو   ل، قد تأخذ حكم املعازف نفسها ، مما يؤكد على أن هذه البدائ
ـ  ٢جاء من التغيريات املخيفة حبـذر مـع    لاألمر الذي حيمل القائمني على القناة أمانة عظيمة يف التعام

املشاة يف أثرها للموسيقا حىت تكون كافة البدائل املؤثرات الصوتية احلديثة واالبتعاد متاما عن األنواع 
 .الصوتية املستخدمة يف القناة حبق وسائل شرعية نقية بديلة عن الوسائل املوسيقية احملرمة 

؛ واقعا عمليـا يف جانـب    ٣وذا جتسد القناة سياسة الوسطية واليت اعتمدا منهجا عاما هلا
 .البدائل الصوتية 

Wאאא
 : توجد فئات متعددة من جماالت الربامج املختلفة بالقناة وذلك على النحو التايل 

 : الربامج العلمية والدعوية املتعددة  -١

قدمت القناة عشرات الربامج يف هذا اال كربنامج يدعون إىل اخلري ، واجلـواب الكـايف ،   
ت ، وروائع من السرية ، ونسائم اإلميان ، وتصحيح وكلمة مضيئة ، وخطباء ومنابر ، ومنتقى احملاضرا

التالوة ، والراصد ، ومنت وسند املتخصص يف علم مصطلح احلديث ، وبرنامج جمالس العلم الذي انفرد 
عن سائر الربامج بسن العودة إىل متون العلم األصلية كمنهج تعليمي فريد يستفيد منه عامة املسلمني يف 

 . أحناء العامل اإلسالمي 

 

 : الربامج التعليمية القصرية  -٢

كموسوعة الفقه امليسر ، ومفكرة العام ، ونزهة املشتاقني يف ريـاض الصـاحلني ، وحـادي    
 . األرواح إىل بالد األفراح ، وفرائد الفوائد ، وتأمالت يف آية 

 

                                                                                                                                               
 )التحدي الكبري مشروع البديل الصويت : ( هذه املادة مقتبسة بتصرف من كتيب خاص بقناة اد الفضائية عنوانه  ١
 .حصلت عليه من املسؤولني األفاضل القائمني على هذه القناة امليمونة جزاهم اهللا عين خري اجلزاء  
 .بتصرف  -الوجه الثاين  -ملنجد الشيخ حممد صاحل ا: األناشيد ضوابط وحماذير : شريط  ٢
 ) .٨٠٩(راجع ص  ٣
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 : الربامج اإلخبارية  -٣

هـ حيث تقدم ثالث نشـرات  ١٤٢٤بدأت قناة اد يف تقدمي األخبار منذ شهر رجب لعام 
 ) . إجياز  (يومية والنشرة االقتصادية ونشرة األحوال اجلوية وموجزاً إخبارياً بعنوان 

 : برامج الشأن الوطين  -٤

كانت لألحداث املؤسفة اليت شهدا اململكة العربية السعودية أعظم األثر يف : جراح الرياض 
نفوس اجلميع ولذلك بادرت القناة بإظهار استنكار واسع للحدث وسامهت مسامهة فعالة يف معاجلـة  

ملفات  ظاهريت التكفري واجلهاد غري املشروع وذلك من خالل برامج متميزة ومؤثر مثل حلقات برنامج
خاصة اليت ناقشت الظاهرتني باستفاضة وحددت موقف الشريعة اإلسالمية منـها بصـورة واضـحة    
وحامسة كما أبرزت اإلمجاع على رفض هذه األعمال ونبذها والوقوف أمامها صفاً واحداً يف حلقات 

توحة يف تغطيـة  وقدمت أياماً مف) عودة البصرية (ورحبت بالتائبني والعائدين يف ) إمجاع أمة (برنامج 
 ). املهلة األخرية(مث أعقبها بربنامج) . وقلب واحد يد واحدة : ( تفجريات الوشم بالرياض حتت عنوان 

  :قضية ورأي وحوار  -٥

) ساعة حوار ( وكذلك برنامج ) من فلسطني مع التحية (بدأت هذه الفئة من الربامج بربنامج 
أول ( و ) حوارات املسـتقبل  ( و ) منتدى املرأة ( و) رأي يف األحداث( و ) نافذة على العراق ( و 

 ) . الكاشف ( و ) للحقيقة فقط ( و ) نقطة ائتالف ( و ) اثنني 

 : الربامج الوثائقية  -٦

)  أحـداث القـرن العشـرين    ( يف هذا اال قدمت القناة أكرب إنتاج وثائقي تلفزيوين وهو 
متحـف  ( و ) خمترعون من العـامل  ( و ) مدينة نيويورك ( و ) تاريخ الطريان ( باإلضافة إىل برنامج 

 ) . القصة الكاملة للحرب العاملية الثانية ( و ) الصناعات 

 : الربامج التسجيلية  -٧

لعبـة  (و) ملفات احلوادث ( و ) معامل خالدة ( يف هذه الفئة من الربامج قدمت القناة برنامج 
غمـوض  (و ) احلاضر اليوم تاريخ الغـد (و) األلفية الثالثة أسئلة ( و ) مغامرات مثرية (و ) التجسس 
 ) . وسط ألسنة اللهب ( و ) مهن خطرة ( و ) املسلمون يف العامل ( و ) وأساطري 

 : برامج الطبيعة  -٨

    ) ظروف حياة غامضـة (و ) شاهد عيان: ( قدمت قناة اد باقة من برامج الطبيعة كربنامج 
 ) . أسرار األعماق ( وبرنامج ) عامل الطبيعة ( و ) عامل االمازون (و ) ية احليوانات األكثر سر( و 
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 : الربامج الثقافية  -٩

          وبرنـامج  ) امللتقـى األديب  : ( قدمت قناة اد باقة من برامج الثقافـة واألدب كربنـامج   
           )  إصـدارات  ( و)  وهج املشـاعر ( و ) شواهد من احلضارة اإلسالمية ( و )  صفحات من حيايت( 
 ) .  وتلك األيام: ( والربنامج اليومي )  آليلء الشعر( و ) فصول (و )  األعالم( و 

 : جمتمع اإلدارة والتقنية  -١٠

   ) آفـاق اإلدارة  ( و ) العامل الرقمي (و ) املستكشف ( يف هذه الفئة من برامج القناة برنامج 
 ) . الصناعة والتقنية (  وبرنامج) امللف االقتصادي ( و 

 : اتمع واحلياة  -١١

) منتدى االستشارات ( بدأت قناة اد بالتواصل مع شرائح اتمع املتعددة من خالل برنامج 
      وبرنـامج  ) ال بـأس  ( والربنامج املتخصص يف االستشارات الطبية ) أريد حالً ( و ) حياكم اهللا ( و 
باإلضافة إىل برنامج ) مغتربون يف بالدنا( و ) صدى البادية ( و ) الراوي ( و ) سنوات العمر اجلميلة ( 
 . الذي يقدم يومياً تشكيلة من األطباق العربية والعاملية ) أطايب ( 

 : حياتنا اليومية  -١٢

قدمت قناة اد عدداً من الربامج اليت تم بإبراز تفاصيل احلياة اليوميـة يف اتمـع العـريب    
عـامل  ( وكذلك الربنامج املتخصص يف العارض التجارية ) الكامريا احملمولة ( سالمي مثل برنامج واإل

 ) . رسائل وتغطيات ( وبرنامج التغطيات للنشاطات الثقافية وهو برنامج ) املعارض 

 : برامج الرياضة والشباب  -١٣

        ) كشفييت (و) حلة شباب ر( و ) رياضة ( قدمت قناة اد برامج متعددة للشباب مثل برنامج 
 ) . العاديات ( وبرنامج متخصص يف رياضة الفروسية) ممتاز يا شباب (و) ٦+١٢(و 

 : برامج رمضان  -١٤

يف هذا الشهر املبارك يتم توظيف مجيع برامج القناة الستثمار هذا الشهر العظيم ملا يعود بالنفع 
 . والفائدة للمسلمني يف كل مكان 

 : احلج برامج  -١٥

كما تتغري وترية احلياة يف احلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة يف أثناء فترة احلج وكذلك هي يف 
 . ج بكل ما فيها من روحانية وصفاءقناة اد حيث يعيش املشاهدون أيام عشر ذي احلجة ومناسك احل
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 : برامج األعياد  -١٦

والسرور وهذا الفرح املباح هو شعار قنـاة   يف العيد حيلو الفرح وتصفو النفوس ويظهر البشر
 . اد يف أعياد املسلمني يف عيد الفطر واألضحى املبارك 

 

 : برامج اإلجازات  -١٧

 ة لفعاليات الصيف يف اململكـة بإسـلوب  يف إجازة الصيف الطويلة تقدم قناة اد تغطية يومي
 . جذاب وممتع 

 : برامج املنوعات  -١٨

مكـان  ( فربنامج ) لقطات بامسة (اقة من برامج املنوعات ابتدأت من برنامج قدمت قناة اد ب
صورة علـى  ( و ) وش تقول؟ ( و) وناسة ( وبرنامج ) حلظات حامسة ( و) أعذب النشيد ( و ) آخر 

!) ملن الكأس؟(وكان على رأس برامج املنوعات يف املسابقة العاملية الكربى يف الثقافة اإلسالمية ) صورة 
 . دولة إسالمية يف مناقشة رائعة ) ٣٢(شاباً من ) ١٦٢(يت مجعت بني وال

 : برامج األطفال  -١٩

كانت برامج األطفال تشغل حيزاً يومياً ملدة ساعة وصف على قناة اد ويف بداية شـهر ذي  
ى النحو هـ بدأ البث التجرييب لقناة اد لألطفال اليت تعرض حمتوى غنياً متنوعاً عل١٤٢٤احلجة لعام 

 : التايل 

 : الربامج املسجلة واملباشرة  -١

) بيت بيوت(و) ألو يامسني ( و ) نادي اد( تقدم قناة اد عدد كبري من برامج األطفال منها 
اسـتديو  ( و) الطريق إىل مكة للبنـات  (و) الطريق إىل مكة لألوالد ( و ) مبدعون صغار (و

 ) . حرف  أول( و ) أكلة هنيئة ( و  ) اإلبداع 

 : املسلسالت التمثيلية  -٢

 ) . يوميات عمار ( ومن مث ) يوميات عارف ( بدأت القناة بتقدمي أوىل األعمال الدرامية بـ

 : الرسوم املتحركة  -٣

من قناة األطفال وهي تشمل آالف احللقات املسجلة مـن سلسـلة الرسـوم    %) ٦٥(متثل 
 . املتحركة 
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 : اخلاص الرسوم املتحركة اإلنتاج  -٤

أليام احلج وعشر ) أيام اخلري ( يف شهر رمضان و ) بستان اخلري (بدأت القناة إنتاجها مبسلسل 
 . ذي احلجة 

 : الفواصل التوجيهية  -٥

 . تقدم القناة مئات الفواصل يف األخالق واملعامالت والسالمة العامة واألدب وشؤون احلياة 

 : الفواصل التعليمية -٦

 . ئات من الفواصل التعليمية يف اللغة واألدب والتقنية واملعلومات تقدم القناة امل

 :املسابقات التفاعلية -٧

ابتكرت القناة مفهوماً مميزاً يف املسابقات حيث يتسابق األطفال فيما بينهم للوصول إىل اإلجابة 
 . الصحيحة 

 : األناشيد املتعددة  -٨

 . اة عشرات األناشيد اهلادفة عرب التصوير احلي ألعذب األناشيد قدمت القن

 : األناشيد الثنائية  -٩

 . كان هلا صدى مجيل وانتشار عرب الوطن العريب 

 : األناشيد ذات الرسوم الثالثية  -١٠

 : قدمت األناشيد املمتعة واملفيدة 

 : األناشيد املدبلجة  -١١

 . مع رسالتها التربوية  استفادت القناة من أناشيد الدول األخرى بإعادة إنتاجها مبا يتالئم

 ) : إليك( سلسلة أناشيد  -١٢

 . أصدرت القناة العديد من األناشيد اجلماعية ذات األداء املتميز 

وذا التنوع تشكلت مالمح البث لقناة اد لألطفال اليت تبث من الساعة التاسعة صباحاً حىت 
 .١ساعة يومياً) ١٢(الساعة التاسعة مساًء مبعدل 

                                                 
هـ ٢/٥/١٤٢٥وذلك يوم االحد املوافق ) ساعة حوار ( هذه املادة مأخوذة بتصرف من تقرير مرئي عرضته القناة ضمن برنامج   ١

يف قطاع الربامج الدينية ، ، باالضافة اىل تقرير شامل حول كافة الربامج املستمرة واملقترحة  )١(هـ ) ٨٠٩(املتقدم ذكره راجع ص 
واللذان مت تزويدي من قبل املسؤلني بالقناة ) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مناذج من الربامج :( ودليل شامل للربامج خاص بالقناة بعنوان 

 .مشكورين 
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، غري منشوره  دكتوراهرسالة ، أهل السنة  واجلماعه يف الدعوة إىل اهللا  وسطية، مرفت كامل عبد اهللا : أسره استعانت الباحثة بدراسة * 
 .هـ ١٤٢٥، الرياض ،  مام حممد بن سعو د اإلسالميه جامعة اإل
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  املبحث الثاني 
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 : وسوف تعرض الباحثة الربامج الدينية يف قناة اد القضائية حسب ما حصلت عليه وهي كالتايل 
  :الربامج الدعوية وهي كالتايل 

 : حياة السعداء :  اوالً
ويقدم هذا الربنامج . اثنني بني صاليت املغرب والعشاء  برنامج قيم وثري عرضته القناة كل يوم

املفيد من الربامج العقدية والدعوية واالجتماعية اليت تم بتنوير بصرية اإلنسان وتعزيز اجلانب النفسـي  
فاحل بن حممد الصغري بأسلوبه املرن واملعـرب والشـفاف   : أعد هذا الربنامج وقدمه فضيلة الشيخ . لديه 

 . واحلكيم 

 : الراصد :  ثانياً

ترصد الظواهر االجتماعية واألسرية تناقش وحتلل وتبني أسباا . مع الشيخ حممد صاحل املنجد 
يف كل حلقة تطرح قضية جديدة يناقشها الشيخ بأسلوبه املتميز يف حتليل القضـايا  . ، وتشرح نتائجها 

 . وتكييفها وإجياد الرؤية الشرعية املالئمة هلا 

 : رنامج يدعون إىل اخلري ب:  ثالثاً

عامل وداعية  ١٠٠يعرض هذا الربنامج بني صاليت املغرب والعشاء ، وهو برنامج قيم يظهر فيه 
يقدمون نصـيحة  .... وطالب علم من مجيع أحناء العامل اإلسالمي ، جيمعهم واجب الدعوة إىل اخلري 

 ". ة الدين النصيح" خملصة للمسلمني كما قال عليه الصالة والسالم 

 : اجلواب الكايف :  رابعاً

. ، وكل يوم مجعة بعد صالة اجلمعة يعرض هذا الربنامج يوم األحد بني صاليت املغرب والعشاء
رجالً كان أم .. فكل ما يهم اإلنسان يف عبادته ومعامالته وعقيدته وسلوكه . وهو برنامج مفيد جداً 

وجييبونه برفق .. عند علماء فضالء يستمعون إليه باهتمام  جيد اجلواب الكايف.. صغرياً أم كبرياً .. امرأة 
ويصارحونه باحلقيقة مستندة إىل الدليل الشرعي من . يصدقونه يف القول .. ويوجهونه عن علم وبصرية 

 . الكتاب والسنة 

 : كلمة مضيئة :  خامساًً

لعلـم ، يف  موعد اسبوعي ثابت بعد صالة العشاء ومع واحد من العلماء والدعاة وطـالب ا 
 . سلسلة منتظمة من موضوعات العلم والدعوة خياطبون فيها املشاهدين مبا ينفعهم يف دينهم ودنياهم 

 : منتقى احملاضرات : سادساً

نتقي أطايب الثمر من ساحات املساجد وأروقة القاعات ، ينتقي هذا الربنامج احملاضرات كما ي
 . والدعاة وطالب العلم يقدمها العلماء 
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 : خطباء ومنابر :  اًسابع

حبسـن  .. الذي يتعبدون اهللا فيه .. ذلك املنرب العظيم .. منرب املسلمني األول .. خطبة اجلمعة 
ما مل تغش الكبائر ، وبرنامج خطباء ومنابر .. االستماع واإلنصات لتكون كفارة إىل اجلمعة اليت تليها 

 . فيه أيضاً خطب منتقاة من أحناء العامل اإلسالمي 

 : جمالس العلم : امناًث

.. ينجز يف فترة وجيزة . سلسلة من الدروس العلمية املنظمة ذات منهج حمدد .. جمالس العلم 
 . يف جمالس العلم .. يتدارس فيه العلم مع العلماء وطلبة العلم 

 . عرض فيه دورة علمية يف تفسري سورة يوسف مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي 

 : الوة تصحيح الت:  تاسعاًً

يستمع فيـه  .. برنامج قيم ، فيه دروس تفاعلية يف التالوة والتجويد ، تقدم على اهلواء مباشرة 
ليستفيد بـذلك املتصـل واملسـتمع    .. ويقوم الشيخ بتصحيحها وتقوميها .. إىل تالوات املشاهدين 

 . حممد عصام القضاة : واملشاهدين يعد الربنامج ويقدمه فضيلة الدكتور 

 : منت وسند :  عاشراً

تستعرض علومها ، وتشرح مصطلحاا ويبني صحيحها من .. يف رحاب السنة النبوية الشريفة 
.. ضعيفها ، يذكر فيه رجاالا ، وتوضح فيها اجلهود يف خدمتها ، وتربز من خالهلا التقنيات احلديثة 

 .  اليت وظفت خلدمة سنة نبينا حممد 

 : نسائم اإلميان :  احلادي عشر 

يناقش قضايا اإلميان ويبحث يف آثاره على حياة اإلنسان . برنامج فيه حوار مباشر مع الشباب 
 . راشد بن عثمان الزهراين : فضيلة الشيخ . واتمع يعد الربنامج ويقدمه 

 : آيات للسائلني : عشر  الثاين

ـ   د. مع فضيلة الشيخ أ. حلقة يف تفسري سورة يوسف  ٥٢ ر عـرب  ناصر بن سـليمان العم
لتكون بني يدي املشـاهد  . أحكام وآداب يستخرجها الشيخ بنظراته العميقة وأسلوبه املميز . وعظات

 .وحديقة إميان .. واحة علم 

 : موسوعة الفقه امليسر : عشر  الثالث

اموعة األوىل من سلسلة الربامج التعليمية القصرية اليت دف إىل تأسيس املفـاهيم والعلـوم   
 . وتم بربط املشاهدين بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة بصورة مباشرة وخمتصرة . الشرعية 
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 : مفكرة العام : عشر  الرابع

واألوقـات  . واملواسـم  . يف األيام .. فواصل قصرية للتذكري بالواجبات والسنن واملستحبات 
 . . على مدار العام 

 : نزهة املشتاقني يف رياض الصاحلني : عشر اخلامس 
امتداد لألثر املبارك هلذا الكتاب مت إنتاج هذه السلسلة من احللقات اليت تلخص أبوابـاً مـن   

 . وذلك لعظيم فائدة وعموم قبوله ، وثناء العلماء عليه لصاحلني لإلمام النووي رمحه اهللا كتاب رياض ا
 : حادي األرواح على بالد األفراح : عشر  السادس

ناه عـن  .. وهو حمفز للطاعات . وتتطلع له النفوس . القلوب ختفق له ... احلديث عن اجلنة 
 . املخالفات ، ولذلك مت إخراج هذه السلسلة يف وصف جنات النعيم ، كما وردت يف الكتاب والسنة 

 : فرائد الفوائد : عشر  السابع
 .كلمات مجيلة ومؤثرة ولإلمام ابن القيم من ذلك أوفر احلظ والنصـيب  .. لألئمة والعلماء 

ولذلك اختريت بعض كلماته الرائعة يف الوعظ وإصالح القلوب وتزكية النفوس لتكون مادة لسلسـلة  
 . تعرضه القناة بشكل دائم .. بعنوان فرائد الفوائد .. من الفواصل 

 : آثار اهلدي النبوي : عشر  الثامن
ب املعىن ألذهان بيده الشريفة ليقر يعرض هذا الربنامج آثار اهلدي النبوي كما خطها النيب 

 . وأمله وأجله ..  وأعادت القناة رسم الشكل التوضيحي لإلنسان .. ولألمة من بعدهم .. صحابته 
وقد بدت على جانبيه سبل اإلحنراف لتكون تبصرة وذكرى لكل من كان . وكذلك الصراط املستقيم 

 . له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
  :تأمالت يف آيات عشر : عشر  التاسع

تعرض القناة آيات األنفس واآلفاق ، حيث أمرنا بالنظر والتدبر ، تأيت مصحوبة بصور تعبريية 
 . والتأمل فيها .. تقرب املعىن ألذهان املشاهدين ، فتكون وسيلة لرؤية اآليات 

 : قصص الصحابة :  العشرون 
غرب والعشاء ، تعـرض  وهو من الربامج القيمة والثرية جداً يقدم كل يوم أربعاء بني صاليت امل

يف كل حلقة صورة من قصص أحد الصحابة ويستخلص من هذه الصورة العربة والفائدة ، ويقدم هذا 
 . حممود املصري أبو عمار ــ بأسلوبه الشيخ واملميز : الربنامج فضيلة الشيخ 

 .١"ن هو أسبوعياً ويوجد غريها من الربامج الثرية أيضاً ومن هذه الربامج ما يقدم بصورة يومية ومنها م
 
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ معا"قناة اد الفضائيه مناذج من الربامج "هذه املادة مأخوذه بتصرف من كتاب  ١
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، وهي قناة  ١هـ انطلق البث التجرييب لقناة اد للقرآن الكرمي١٤٢٥يف غرة شهر رجب لعام 

الليل والنهار يسعى القائمون عليها إىل أن تكون هذه القنـاة  متخصصة يف تالوة القرآن طوال ساعات 
واحة بني القنوات الفضائية يأوي إليها املتعبون من ضغوط احلياة اليومية ، ليجدوا فيها الطمأنينة والراحة 

 . )  ٢٨الرعد آية (   أَالَ بِذكْرِ اللّه تطْمئن الْقُلُوب : النفسية 

لى مبدأ التنوع يف أصوات القراء ويف صور املناظر الطبيعيـة املصـاحبة ،   وتقوم فكرة القناة ع
قارئاً من أحناء متعددة من العامل اإلسالمي ) ٢١(شترك يف تالوا يحيث بدأ البث التجرييب خبتمة قرآنية 

ـ  ى ، وسوف تصل أصوات القراء املشاركني يف التالوة خالل الفترات القادمة بإذن اهللا إىل ما يزيد عل
قارئ ، أما املبدأ الثاين يف بث القناة فهو املنهجية املنظمة لبث التالوة اليت متكن املشاهد مـن  ) ١٠٠(

 . ختم القرآن الكرمي بعدة خيارات عملية ودقيقة ومنضبطة وذات مرونة واسعة جداً 

التـردد   على القمر نايل سات على *تبث قناة اد للقرآن الكرمي بثاً عاماً مفتوحاً غري مشفر
 . للمشتركني يف نظام استقبال اد ) ب  ٢( كما تبث إرساهلا عرب القمر عربسات ) ١٢٠٥٤(

          وقناة اد للقرآن الكرمي متخصصة يف بث التالوة فقـط ، دون أن يكـون فيهـا بـرامج     
 . وة القرآن أو حوارات أو أخبار أو إعالنات أو غري ذلك ، وإمنا تالوة القرآن ، وال شيء غري تال

وبعض التالوات تكون مصحوبة بكتابة ملعاين الكلمات ، أو التفسري امليسر ، وأسباب الرتول ، 
 . وأحكام التجويد ، وكذلك ترمجة معاين القرآن للغات املختلفة 

وتبث اخلتمة املنهجية من الساعة العاشرة صباحاً وحىت الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة 
وفق منهجية خاصة يف البث تسمح للمشاهد خبتم القرآن مرة كل يومني ، أو كل شهر ، أو املكرمة ، 

 . كل شهرين ، أو إجياد جدول به خلتم القرآن خالل أسبوع أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر 
وخارج أوقات البث املنهجي ادول يتم بث تسجيل صويت مصحوب بالصورة املعربة موعة 

وات القرآنية ، للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، والقارئ الشيخ حممـد صـديق   نادرة من التال
 . املنشاوي 

وسوف تستمر هذه املنهجية ملدة شهرين ، تنتهي مع دخول شهر رمضان املبارك للعام احلايل 
إن حيث تتغري منهجية التالوة ويزداد عدد القراء ، مبا يتناسب مع شهر رمضان املبـارك  ) هـ ١٤٢٥(

 . شاء اهللا 


                                                 

 هـ ١٦/٨/١٤٢٥واستمر حىت إطالق البث الرمسي هلا بتاريخ  ١
 .أنظر املعىن يف مصطلحات الدراسة  •
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هدف قناة اد للقرآن هو تالوة آيات اهللا عز وجل تالوة متواصلة طوال ساعات اليوم والليلة 

الرئيسي إىل عدة أهـداف وفـق   لعشرات القراء من مجيع أحناء العامل اإلسالمي ، وميكن حتليل اهلدف 
 : اآليت

 :  أهداف القناة 
اتصالية جديدة ودائمة وثابتة ، لتسهيل وصول الوحي الذي أنزلـه اهللا علـى   فتح نافدة إعالمية و -١

 . إىل املشاهدين يف منازهلم ، طوال ساعات الليل والنهار  رسوله حممد 
العناية بالقرآن الكرمي وخدمة النص القرآين ، حبيث تكون التالوة مصحوبة بالتفسري ، أو ترمجـة   -٢

 . أسباب الرتول ، أو معاين الكلمات أو أحكام التجويد املعاين للغات املختلفة ، أو 
التنوع والشمول يف تقدمي التالوة بأصوات خمتلفة تتميز باإلجادة واإلتقان ، والعذوبـة والتـأثري ،    -٣

 . والقدرة على التغين بالقرآن وحتسني الصوت به 
ات وتشجعهم على االسـتماع  إجياد منهجية واضحة وسهلة ويسرية تتيح للمشاهدين متابعة التالو -٤

 . اليومي املنتظم آليات اهللا البينات 
إجياد واحة من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ، يأوي إليها املتعبون من ضغوط احليـاة اليوميـة    -٥

 ) . أال بذكر اهللا تطمئن القلوب ( ومهومها 

 : منهجية القناة 
من املشاهدين فإن منهجية التالوة متـت جدولتـها    باإلضافة إىل االستماع غري املنهجي للقناة

 . حبيث متكن املشاهدين من املتابعة املنهجية للتالوة خلتم القرآن الكرمي كامالً يف فترات متعددة 
 : ما يأيت ) البث التجرييب ( ومن مالمح هذه املنهجية خالل الفترة احلالية 

لعاشرة صباحاً وحىت الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيـت  تبتدأ التالوة اليومية املنهجية من الساعة ا -١
 . مكة املكرمة 

 . على رأس كل ساعة يبدأ جزء جديد من القرآن الكرمي  -٢
 . يشترك يف تالوة كل جزء مثانية من القراء يقرأ كل منهم  ربع حزب  -٣
 . بعد اية كل ختمة يتم البدء مباشرة خبتمة جديدة  -٤
ية من الساعة العاشرة صباحاً وحىت الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيـت مكـة   تعمل هذه املنهج -٥

 . املكرمة 
 . ت القرآنية النادرة لكبار القراءخارج أوقات التالوة املنهجية ادولة يتم بث جمموعة من التسجيال -٦
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 : الرأسية اخلتمة : أوالً 

هي ختم القرآن كامالً ختمة متصلة يف خالل يومني فقط ، وذلك ملن يتابع القناة من العاشرة 
 . صباحاً وحىت الواحدة بعد منتصف الليل ليومني متتاليني 

 : اخلتمة األفقية : ثانياً 

ة ميكـن  هي ختم القرآن أفقياً بتحديد ساعة واحدة يومياً يف وقت معني وثابت ، وذه الطريق
 : أن خيتم املشاهد القرآن على وجهني 

 . ختم القرآن كامالً خالل شهر بتحديد ساعة واحدة يومياً يف وقت ثابت  -أ

ولكن تكون اخلتمة ليست متتابعة بترتيب املصحف وإمنا يكون جزء من النصف األول من القـرآن مث  
 ) . اوهكذ....  ١٨،  ٣،  ١٧،  ٢،  ١٦،  ١( جزء من النصف الثاين 

 . وميكن بدء اخلتمة من أي يوم يف أي ساعة ومبرور شهر يكون املشاهد قد ختم القرآن كامالً 

ختم القرآن الكرمي كامالً خالل شهرين ، بتحديد ساعة واحدة ثابتة التوقيـت كـل يـومني ،     -ب
 . الكرمي  ويستطيع املشاهد أن يبدأ ا أي يوم مث يكمل األيام بشكل متتابع حىت يتم ختم القرآن

 : اخلتمة األفقية الرأسية : ثالثاً 

وهي اخلتمة اخلاصة اليت يضع جدوهلا كل مشاهد حسب وقته ، باختيار السـاعات األفقيـة   
 . والرأسية املناسبة حسب جدول البث ، وذلك خلتم القرآن خالل أسبوع أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر 

١د للقرآن الكرمي هي رواية حفص عن عاصم ابن أيب اجلود الكويفعلماً بأن القراءة املعتمدة يف قناة ا . 








                                                 
ف ـ مت تزويدي به من قبل القائمني على ــ بتصر)انطالق البث التجرييب لقناة اد الفضائية للقرآن الكرمي : ( تقرير خاص بعنوان  ١

عددها القناة جزاهم اهللا خرياً ، باإلضافة إىل تصريح لرئيس جملس إدارة قناة اد الفضائية سعادة األستاذ فهد الشميمري جلريدة الوطن يف 
 . بتصرف  ٢٨هـ ص ١٤٢٥رجب  ١٧السنة الرابعة يوم اخلميس )  ١٤٣٤(
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هي إحدى قنوات اد الفضائية ، أسسها وأشرف عليها وقدم الدراسات األوليـة والفكـرة   

 . راشد بن عثمان الزهراين / الشيخ 

 : أهدافها 

 . نشر العلم الشرعي  -١

 . قنية احلديثة يف تقريب العلوم الشرعية اإلستفادة من الت -٢

ربط املسلمني بالعلماء الربانيني كرمضان واحلج لتعريف املسلمني من رم وربطهم خبالقهم وبيان  -٣
 . أثر اإلميان ومثراته على الفرد واتمع 

 : افتتاح القناة 

م ويف ٧/٣/٢٠٠٥ملوافـق  كان ظهور شارة قناة اد العلمية على اهلواء مباشرة يوم االثنني ا
م كان االفتتاح الرمسي ببث الربامج يف الساعة الثامنة مساًء ، وقد قامت القناة حىت تاريخ ١٢/٣/٢٠٠٥
 . ثالثة آالف ساعة تلفزيونية  ٣٠٠٠ببث  ٣٠/١٢/٢٠٠٧

 . عامل وداعية  ٣٠٠استضافة القناة ما يزيد على 

 % . ١٠٠إنتاج عريب : الربامج 

ية العلمية وهو برنامج يبث على اهلواء مباشرة من اسـتديوهات اـد يف الريـاض    برنامج األكادمي -
 . والقاهرة 

 : ومت شرح الكتب التالية 

 . عمدة الفقه  -

 . علوم احلديث  -

 . عمدة األحكام  -

 . اآلجرومية  -

 )شرح العقيدة الطحاويه ، كتاب التوحيد (التوحيد  -

 . القواعد الفقهية  -

 . عتقاد ملعة اال -

 .مقدمة يف أصول التفسري  -
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 : الربامج العلمية املسجلة 

 . عبد اهللا اجلربين /د    فقه الدليل    -

 . سلمان العودة / د  بلوغ املرام     -

 جمالس العلم     -

 صاحل الفوزان / د كشف الشبهات       -

 عائض القرين  /ما كان حديثاً يفترى   د-

 " . الكلمة الطيبة : "اشرة  الربامج الدعوية املب

 : الربامج الدعوية املسجلة 

 عائض القرين /د روائع السرية    -

 . حممد الراوي /د .    وقفات مع آيات  -

 جمموعة من اخلطباء  .        خطباء ومنابر  -

 عمر عبد الكايف /د ويزكيهم        -

 سلمان العودة /د إشراقات قرآنية     -

  عليكم بسنيت -

 جممع البحرين     -

 خطبة اجلامع الكبري -

 صاحل املغامسي / د حماسن التأويل      -

 . منوع  مبادئ العلوم          -

 علي الصياح /د صناعة احلديث       -

 حممد الراوي /د تأمالت قرآنية      -

 . أبرز الدورات العلمية اليت تقدم يف املساجد :   الدورات العلمية  -

 . عبد العزيز بن حممد السدحان / الشيخ د ت ورأيت      مسع -

 ناصر العقل / د مناهج االعتدال      -

 أبرز املخيمات الدعوية  امللتقيات الدعوية -

 عبد احلي يوسف /نداءات الرمحن         د -
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 سعد الشتري /د فقه األسرة              -

 حممد اخلضريي /د أفانني القرآن           -

 حممد يعقوب /د مدارج السالكني        -

 حممد حسان / برنامج الدروس املهمة    الشيخ 

 دوحة القرآن  -

 كتب حتت اهر  -

 قصة إسالم  -

 سري أعالم النبالء  -

 التقنية والعلم  -

 من معني القرآن  -

 فقه املناسك  -

 الرسول واحلياة  -

 سعد الشتري /د  فقه الصيام -

 . ضانية      مساحة املفيت أحاديث رم -
 أطياف    -
 ناصر الزهراين /د رحلة األرواح     -
 . مع مساحة املفيت  -

 : الدورات التدريبية وتطوير الذات 
 . الصعود للقمة  -١
 . فن اإللقاء  -٢
 . مهارات  -٣
 . القراءة السريعة  -٤

 .ليايل رمضان : برامج رمضان 
 .برامج الصيف 
 .ليايل الصيف

 يادين صيفيهم
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 اإلحصائية العامة
 طالب ٤٨٠٠٠عدد املسجلني حىت اآلن

 دولة ٨٢ عدد دول الطالب املسجلني حىت اآلن
 

 أكثر الدول طالباً باألكادميية
 طالب ١١٣٠١السعودية
 طالب ١٠٢٤٧مصر
 طالب ٣٧٤٢املغرب
 طالب ٢٧٨٠اجلزائر
 طالب ١٥٠٨ليبيا

 
 أكثر طالب أوروبا

 طالب ٢١٧فرنسا
 طالب ١٩٧بريطانيا
 طالب ١٦٠أملانيا
 طالب ٦١هولندا
 طالب ٤٥السويد
 طالب ٤٠بلجيكا
 طالب ٣٨أسبانيا
 طالب ٣٦الدامنارك
 طالب ٢٢إيطاليا

 
 أكثر الدول طالب األمريكتني

 طالب ٢٨٥الواليات املتحدة األمريكية
 طالب ١٩٥كندا
 طالب ١٣الربازيل
 بطال ٨األرجنتني
 طالب ٥كولومبيا

_____________________ 

 .هذه املادة أرسلت للباحثة عرب اإلمييل من أحد املسؤلني بقناة اد العلميه * 
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אאאW
س املهين يف مجيع عملياته للوصول أن القواعد األساسية اليت هلا صفة العموميه يتقيد ا للممار

؟ ولقد متكن خرباء اإلعالم من الوصول إىل جمموعة من املباديء واألسس اليت تسـاعدهم  اهلدف إىل 
على جناح خططهم اإلعالمية وجيب على ممارس برامج اإلعالم من االلتزام ذه املباديء بغيـة جنـاح   

:باديء يف اإلعالمية اليت يرسلها وتتمثل هذه امل ةالرسال
 فاإلنسان هو هدف أي برنامج إعالمي سواء لتغيري اجتاهاتة: اجلانب اإلنساين واالهتمام باإلنسان  -١

جتاهات جديدة لذلك جيب أن تكون رفاهيـة اإلنسـان   إو تكوين وتعديلها أو تصحيح افكارة أ
 .وصاحلة العام هو اهلدف األمسى الذي تسعى اليه برامج اإلعالم 

ومن هذا املنطلق البد أن تكون هناك الدراسـات  : ل اإلعالمية املستخدمة للجماهريمناسبة الوسائ -٢
واألحباث اليت تعطي  وصفا دقيقاً للخصائص املرتبطة مبستقبل الرسالة املالئم هلذه وضرورة التأكيد 

 .من مالئمة الوسيلة اإلعالمية جلمهور معني دون اآلخر

تعترب الرسالة اإلعالمية هي الوسيلة اليت حتمـل مضـمون   و:  مناسبة الرسالة اإلعالمية للجماهري -٣
الربنامج اإلعالمي واإلعالم وجيب أن تناسب الرسالة اإلعالمية املستوية املتنوعة سواءاً على مستوى 

تمع القومي او او مجاعات وذلك من حيث املسـتوى  تمع احمللي أو على مستوى منظمات أا
قتصادي حىت ميكن أن تصل إىل ما دف إىل حتقيقه من املستوى اإلعي والثقايف والفكري وجتماإلا

 .خالل الربامج اإلعالمية 

وحىت تنجح الرسالة اإلعالمية يف تأدية أهدافها البـد   : ختيار الوقت املناسب لنشر املادة اإلعالميةإ -٤
ـ  . وان يراعى يف نشرها وإذاعتها الوقت املناسب ملن توجه إليهم د التعطـي  على سبيل املثال ق

و اليدوي موعة من األفراد فقط الجتدي الرسالة الذهين أالرسالة اإلعالمية هدفها أثناء اثناء العمل 
 .اإلعالمية يف مثل هذه الظروف 

ولنجاح الربنامج اإلعالمي جيب أن يتصف بالوضوح والدقة حـىت  : وضوح ودقة املادة اإلعالمية  -٥
 . و مادف اليه أرح من املادة اإلعالمية و شللتساؤل حول نقطة أ اليترك جماالً

اإلعالم الناجح هو الذي يعتمد على املصادر موضع الثقة التامة : اإلعتماد على املصادر املوثوق ا  -٦
لدى اجلماهري الن املعلومات مهما بلغت من أمهية التكتب هلا النجاح إذ أن مصدرة غري موثـوق  

القدرة عل اإلقناع والتأثري بل جيـب حتـري صـدق     بل جيب على املصدر أن حيلل. يف صدقة 
 *املعلومات وإظهار مجيع اجيابياا وسلبياا حىت تتقبلها اجلماهري وبالتايل تثبت الدقة لدى اجلماهري

. 
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حبيث جيب أن توجه املادة اإلعالمية إىل مجهور املؤسسـة  : والً أتوجيه مادة اإلعالم إىل اجلماهري  -٧
وحىت يكونوا دعاة هلذه . اجلميع إىل أهداف وأغراض هذه املادة اإلعالمية اإلعالمية حىت يتعرف 

 .الربامج خارج نطاق املؤسسة 

فتكرار املادة اإلعالمية شرط ضروري لنجاح الربنـامج اإلعالمـي ؛   : التكرار وتأكيد املكاسب  -٨
خمتلفة وبأسلوب حبيث اليكون التكرار ممالً بل ميكن أن تعرض الرسالة اإلعالمية يف أشكال وطرق 

 .مشوق حيوز على جذب وانتباه اجلماهري 

فقد تقوم املؤسسات بإستخدام وسائل متنوعة من وسـائل  : التنسيق بني مجيع الرسائل املستخدمة  -٩
اإلتصال واإلعالم يف نشر املادة اإلعالمية ومن البديهي أن يكون هناك التقاء وتنسيق بـني هـذه   

ض يف هذه الوسائل وحىت التترك جماأل للتشكيك يف مضـمون  الوسائل حىت الحيدث تنافر وتعار
 .الرسالة اإلعالمية اليت تقوم كل منها بتوصيلها للجمهور 

ويعىن التقومي الوقوف على ما أجنزه الربنامج اإلعالمي من حيث السلبيات اليت جيـب  : التقومي  -١٠
وقـد  . لنجاح الربنامج اإلعالمي تالفيها يف احلمالت املستقبلية واإلجيابيات اليت جيب التمسك ا 

ويفضـل  ، يكون التقومي بعد كل مرحلة إعالمية او قد يكون بعد انتهاء احلمالت اإلعالمية ككل 
 *.أن يكون هناك تقومي جزئي جلميع املراحل وتقييم ائي هلا لضمان حتقيق اهلدف اإلعالمي 

אאאאW
ام مبناهج البحث العلمي اإلعالمي وذلك لتوسع العلوم وفروعهـا مـن ناحيـة    توسع االهتم

والترتبط وسائل اإلعالم واإلتصال بكل جانب من من جوانب حياة اإلنسان وزداد األمر أمهية عنـدما  
حسمت القضية لصاحل وسائل اإلعالم ومتكنها من التأثري مبجريات األمـور السياسـية واالقتصـادية    

م  بسيادة ١٩٣٠م إىل ١٩٠٠وقد اتسمت الفترة مابني .   ثقافية والصحية والبئية وغريها والفكرية وال
الدراسات والبحوث التجريبية اخلاصة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون من حيث عالقتـها بـاجلمهور   

م اجتاهاً آخر مـن البحـوث   ١٩٧٠م ولغاية ١٩٣٠وعالقة اجلمهور ا بينما شهدت الفترة من عام 
عالمية ميكن وصفها بفترة البحوث التقييمية اخلاصة بإجراء قيـاس اجتاهـات القـراء واملسـتمعني     اإل

واملشاهدين وحتديد آرائهم خبصوص جمريات األمور للعالقات العامة وردود أفعاهلم  مث شهدت عالقـة  
اليـات املتحـدة   خاصة ما بني وسائل اإلعالم والدعاية االنتخابية واليت بدأ مشوارها السياسيون يف الو

 وقد ارتبط البحث العلمي ارتباطاً وثيقاً بنشوء وتطور وسائل اإلعالم اجلماهريية . االمريكية ويف اوروبا 

ويسم الباحث الفرنسي براداليية قدم العلم وتطـورة إىل ثـالث   . وخباصة اإلذاعة والتلفزيون 
 : مراحل 
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م وكـان   ١٩٢٧ألوىل من القرن العشرين إىل عام اإلذاعي يف السنوات ا ثانتشار الب:  املرحلةاالوىل 
 .ألغراض سياسية ألول مرة يف تاريخ البشرية احلديث 

م  أصبح الراديو أداة لإلعالم والدعاية السياسة عل نطـاق  ١٩٤٠م إىل ١٩٢٧مابني :  املرحلة الثانية
عة بنطـاق واسـع   م  إستخدمت فيه اإلذا ١٩٤٥  – ١٩٣٩عاملي وملا جاءت احلرب العاملية الثانية 

وبصورة مؤثرة مدعمة بظهور األحباث والدراسات اإلعالمية املتطورة اليت تناولت املادة اإلعالمية مـن  
 .مجيع اجلوانب 

بدأت بعد احلرب العامية الثالثة وهي مرحلة اتسمت باملنافسة الشديدة لإلذاعة من قبل : املرحلة الثالثة
إلمتام مما فرض املزيد من اجلهد واإلضافة على مسـرية البحـوث   التلفزيون الذي اخذ حيزاً كبرياً من ا

 *.اإلعالمية

والن اإلعالم أصبح يعتمد على كثري من اجلوانب النفسية واالجتماعية والسياسية وإذا كانت "    
وإذ كانت ، البحوث والدراسات العلمية تعترب بالنسبة لبقية الدراسات والبحوث األخرى حديثة العهد 

قد أخذت طريقها حنو التقدم والتطور مع ثورة االتصال احلديثة اليت برزت عـرب الدراسـات    مؤخراً
األكادميية العديدة جمسدة حقيقة التطورات التقنية والفنية يف علم االتصال مثل األقمار الصناعية  والليزر 

وقد وضـع  . رب الفضاء واحلاسوب والتصوير السريع والرادار واألشعة حتت احلمراء والبث التلفزيوين ع
 .االجتاه إىل االحباث السلوكية والنفسيه :أسس حبوث االتصال على النحو التايل ) شرام (

حماولة الوصول إىل نظرية متكاملة لعملية اإلتصال كما وضع منـاذج إلسـتخدام األسـاليب     .١
 .الرياضيه

ارولد السويل مؤسـس  ويؤكد ه.إمكانية تغيري اإلجتاهات عن طريق وسائل االتصال املتباينه  .٢
نظرية حتليل املضمون على أن التقدم يف حبوث اإلتصال والرأي العام يعتمد على تطوير مفهوم 

 .املسؤولية املهنية يف هذا اال احليوي اهلام ويف جمال العلوم السياسة 

فقد عرف مدرسته يف حتليـل املضـمون باملدرسـة النفسـية     ) تقنيات الدعاية (ويف كتابة 
 .وقد إعتمد يف وصف السلوك كاستجابة للمنبه . وكيةوالسل

ويقول السويل من أجل فهم املضمون وحتليله من الضروري دراسة أكثر من سؤال مثل أين ؟ 
يقول ماذا ؟ وبأية وسيلة ؟ عن ؟ وبأي تأثري ؟ كما يؤكد أن جناح أي رمز يتوقف على املقارنـة مـع   

ه يف األشكال القادرة على إثارة الفعل املرغوب وعلى ظهور الرموز األخرى وعلى تردد وتكرار استعمال
، الدخل األقـدام  ( كما نظر السويل إىل املضمون من زواية احتوائه على جمموعة من القيم . هذا الرمز

) احلقـوق املدنيـة   . الدميوقراطيـة  _ احلرية . السياسية ( وكذا على مجلة رموز ) املكانة االجتماعية 
احتوائية على وصف الطرق املستخدمة لتحقيق القيم األساسية والتعبري عن درجـة   وكذلك من منظور
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ومن جانب آخر ركز السويل إهتمامه على عنصر ) قبوالً ورفضاً او عدم االكتراث ( االرتباط بالقيم 
التأثري ويقول أن جناح الدعاية يتوقف على استخدام وسائل االتصال بشكل فعال يف الظروف املالئمـة  

ن دراسة خصائص الرسالة وحدها التكفي بل البد من دراسة مدى تأثري هذه الرسالة على اعتبار انه إو
إذا مل يتحقق املطلوب فان االتصال يعترب فاشالً حىت لو أدت مجيع العناصر األخرى وظائفها املطلوبـة  

*"١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 سبق انظر بالتفصيل يف كل ما *  ١
يف حتقيـق أهـداف التربيـة    ، اخلليجي  نالربامج الدينية يف القنوات التلفزيونية الفضائية بدول جملس التعاو ةمدى فاعلي، فخريه:خوج  

 . ٥٧٩ – ٥٧٦ص ص ،مرجع سابق ،  اإلسالمية 
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 متهيد 
אאאאW

علمي يسلك املنهج التكاملي من خالل البحث الكمي الظاهر والكيفي الكامن يف هو إسلوب 
 .موضوعية منتظمه إلبراز حمتوى العملية اإلعالمية ومضموا 

فهو إذن حبث علمي منهجي يتسم باملوضوعية أي احليادية بعيداً عـن اإلنطباعـات الفرديـة      
 .لتقومي ا أن حيصلوا على نتائج مماثله ومنتظمهوجيب عند ا. إلمكانية احلصول على حبث موضوعي 

وحتليل املضمون ال يقتصر على املسألة اللغويه أو على املرسل أو املستقبل وحدمها ولكنه يعتمد 
وميكن القول بأن حتليل املضمون هو . على الرسالة وما حييط باملرسل واملستقبل من الناحية االجتماعية  

د اإلعالمية وحتويلها إىل جداول وأرقام وإحصائيات وحتليل وإستخالص النتائج القراءة اإلحصائية للموا
 .كما سبق منهج وإسلوب علمي يعتمد على البحث  –املمكنة وحتليل املضمون الذي هو 

والدراسة املوضوعية كماً وكيفاً للمحتوى الظاهر للرسالة وتلمس املوضوع يقوم على اجلوانب  
عرب إخضاع املادة للتفكك والتعامل معهـا   –لى اجلوانب املوضوعية يف التحليل املادية بقدر إرتكازه ع

 .عرب البيانات اإلحصائية وحتويلها إىل رموز هلا صفات عديده 

 :ويستخدم يف حتليل املضمون يف موضوعات عديده  

مج التتفق ورسالة املصدر كما هو احلال يف الربا –يف دراسة مؤشرات الرسالة األخرى ورمبا  -١
 .التلفازية املوجهة للجمهور اآلخر خارج الدائرة الوطنية للدوله 

وكذلك الكشف عن اإلجتاهات واجلوانب والقيم الفكرية واجلمالية واإلجتماعيـة للمتلقـي    -٢
 .الذي خيضع للدراسه

 أن حتليل املضمون هو تطبيق مناهج علمية على شواهد سلوكية تطبيقاً منهجياً -٣

 .ىل التعميم أو احلكم على صحة إفتراض من اإلفتراضات وموضوعياً جيعلنا نصل إ

اكتشاف نوعية اإلجتاه للفرد إجياباً او سلباً عن طريق معرفة قوة إقناع الفرد مث معرفة أمهية اإلجتـاه يف  
 .نفس الفرد وقيمته يف حياته 

ري واملباديء السائدة يف إستخدام حتليل املضمون يف دراسة اإلعالم ميكن أن يؤهلنا إىل معرفة القيم واملعاي
 .اتمع ألن املادة اإلتصالية تعرب عن واقع اتمع وما فيه من إجتاهات ومباديء وقيم ومعتقدات 
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 : خطوات حتليل املضمون

 .يقوم الباحث بصياغة التساؤالت البحثية والنظرية والفروض 

 .خيتار العينة وحيدد الفئات   -١ 

 . املضمون وفقاً للقواعد املوضوعية  يسمع ويشاهد ويرمز إىل  -٢ 

 .يقيس املوضوعات بطريقة ما حبيث ميكن وضع درجات هلا   -٣ 

 .إذا وجدت عوامل أخرى فتقارن درجاا مبقاييس املتغريات األخرى   -٤ 

 . تيفسر ما توصل اليه وفقاً للمفاهيم السائدة والنظريا  -٥ 

املشاكل الواقعية واليت هي مرتبطة بدورها باملسائل النظرية ومن الطبيعي أن تكون هذه النقاط مرتبطة ب
 .والتطبيقيه يف جمال اإلعالم 

 :اإلجراءات اخلاصة بتحليل املضمون 

والتحليل ، وتظهر عملية هذه املرحلة كخطوة إرشادية قبل البدء يف التحليل النهائي :  التحليل املبدئي
ينات أصغر من الوثائق اإلعالمية بغرض حتديـد العناصـر   املبدئي هو عبارة عن حتليل كيفي يتم على ع

املكونة للوحات التحليل النهائي اليت تتخذ أساسا لتصنيف حمتوى الرسالة باإلضـافة إىل أمهيـة هـذه    
املرحلة لدراسة اإلمكانية اليت قوم ا الباحث قبل البدء يف الدراسة التحليلية االستداللية حىت يكسـب  

وميكن أن حتدد  وظائف التحليل املبدئي بصفة عامة ، احملتوى وتنمية املهارات البحثية األلفة الكافية مع 
  يف وضع مشروع وبرنامج التحليل الذي يضمن احلصول على البيانات الكمية وتفسريها يف أقل وقـت

 .وجهد وتكلفة ممكنه 

 :وحدات حتليل املضمون 

 : ويقسمها خرباء الدراسات املنهجية والبحوث إىل

، الدميقراطيه ، مثالً ورود كلمات مثل احلقوق ، وتعد من أصغر وحدات التحقيق : وحدة الكلمه .١
 . اإلنفتاح ، التعصب ، السالم 

 .وحتسب بالفترة الزمنية بالنسبة للتلفزيون، واليت تلخص جممله : وحدة املوضوع .٢

 .مقياس الزمن بالنسبة للربامج التلفزيونيه :  : الوحدة الزمنيه -١

 .وهي مشاة لوحدة املوضوع األديب أو السياسي أو الثقايف : املفرده  وحدة -٢

وحتديـد مساـا    ةودراسة أبعادها الفكرية والتارخيية والطبيعية والسيكولوجي: وحدة الشخصيه  -٣
 .وخصائصها وإجتاهاا 
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خبصوص .ة وردود الفعل احلادة او البطيئ، وحتديد الفواصل املزاجية والشعورية : الوحدة النفسيه  -٤
 .بعض املوضوعات واملواقف والقضايا 

 :فئات حتليل املضمون

 حمايد  .مؤيد معارض : فئة إجتاه املضمون اإلتصال  اآلراء املواقف -١

  ٣وهي فئة رقميه من صفر حىت : فئة املعيار  -٢

 .املظهر ، الصنف ، احلرب ، حتيد اإلجتاة الصارخ : فئة إشباع الرغبة  -٣

 . التعاون ، الصدق ، سرة األ، الكون : فئة القيم -٤

 ،املهنه ، النوع، السن: فئة السمات -٥

 .معرض، احلكومه، اجلماعه، الفرد:فئة املرجع -٦

 .موضع املادة يف اخلارطة الرباجمية التلفزيونية : فئة املكان  -٧

عناصر االخرج واإلبراز يف الوسائل االلكترونية او حىت الوسائل الضوئية : فئة شكل االتصال  -٨
 .ندوة ، حتليل ، متثيلية ، فالش ، إعالن ، خرب ، مقال ، عرض صيغة ال، 

 ) حمايد، سليب ، إجيايب ( اإلنفعال ودرجاته : فئة نوع التعبري  -٩

 .فئة الوسيلة واألداء  -١٠

 :اإلجراءات اخلاصة بتحليل املضمون اإلعالمي 

 .حتديد املشكله -١

 .فرض الفروض  -٢

 )زمنية  –عنقودية  –طبقية  –منتظمة  –بسيطة  –عشوائية .( إختيار العينة -٣

 . لحتيد خربات وفئات التحالي -٤

 .اإلحصاء الرقمي اخلاص بتحويل عن الوحدات والفئات  -٥

 .حتديد املتغريات إن وجدت ومقارنتها مع بعضها البعض -٦

 .إستخالص النتائج وفقا للنظريات املناسبه  -٧
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 :وظائف حتليل املضمون

 .ل التغيري والثبات اليت حتيط ا دراسة خصائص ومضمون الرسالة وحتديد عوام -١

 .دراسة مقارنة حول قضية معينة ومعرفة كيفية التناول وماهية التحليل ومقارنة النتائج  -٢

وضع مقاييس ومعايري علمية وموضوعية لتحليل الرسالة وعدم الركون إىل األساليب الوصـفية    -٣
 .فقط 

وكذلك تقييم . للمعطيات اإلجتماعية  دراسة  وتقييم العمل اإلعالمي وخطواته وإجراءاته وفقاً -٤
 .ومقارنة مضمون إحدى الوسائل بالرسالة نفسها من وسيلة أخرى

 .العمل باملقارنة لدراسة القضايا املختلفة واليت تطرحها وتناقشها وسيلتان أو أكثر خمتلفتان -٥

ك دراسة وفحص مضمون اإلتصال حبسب األهداف املرسومة وهل متكنت الرسالة من بلوغ تل -٦
 .األهداف 

 . أي دراسة اجلمهور ، دراسة وحتليل استجابة أو تقبل اجلمهور للرسالة  -٧

دراسة األسلوب املتبع لوسيلة إتصالية حمدودة ملعرفة مدى إنسجام عملية اآلراء مـع األهـداف    -٨
 .املتوخاة من العملية االتصالية 

ته وإهتماماته وردود أفعاله دراسة وحتليل اجلمهور إلستجابات املتلقي وحتديد خصائصه وحاجا -٩
جتاه معظم القضايا واملسائل اليت تتناوهلا الوسائل اإلعالمية وذلك مـن خـالل دراسـة اآلراء    

 . تواحلوارا تالشخصية واملقابال

والشك أن منهج حتليل املضمون يعترب من أنسبِ املناهجِ البحثية للتعرف على األوجه املختلفة  -١٠
إذ ، اليعىن عدم القدرة على إستخدام املناهج والطرق العملية األخرى  وذلك، لربامجِ التلفزيون 

أن مناهج البحث اإلعالمي بشكل عام ميكنها االستفادة من مجيع منـاج البحـوث النفسـية    
 "١."واإلجتماعية املتاحة واملتوقعة مستقبالً 

 

 

 

  ________________ 
 انظر بالتفصيل يف كل ماسبق  ١

يف حتقيق أهداف التربية ، فاعلية الربامج الدينية يف القنوات التلفزيونية الفضائية بدول جملس التعاون اخلليجي فخريه مدى : خوج 
 ٦٦١ -٦٠٨ص ص ، مرجع سابق ،   اإلسالمية
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 :املهارات اخلاصة باستخدام منهج حتليل احملتوى  

إستخداماً سليماً لبحث الظـاهرة   أن املنهج حيتاج العديد من املهارات اليت متكنه من إستخدام املنهج" 
 .وأهم هذه املهارات، واخلروج بالنتائج الصادقة واملعربه

 -للتحليل خاصـة  ةعلى الباحث أن يدرك كافة اجلوانب واملشكالت املنهجي: املهارات املنهجيه  -١
 واالنتظام مطلب من مطالب حتليل احملتوى خاصة وان الكثري من املراحل حتتـاج إىل  ةوان املنهجي

تطويع األساليب املستخدمة او استثارة أساليب جديدة تتفق وقواعد املنهجية العلمية حىت توفر على 
الباحث الوقت واجلهد يف التحليل واختبار الصدق والثبات فليست هناك أساليب منطية او مقننـة  

اصة ـذه  لعمليات الترميز والعد والقياس ولكن الباحث من خالل القواعد والشروط املنهجية اخل
 .العمليات حيدد األسلوب الذي يتفق وطبيعة املشكلة والبيانات املناطة اليت ختتلف من حبث آلخر 

حمتوى الرسالة اإلعالمية هو جمموعة من الرموز اللغوية اليت متل املعـاين املـراد   : املهارات اللغويه  -٢
إال ان حتليل هذه الرموز اللغوية ، توصيلها إىل اجلمهور من خالل البناء اللغوي مبستوياته املختلفة 

عادة ما يصطدم مبا تتميز بة اللغة العربية من كثرة املعاين واملترادفات للكلمة الواحدة والتركيبـات  
املختلفة للجملة اليت تؤدي معىن واحداً ؛ رغم ما يعتري بناءها من إختالفـات تـرتبط بالصـيغ    

 اإلضافة إىل وجود ما يسمى بازدواج املعاين يف اللغهالنحوية ملكونات اجلملة باحلذف او اإلضافة ب

التحليل يقع على هذه الرموز فإن عدم إدراك الباحث بنواحي اللغة يشكل صعوبة كبرية يف عملية  -٣
لذلك فإنه جيب أن يتوفر لدى الباحث احلد األدىن مـن املهـارات   . التحليل يف مراحله املختلفة

 . لة ويسر مع املشكالت املرتبطة باللغهاللغوية اليت متكنه للتعامل يف سهو

ومن املتطلبات الرئيسية أيضا لتحليل احملتـوى هـو التعامـل الكمـي أو     : املهارات اإلحصائيه  -٤
وهذا يفرض على الباحث استخدام الطرق اإلحصائية يف تقريـر  ، اإلحصائي مع البيانات والنتائج 

احلسابية واإلحصائية اليت تتفـق مـع طبيعـة     املعامالت وعرض النتائج واستثارة القيم والعالقات
فالبد  للباحث من اإلدراك الكامل باملهارات اإلحصائية إلستخدامه اإلستخدام ، البحث واهدافه 

  "١"األمثل يف خطوات البحث وعرض نتائجه 

 

 

 

 
 ٦ – ٦١ص ، مرجع سابق  ،  ١ط، حتليل احملتوى يف حبوث االعالم ، انظر بالتفصيل حممد عبد احلميد  ١
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 :إستخدامات املنهج يف حبوث اإلعالم 

م تعددت إستخدامات حتليـل احملتـوى يف    ١٩٥٠خالل العقود اخلمسة األخرية إعتباراً من 
واختذت هذه البحوث إطار التصنيف  يف جماالت . البحوث اإلعالمية واإلجتماعية واإلنسانية املختلفة 

ويركز بصـفة  .. وبأي تأثري ... يقول ماذا بأي وسيلة . ....من ( اإلستخدام يرتبط بنموذج االتصال 
 ." ٢"خاصة على صف السمات الظاهرة يف احملتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 . ٤٦ص، مرجع سابق  ،  ١ط، حتليل احملتوى يف حبوث االعالم ، حممد عبد احلميد  ٢
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 :املبحث الثاني 
 حتليل املضمون 

 

- אא
- אא 
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 :املبحث الثاين  

 "حياة السعداء :" حتليل مضمون الربنامج األول 

جمموعة املراحل اليت يتم من خالهلا حتويل حمتـوى اإلعـالم اىل   "يقصد بعملية حتليل املضمون 
 :ييز وتتضمن خطة التم) م ١٩٨٣،  ١١١ص ، حممد عبد احلميد ( وحدات قابلة للعد القياسي 

 .تصنيف احملتوى  )١

 .البيانات االوليه  )٢

 .وحدات احلليل  )٣

العد والقياس لتقرير النتائج  ويبدأ التحليل بتجزئة الكل اىل عناصر مث تفريغها يف استمارة التقييم  )٤
وقد صممت استمارة لكل برنامج وحددت هلا احللقات اليت بثها الربنامج خالل دورة فاحللقـات  

من قناة اد الفضائية حماضرة الربفسور فاحل الصـغري   " حياة السعداء "امج تتبع برن)  ١٢: ١( من 
تتبع برنامج الراصد من قناة اد الفضائية ايضا مقدمة الداعية الشيخ )  ٢٤:  ١٣(واحللقات من ، 

 وردت سريتة يف املالحق *  .حممد املنجد 

 :مث افراد القسم الثاين للوحدات على النمط التايل 

 . الكلمه  -١     ) أ

 املوضوع  -٢)    ب        

 .املاده  – ٣)    ج        

 .الشخصيه  -٤)     د        

 .اجلماعة -٥)    ر         

 الزمن  -٦)    ز         

 :مث يبدا قسم الفئات على التقسيم التايل  ٣: ١ويضم كل فرع ثالث إجابات مفردة حتل الدرجات من 

 .ضمون اجتاة امل) س        

 .املعيار ) ط         

 .اإلجتاه ) ع         

 .القيم ) ف        

 .السمات ) ل         
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 .املرجع ) م        

 .العرض ) ن        

 ).البناء اللغوي ( التعبري ) هـ        

 .شكل االتصال ) و        

 .الوسيله او االداة ) ي        

ويالحـظ أن  . مث تبدأ مرحلة العد والقيـاس    ٣اىل ١جابات من ويفترض لكل فئة من الفئات ثالث ا
الفئات يف التصميم املطروح متصلةً وشاملةً وتفي بإحتياجات الدراسه وأهدافها مالئمة لالجابة علـى  

 .التساؤالت 

 :حتليل االستمارة

 :البيانات االولية : أوالً

 .إسم الربنامج  )١

 .القناه  )٢

 .برناجماً دينياً  ٢٤لغ العدد الكلي يب( ترقيم الربامج اليت تبثها  )٣

 :وحدات التحليل على النمط التايل وقرين كال منها االجابات املتوقعة 

 )تقاس بالعد (الكلمة ) أ( )١

 عقدي ) ٣اقتصادي واجتماعي          ) ٢تارخيي      ) ا:     املوضوع ) ب( )٢

 شرعيه) ٣          ثقافيه               ) ٢علميه       ) ١:     املاده ) جـ ( )٣

 متحدث )٣جميب على اسلئة             ) ٢قاري         )١:    الشخصيه ) د( )٤

 ويعلق على املشاهدين" املذيع "                                   

 حوار يشترك فية املشاهد) ٣متثليه                  ) ٢ندوه        ) ١:      اجلماعه ) ر)  (٥

 .وحيسب بالدقيقة : زمن  ال) ز)  (٦

 : مث عرض لفئات احملتوى على النمط التايل 

 .متوازن ) ٣اجيايب             ) ٢سليب        ) ١: اجتاة املضمون : س) ١         

  ٣من صفر اىل : املعيار : ط) ٢         

 .مؤيد ) ٣حمايد               ) ٢معارض     ) ١:         اإلجتاه :ع ) ٣         
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 .العقالنيه ) ٣  االخالقية)٢ املاديه) ١  :القيم : ف) ٤         

 .مالئمه ) ٣ مالئمه نوعاً ما  ) ٢غري مالئمه   ) ١  : السمات : ل) ٥         

 .اسالمي ) ٣ عريب              )٢خليجي       ) ١  :  املراجع : م) ٦         

 .يؤدي )٣ قد يؤدي           ) ٢اليؤدي        )١ :          العرض :ن)  ٧         

 مترابط ) ٣ مترابط نوعا     ) ٢غري مترابط  ) ١   التعبري   : هـ )   ٨         

 .خيدم ) ٣ قد خيدم           ) ٢الخيدم       ) ١  :شكل االتصال ) و)  ٩         

 .اقناع ) ٣ تماله عاطفيه اس) ٢إستثاره      ) ١   :     الوسيله ) ي ) ١٠        

 والفرضيات املطروحه هي ماذا قيل ؟ وكيف قيل ؟ 

مث يبدأ العد والقياس لتحقيق النتائج مث االستدالل فالعد والقياس مرتبط بقرارات الباحث املؤيد 
وحتديد الوحدات والفئات ويهدف هذا البحث اىل اكتشاف ما إذا كانت الفئات او الوحدات موجودة 

والثانية كميـة  )  ٣،  ٢، ١صفر ( جودة يف الربنامج واىل أي درجة اذ تقسم الدرجات من أوغري مو
 .الوحدات والفئات تتم عملية اإلستدالل 

برناجماً يف  ٢٤إختريت العينة بإسلوب الدورة وانتقى منها الربامج الدينية باشكال خمتلفة وبلغت :  العينة
 " .الراصد " وحلقات برنامج  " عداء حياة الس" قناة اد من حلقات برنامج  

 :يتجة حتليل احملتوى الجتاهني : االستدالل 

 .اإلجتاة الوصفي ) ١

يهدف اىل اخلروج بإستدالالت عن عناصر العملية اإلعالميه  واملعـاين   :اإلجتاة االستداليل) ٢
إذاً اخلـروج  . الضمنية أو الكامنه باحملتوى فاإلستدالل هو اهلدف األساسي لبحوث التحليـل  

اذ هو حماولة لتفسري هذة النتائج يف اطـار  . بالدالالت املختلفة من النتائج هدفاً اساسياً للبحث 
فالعملية االعالمية هـي  )٢٣١ص ،مرجع سابق ، حممد عبد احلميد  ٠حركة العملية االعالمية 

اإلستدالل هـو  ظاهرة اجتماعية ذات طابع مجاعي فهي عملية دينامكية وجوهر عملية التفسري و
إرتباط النتائج باملقدمات وحيث إن االستدالل هو إرتبـاط النتـائج باملقـدمات وحيـث أن     
اإلستدالل هو الوظيفة األساسية يف حتليل احملتوى لذلك جيب اإلهتمام باملعاين الكامنة يف احملتوى 

 تسـتخدم  ألن الكلمات حتمل مغزى خصائص احملدثني والتسجيل اللفظي هو أحد األدوات اليت
يف اإلستدالل عن اخلصائص وقد قامت الباحثة بإجراء مستويني األول الذي حيقق هدف وصف 

الذي حيقق هدف اإلستدالل من خالل النتائج واإلستدالل يتضـمن  : والثاين . احملتوى الظاهر 
 :بداية سؤالني 
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 ماذا قيل ؟ وكيف قيل ؟ : أوهلما 

 حيقق اإلرتباط بني اإلطار الفكري ونتائج العملية التحليليه  وأصبحت مطلباً ضرورياً من مطالب البحث

 : اإلستدالل 

 ":حياة السعداء "الربنامج األول من 

حماضرة تناولت فضل القران الكرمي  وموضوعاته وواجب املسلم " قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء " 
 .واالمة جتاه هذا الكتاب الكرمي 

 :عناصر املوضوع 

 .وبيان موضوعاته . قرآن الكرمي تعريف ال) ١(

 .موقف املسلم من كتاب اهللا ) ٢(

 .الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي ) ٣(

 .بيان فضل القرآن الكرمي وفضل قراءاتة ومدارستة ) ٤(

 .أدب تالوة  القران الكرمي ) ٥(

 .احلديث بشكل مفصل عن وجوب تعلم التجو يد ) ٦(

وأثر قراءة القران على النفس وعالجهـا مـن   . إعجاز هذا الكتاب الكرمي وقفات من الشيخ عن ) ٧(
 .أمراضها 

 .مث ذكر اإلسباب املعينة على ترك ذلك اهلجر . املقصود منه" هجر القران "احلديث عن ) ٨(

 .والتحاكم اليه ، البيان حول وجوب العمل بالقرآن ) ٩(

ومن ذلك . وذكر بعض القصص يف ذلك . كرمي وصف أحوال الصحابة والتابعني مع القرآن ال) ١٠(
أَلَم يأْن  :الفضيل بن عياض مع قولة تعاىل"وقصة " قصة اجلن وبيان مدى تأثرهم بالقران الكرمي "

 قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَن تنآم ينلَّذاالية ...... ل ) ١٦احلديد آية ( 

 . ومعرفة آدابه وأحكامه . دعوة لكل مسلم ومسلمة ملعرفة عظم هذا الكتاب الكرمي  وللتأثر به ) ١١(

.                  جوهر يف مضمونه وكنـوز يف حمتـواه   . إسالمي قيم الفكرة رفيع املستوى واملاده  :نوع املوضوع 
وإجتهت . بإسلوب شيق وبفكرة واضحه القاها فضلية الشيخ ،  إستغرقت احملاضره قرابة النصف ساعه 

خاصة حينما أورد الشيخ األجور حول قراءة القرآن الكرمي وواستنهض اهلمم عند .الندوة اىل االستثارة 
 .قولة  أن ذلك األمر التكفيه حلقه او حلقتني بل حلقات متصلة طويلة املدى 

 . هذا الكتاب وشدة تاثرهم به موقف الصحابة والتابعني من .وذكر بعاطفة كالنهر جياشه وقويه 
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مرجعهـا  . واإلجتاة مؤيد  ، والقيم فيها أخالقية مالئمه مسه، وإتسمت الندوة باإلجيابية وجودة الطرح 
وكانت احملاضره ممتعة وجذابه والبيان اللغوي مترابط والعـرض  . إسالمي من الكتاب وهدي السلف 

 .أدى املطلوب منه وشكل اإلتصال خدم املوضوع 

 " قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء " اجلزء الثاين من : ربنامج الثاين ال

وهي حماضرةٌ إستكمل فيها الشيخ حديثه الذي بدأ عن القرآن مثبتاً فية فعالية هذا القـرآن يف  
 .وأنه مصدر مناء وخري للمجتمع . اهلدى والشفاء 

 :عناصر احللقه 

 .يمه إيضاح كيفية خريية تعلم القرآن الكرمي وتعل -١

 .مع بيان ما  تشمل عليه هذه اخلرييه 

 .مع تفصيل أنواع اهلدايه . وضح الشيخ كيف يكون القرآن هادياً  -٢

 .وضح أيضاً  كيف  يكون هذا القرآن الكرمي مصدر شفاٍء وعافية للناس  -٣

 .من كل األمراض النفسية  والعضوية وفصل يف املسالة تفصيالً شافيا 

أستاذ الطـب النفسـي لتبـيني وإيضـاح     " عبد الرمحن االطرم "الدكتور مث عرج املقدم على الشيخ 
إعجازالقران الكرمي يف شفاء الناس وأثر قراءة القرآن على الدماغ مع بيان أثرة النافـذ يف اإلحسـاس   

 .بالسكينة والطمأنينة 

السكينة وايضاح كيف يكون بث القران ، عوده اىل الشيخ فاحل معقباً على كالم الدكتور املذكور  -٤
 .وأمنة من الفقر وعوزة ، وانة حرز من الشيطان وشرة  –والطمأنينة يف النفوس 

 .حتفظ من الشرور واالثام وتقي من املكارة واملصائب –تعيني بعض االيات من القران الكرمي  -٥

ومصدر عزٍ ورفعة مع بيان كيف انه رفع ، مث بني الشيخ كيف يكون القرآن مصدر مناٍء للمجتمع  -٦
 . يف صدر اإلسالم فصاروا من الشرفاء األعزاء موايل

 .يف اخلتام أورد الشيخ باسلوب  شيق وممتع كيف يكون القران معاجلاً للفقر يف دقيقة واحدة  -٧

 ونفيس واحملاضرة من احملاضرات اليت تنفع األمة بالشك ، عقدي مادتة شرعيه قيمه  :نوع املوضوع 

كان عرض الشيخ فيها شيقاً ، وهي متوازنة ، وإجتهت اىل اإلقناع ،  دقيقه ٤٥احملاضرة  وإستغرقت هذه
وظهر من الشخ فيها التأثر البالغ واإلنفعال باملادة ، وإتسمت احملاضرة بالتوازن ، واسلوبه مبسطٌ واضح 

سيما أنه يطرق موضوعا من أجل املوضوعات وأشرفها قدراً يف قلوب املسـلمني   –وتقديس احملتوى 
والقيم فيها . ل أمة اإلسالم متعلقة بالكتاب الذي هو دستورها ومنه تستمد ج حياا فك. ونفوسهم 
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وبناء احللقة ممتاز إذ استضيف فيهـا  ، واملرجع إسالمي حبت من القرآن الكرمي ، واإلجتاة مؤيد ، مادية 
. وأشـد جذابيـة    وجعلها أكثر وقعاً، أحد املختصني يف إعجاز القرآن مما زاد يف شدة التأثر واإلقناع 

والعرض قد يؤدى املطلوب وشكل اإلتصـال خـدم   ، مترابطٌ نوًعا  ، والتعبري سهل وقوي وواضح 
وهو وقت مناسب اغلب الناس فيـة متواجـدون يف   . املوضوع اذ عرض بني صاليت املغرب والعشاء 

 .منازهلم للسماع والفائدة 

 . وحققت احملاضرة أغلب األهداف التريوية اإلسالمية 

ومن أهداف ترسيخ التربيـة الروحيـة   ، هدفاً   ٢٨فكان عدد ماحققتة من األهداف العقدية 
، أهداف  ٩ومن أهداف ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي حققت احللقة ، هدفاً  ٢٠لإلنسان املسلم 

ـ  ٦ومن أهداف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية  ، هدفاً  ١٥ومن أهداف التربية اجلسمية   ، داف اه
   ٥ومن أهداف إبراز الثراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً ، هدفاً  ١٤ومن األهداف القيم العقلية والفكرية 

 .هدفاً ١٣ومن أهداف الدعوة للتنمية الشاملة ، أهداف 

وهي حلقة نفيسة تكلم فيها احملاضر " وقال ربكم إدعوين أستجب لكم " من حلقة : الربنامج الثالث 
 .عارضاً فيها شروطة وآدابه ، وفضله وأثرة يف حياة اإلنسان  عن الدعاء 

 :تناولت احللقه العناصر التاليه : عناصر احللقه  

 .ماهية الدعاء  وأثره وامهيتة يف دين اهللا عزوجل  -١

من باب أن . توصيح أن من األعمال العملية الضمنية مثل الصيام والصالة تدخل يف مفهوم الدعاء  -٢
 .اده الدعاء هو العب

حىت أشفق  –قصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مناجاة لربه يوم بدر وشدة احلاحه على اهللا  -٣
 .والداللة من هذة احلادثة أن كل اخللق حباجة اىل الدعاء من باب أوىل  –عليه أبو بكر رضي اللة عنة 

 ،الصربواإلعتقاد باإلجابه   –توضيح شروط إجابة الدعاء وذكر منها  -٤

الحوال الناس يف املوضوع ؛ وأم يتعلقون باألولياء والصاحلني مع توجههم اىل أن األحـرى   بيان -٥
كل األولياء هم فقراء اىل اللة عز وجل "وقاس على ذلك فقال ، م هو التعلق باهللا عز وجل دون سواه 

 .وهم يف حالة املوت أشد فقراً وحاجه ، 

 .حضور القلب، اإلخالص ، اإلعتقاد باهللا عزوجل،اداب الواجب توفرها يف الدعاء ومنهعرض لآل -٦

إين ال أمحـل هـم   " التعليق على األثر الوارد من عمر رضي اللة عنه الصحايب اجلليل الذي قال  -٧
 "اإلجابه ولكين أمحل هم الدعاء 
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 –الدعاء باإلمث وقطيعة الرحم  –ذكر للموانع اليت تعيق إستجابة الدعاء وذكر منها التعامل باحلرام  -٨
 .والدعاء باملستحيل 

 وعدم احلياء والتحرج من ذلك ألن اهللا حيب العبد اللحوح ، توجية اىل اإلحلاح اىل اهللا يف الدعاء  -٩

 .وهي كيف يكون الدعاء عباده –التطرق اىل مسأله هامه  -١٠

 .ويستجاب فيها ، ذكر األوقات واألحوال واألزمنه اليت يستحب فيها الدعاء  -١١

وأن هذا الدعاء له أثر على النفس النه يزيـل الكـرب ؛اذ فيـه التـذلل      –أسرار إجابة الدعاء  -١٢
 .واخلضوع 

إذ هو تصوير حلال الداعي املنكسـر بكـل    -وتذلل تذرف منه الدموع  ،  تصوير فيه خنوع  -١٣
وبيان . معاين اإلنكسار والتذلل وقمة التوجه هللا ؛ وهو يبث نفثات صدره ومهومه هللا جل جالله 

 . أثر ذلك على نفسه

كل ، كل فقري ، كل مريض ، املهموم املغموم –توجيه نداء ألصحاب احلاجات على إختالفهم  -١٤
من ، من ضاقت عليه السبل ، من تالطمت االمواج يف وجهه ، من حلت عليه مصيبة ، مسكني 

البد هلم من اللجـوء  -كل من هم يف ضائقه  ، ومن تراكمت عليه الديون ، هم وراء القضبان 
 .ليلة كاملة يدعو اللة عزوجل  –زوجل  ؛ تأسياً برسول اهللا يوم بدر اىل اهللا ع

يارب إن لـك هـذه   " مث وصف رسول اللة صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ودعائه حني قال  -١٥
 "العصابة فلن تعبد بعد اليوم 

، عبـد  فقد يقدر اهللا الـبالء لل ، وأخرياً توجيه ألصحاب البالء باإلحلاح على اهللا وكثره الدعاء  -١٦
فالبد لكل إنسان من ختصيص ربع ساعة يف آخر الليل لدعاء . ويقدر له الدعاء ليزيل هذا البالء 

 .والبد لكل من يدعو أن حيصد مثرة دعائه يف الدنيا واالخره . اهللا عزوجل 

وإجتهت تلك احملاضـرة الرائعـة اىل   .  دقيقه٤٥وإستغرقت احملاضرة . ي عقدي شرع:  نوع املوضوع
 :الة العاطفية وظهر ذلك يف موقفني اإلستم

ويبحث ، حني ذكر تصوير لإلنسان الضعيف ؛ وأنه دائماً يبحث عن من يقوي عزائمه ويشدة 
أن اإللتجاء : وإستمال العواطف بالتعقيب قائالً . دائماً عن األقوى ليكون له املخلص واملنقذ والواسطه 

 .مور هو األجدر واألوىل بتفريج اهلم اىل األقوى الذي هو اهللا الذي بيده مقاليد األ

يف تصويره البليغ حلال سيد ولـد آدم   –وحني مسعناه يهيب يف النفوس ويستنهضها من سباا اىل را 
ومع ذلك يف حال الشدة والكرب ؛يوم بدر ليلة  –حبيب اهللا الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه 

يديه إىل السماء يدعو اهللا يف قمة اخلنوع واخلضوع واخلشوغ  كاملة يقف بني يدي اهللا على قدميه يرفع
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يارب يارب إن لك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم و مـن   –وكامل العبودية املطلقة يتذلل للة قائالً 
، وكالمها تصويران جتيش هلما العواطف .شدة املنظر روعة وفاقه  أشفق عليه صاحبه أبو بكر الصديق 

 .عر وتستدر املشا

واملرجع ، واإلجتاة مؤيد ، إجتاة املضمون إجيايب ، مالئمة مسه ، وعموماً احملاضره  أخالقية قيمه 
وظهرت حكمة الشـيخ  ، واملناقشة فيها ساخنة حاره إستلهبت القلوب ، إسالمي من الكتاب والسنه 

والتعبري . ات الرائعه إذ ضمن املوضوع الكثري من احلكم واإلقتباس   -فاحل يف املوضوع واضحة وجليه 
ولو عرض يف احللقة لقاء أو تصوير لبعض أصحاب الكربات الـذين التجـاوا اىل اهللا   ، مترابط نوعاً 

لكان لذلك أوقع وأبلغ األثر ولزاد من مجال ، بالدعاء ففرج اهللا عنهم وذلك بعرض قصصهم الواقعيه  
اذ عرضت ، شكل اإلتصال خدم املوضوع و، وعموماً الغرض أدى املطلوب ، احللقة وثأثريها وحدها 

 .فإستمع اليها الكثري ، احللقة يف وقت مناسب بني صاليت املغرب والعشاء 

تكررت  أهـداف ترسـيخ   : وقد حوت احللقه على الكثري من األهداف التربوية اإلسالميه 
وتكررت  أهداف ، هدفاً  ٢٢وتكررت  أهداف ترسيخ التربية الروحيه ، هدفاً   ٢٧العقيدة اإلسالمية 

، وتكررت  أهداف تنمية التربيه اجلسـميه هـدفان فقـط    ،  ٨ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 
وتكررت  أهداف إبراز القيم اإلجتماعية ، وتكررت  أهداف تنمية القيم العقليه  والفكريه هدفان فقط 

أهداف فقـط   ٣وحضارياً  وتكررت  أهداف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً ، اإلسالمي هدف واحد 
وذلك مـن  ، وتكررت أهداف التربيه ألجل التنمية هدفان فقط الغري من وجهة نظر الباحثة ، الغري 

 .        خالل حتليل الكالم بني السطور 

 " العني : "الربنامج الرابع 

وسـبل  . وثأتري هذة العني على الفرد واتمـع  ، حلقة تناول فيها الشيخ حقيقة وجود العني 
 .التوقي من هذه العني 

 :عناصر احللقة  

 .حيقية وجود العني وذكر األحاديث الدالة على ذلك  -١

 .ورود ذكر العني يف القرآن الكرمي و وأا من القدر  -٢

نظر العائن واعجابة بشي من الشدة أو استحسانه لشيٍٍ آخر  أو لشدة العداوة " تعريف العني بأا  -٣
هذه  العني نظره أو ينطلق من اللسان كلمه وصف فيصاب هذا الـذي   جتاة شيٍ آخر ؛فينطلق من

 .نظر اليه أو هذا الذي حتدث عنه 
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تأثري هذه العني على االنسان ؛ وذكر قصة يعقوب علية السالم حني أمر ابناءة بالتوقي من العـني   -٤
 .؛وذلك بأن يدخلوا من أبوابٍ متفرقه 

القصة اليت وردت يف سهل بن حنيف حني كـانوا يف  وذكر . ذكر بعض اآليات الواردة يف العني  -٥
وموقف الرسـول صـلى اهللا   . فأصابتة العني .مرة من املرات يف سفر وأراد أن يغتسل فخلع ثيابه 

 .عليه وسلم من هذه القصه 

 .تأثري هذة العني ؛ وأنواعها  -٦

 .ابتها لالقرباء مع ذكر عالقة أسباب العني بإص. إمكانية إصابة اإلنسان لنفسه وعياله بالعني  -٧

 .عالقة العني باألمراض النفسيه  -٨

من أسباب الشفاء املؤكد من العني ؛ اذ اليكفي العالج –واألطباء النفسانيني . التكامل بني الراقي  -٩
 .من طرف واحد 

امكانية األصابة بالعني سواء من املؤمن أو من العاصي على السواء ؛ولكن عند العاصي هي أكثر  -١٠
 .واألعمال الصاحله ، والذكر . نده منفيه أو قليله من التحصن ألن املوانع ع

 .ألن الناس خيافون من بعضهم فالحيبون اإلخبار مبناسبام . تأثري العني على اتمع باالنعزال  -١١

 .وتالوة سورة البقرة يف املرتل واإلحسان اىل العائن–ذكر األسباب الواقيه من العني من األذكار -١٢

كر بالتفصيل أمهية األوراد واألذكار على أوضاع اإلنسان املختلفـه ويف شـىت   أيضاً مث عاد فذ -١٣
 .أو ماشياً ، أو قاعداً ، قائماً . أحواله يف مرتله و يف سيارته 

وذكر بعـض   –لبس لباس الشهرة –ذكر بعض املنكرات اليت قد تؤدي اىل اإلصابة بالعني مثل  -١٤
والتوجيه اىل التعلـق بـاهللا يف   . املعلقة بغري القران  مثل التمائم –املنكرات يف الوقاية من العني 

 .الوقاية من العني وأسباا 

 ؟.بيان لعالج العني بشي من اإلجياز  -١٥

بتقوية اإلرادة والعزمية وعدم اإلستسالم عند االصابه بالعني بل  –توجيه خاص للمصابني بالعني  -١٦
ووضع برنـامج  . اإلحياء بالعجز  جيب ممارسة احلياة بشكل طبيعي وسليم ؛حىت اليعطي لنفسه
 .وبأنه شخص طبيعي ، يومي مفيد يذهب عن املصاب آالمة وأحزانه ويشعره بالقوه 

. يهمم الناس اذ يعاين الكثري من أفراد اتمع من اإلصابة بالعني  –إسالمي إجتماعي :  نوع املوضوع
وكانـت  ، قناع واتسـمت بـالتوازن   وإجتهت احملاضرة اىل اإل  دقيقه ٤٥غرقت احملاضرة  قرابة واست

ومرجعها الكتاب والسنه وبناؤها اللغوي مترابط وقـوي  .ومالئمة مسة ، احملاضره مادية حمسوسة قيمه 
ولو أستضيف يف احملاضرة بعض الـذين أصـيبوا بـالعني     –والغرض أدى املطلوب ، البيان واإليضاح 
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لكان ذلك أفضل . باألخذ باسباب العالج ثانياً وكيف شفو بارادة اهللا اوًأل  و –واألمراض من ورائها 
وشـكل  ، وإلجتهت الندوة اىل االستثارة بدل اإلقناع  ولكانت اقوى واكثر وأعمق يف رسوخ الفكرة 

واغلـب  . اذ عرضت احللقة يف وقت مناسب بني صاليت املغرب والعشـاء  : اإلتصال خدم املوضوع 
 .ئدة وخصوصاً من مثل هذة الربامج القيمه الناس متواجدون يف منازهلم للمشاهدة والفا

:   ولقد حققت احملاضرة الكثري من األهداف التربوية اإلسالميه بشكل متكرر لإلهداف وذلك كالتـايل  
 مره ١٦تكرر هدف ترسيخ العقيدة اإلسالميه يف احملاضره 

 .مره  ٢٠: وتكرر هدف ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مره  ١٩: خ السياج االخالقي االسالمي وتكرر هدف ترسي

 .مرات  ٦: وتكرر هدف تنمية التربية اجلسميه 

 .مرات  ٤وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه 

 .مرات  ٩: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية 

 .مرات  ٤: وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

 .مرات  ٤: عوة للتنمية الشامله وتكرر هدف الد

 .وقد حصلت الباحثة على هذة النتائج بعد حتليل مابني السطور 

 "من أسباب األمراض النفسية " حلقة بعنوان :  الربنامج اخلامس 

واملخدرات ، والبخل ، والكرب ، كالظلم :وهي حلقه عن  أنواع من اسباب االمراض النفسية  
 وعالج كل نوع. واآلثار املترتبة على كل نوع ، كل على حده وذكر اثار هذه األنواع ، 

 : عناصر احللقة 

 .وعلى الظامل نفسه ، وما اآلثار املترتبة عليه ، ماهية الظلم واآلثار املترتبة عليه وعلى الظامل  -١

 .وماهي آثاره النفسيه، ماهية الكرب ومىت ينطبق على اإلنسان  -٢

 .ج الكرب وماهو عال، كيف يعرف املتكرب نفسه  -٣

 .البخل وتأثرية على نفسية االنسان  -٤

ووقتة ، إيضاح أنواع البخل ؛فهو اليقتصر على املادة فقط بل قد يكون معنوياً يف بدن االنسان  -٥
 .واجلاة ،  علمة ، 

 . وأثر املخدرات على اتمع . وأثره على سلوك ونفسية من يتعاطاة ، ماهيتة ، املخدر  -٦

 . بة وعالج املدمن اإلرادة وأثرها يف التو -٧
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، والتوبه ، والنصح ، من ذلك اإلرادة . تبني كيفية العالج من املخدرات  برنامج يعطي وصفة -٨
 .األنشطة اإلجيابيه

تبني من خالهلـا بعضـاً مـن    .  دقيقه ٤٥واستغرقت احملاضرة قرابة ، ثقايف إسالمي :  نوع املوضوع
 .وأثر ذلك على نفسية الفرد واتمع ، ن أسباب األمراض النفسية املنتشره يف الوقت الراه

وتصويرها تصويراً دقيقاً قـد خيفـى علـى    ، وإجتهت احملاضره  اىل اإلقناع يف تقريب املعاين لألذهان 
 .املصاب ذه األمراض 

، وكانت أخالقيه قيمه مفيده للمجتمع  ؛ تقوم آدابـه   . وعموماً إتسمت احملاضره  باإلجيابيه 
 .جمتمعٍ افضل  وتوجه سلوكة حنو

ولو أستضيف يف احللقة أو احيلت الكامريا ، ثقايف ، مرجعها إسالمي ، وهي مالئمة نوعاً مسه 
، وماهي اآلثار اليت تركوها علـى أنفسـهم   . اىل بعض من أولئك الذين عانوا من األمراض املذكورة 

 . للفكرة يف النفس  وعلى اتمع وكم هي اخلسائر اليت خسروها لكان لذلك أعمق األثر ورسوخ

فيه من اإليضاح والتصوير الشـي  . يفهمه  العامة قبل اخلاصه  –وكان البيان  اللغوي  سهالً مترابطاً 
 وطرحه لفكرته، ويظهر على احملاضر اهلدوء والسكينة وعدم اإلنفعال يف عرضه ملادته ، ، البارز والكثري 

والعرض قد  يؤدى املطلوب وشكل االتصال خدم ، بطاً والتعبري فيها مترا، واحملاضرة يف إجتاة معارض 
 .املوضوع زماناً ومكاناً 

 :ولقد حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 .مره  ١٢: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالميه 

 .مره  ٢٠: املسلم وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان 

 .مرات   ٩: وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 مره  ١٥: وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 .مرات ٩وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه   

 .مره  ١٧وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعيه االسالميه 

 .مره ١: وحضارياً وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً 

 مرات  ٥: وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 
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حوت احللقة على الكثري من املعلومات القيمه عن الرؤى "  حالمبعنوان الرؤى واأل:  لقة السادسة احل
 .االحالم وبينت كيف يتعامل املسلم مع هذه الرؤى و، واألحالم  

 :عناصر احللقة 

 .والتمييز بينهما ، املقصود بالرؤى واألحالم  -١

 .وإستطاعة اإلنسان التمييز بينها ، أنواع الرؤى واألحالم  -٢

 . موقف املسلم من الرؤى واألحالم  -٣

 .كيف يتعامل املسلم مع الرؤى واألحالم  -٤

 . اآلداب الشرعية للتعامل مع الرؤى واألحالم  -٥

 .ن وقت  الرؤيه إيضاح مىت يكو -٦

 . عالقة الرؤية باألمراض النفسية سلباً واجياباً  -٧

 .والشروط االيت جيب اإللتزام ا بالنسبة له ، بيان شامل للمعرب وصفاته  -٨

 .القواعد اليت جيب أن يتعلمها اإلنسان كي مييز بني الرؤى واألحالم  -٩

 .نصيحة وتوجية للمعربين  -١٠

. وإجتهت احملاضـره  اىل اإلقنـاع     دقيقه ٤٥رقت احملاضرة ستغإ. عقدي إجتماعي :  نوع املوضوع
وهي .  وكانت الندوة حمايده اإلجتاة .وكانت احملاضره  أخالقيه . وعموماً إتسمت احملاضرة بالسلبيه  

والبيان واضح بشكل مبسـط والعـرض أدى   . والتعبري مترابط نوعاً . مرجعها إسالمي  . مالئمه مسه 
 .صال خيدم املوضوع وشكل اإلت، املطلوب 

 :ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 مره  ٢٠: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالميه 

 .مره  ١٦: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحيه لإلنسان املسلم 

 .مرات  ٦:  المي وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلس

 مرات  ٥: وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه  

 .مرات  ٦: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 مره  ٢وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالميه  

 .مرات  ٨: وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 
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 .مره  ٢: وتكرر هدف التربية الجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

وبيـان  . حلقة حوت الكثري من املعلومات حول الرقية الشرعيه  "الرقية " بعنوان : املوضوع السابع 
 .أمهية هذه الرقية للمسلم وكيف تكون هذه  الرقيه 

 : عناصر احللقة 

 .وماهي أنواعها ، ماهية الرقية  -١

 .فرق بني الرقية الشرعيه وغري الشرعيه إيضاح ال -٢

 وتصرف اآلفات ، وكيف أا تقي من األمراض ، بيان أمهية الرقية يف املرتل على الدوام  -٣

 .واألذكار ، والصدقات و الطاعات ، الصاله : من ضمن الرقى الشرعية  -٤

 .فائدة األذكار عموماً كنوع من الرقيه  -٥

 .وصورة بعض األدعية يف الرقيه  -٦

 .وأمثله على ذلك .ة الرقيه بالقرآن والسنة طريق -٧

 .ويرقيها ا غريه ، إيضاح الكيفية اليت يرقي ا األنسان نفسه  -٨

 .بيان فائدة تلك الرقى  -٩

 .وبيان أنه الجيوز فيها اإلختصار يف القول . بيان صفة تلك األذكار واألدعيه  -١٠

 .ه ذكر بعض البدع يف الرقية واألدعية الغري الواردة  يف السن -١١

وهي النتايف التوكل ؛بل هي من ضـمن التوكـل ؛اذ   . الرقية تشفي من مجيع األمراض كلها  -١٢
 .صدق اإلعتقاد بان الشفاء بيد اهللا ؛ والرقيه ماهي االسبب من أسباب الشفاء 

وإجتهت احملاضره  اىل اإلقناع ،   دقيقه ٤٥رابة وإستغرقت احملاضرة ق، عقدي شرعي :  نوع املوضوع
وإتسمت ، إسلوب الشيخ مقنعاً وموثراً؛ فهو حياول إقناع املشاهدين بفائدة الرقية الشرعيه   فقد كان، 

وهي معارضة اإلجتـاه  ، ومالئمه يف السمات نوعاً ما ، وكانت احملاضره  مادية قيمه ، الندوة بالتوازن 
غة واضحة وسهله يفهمها والل. والتعبري مترابط نوعاً ما ، واملناقشه  جاده عقالنيه ، مرجعها إسالمي ،

والعرض عموماً  أدى املطلوب ولو أن الشيخ أتى ببعض الصـور للرقـى   ، . اجلميع فالغموض فيها 
وشكل اإلتصال ، والتمائم الشرعية وغري الشرعية ؛ لكان أقوى يف اإل قناع بالصورة إضافة اىل الصوت 

 . .خدم املوضوع يف وقت عرضه زماناً ومكاناً 

 :خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد حتقق من 
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 مره  ٣٥: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمية 

 مره ١٢: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالنسان املسلم 

 .مره ٢٢:  وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 .مره ١٢: لتربية اجلسميه وتكرر ظهور تنمية ا

 صفر : وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكرية  

 .مرات ٣:وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالميه 

 .مرات ٩: وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافيا وحضاريا 

                                    .                                 مره   ١:  وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

وهي حلقة مكلمة تناول فيها الشيخ العناصر الداخلية الـيت   "البيت السعيد " بعنوان : احللقة الثامنة 
 .تساعد على بناء البيت السعيد 

 :  عناصر احللقة 

 .بناء البيت السعيد  بيان العناصر األساسية يف -١

 .حسن إختيار الزوجة من مقدمات بناء االسرة السعيده ؛ وبالتايل البيت السعيد  -٢

 .واملنهجية السليمة يف إختيار شريك احلياة ، بيان القواعد األساسية  -٣

 .ووصف الطريقة الصحيحة يف كيفية الوصول اىل هذه احملبه ، وصف احملبة كمياً وكيفياً  -٤

 .لة بعد الزواج كيف تكون العشرة واملعام -٥

 .العشرة واملعاملة بعد الزواج كيف تكون  -٦

 .وجوب القيام باحلقوق بني كل من الزوجني  -٧

ويكون ذلك بالرفق واللني وعدم تكليفها مبـا   –اإلسلوب األمثل لتعامل الزوج مع زوجته  -٨
 .التطيق 

 .أضرار الشكاية وعاقبتها يف الدنيا واآلخره  -٩

 .وعدم إظهار العيوب وكثرة الشكايه ، نعمة جيب على الزوجةمحد ال -١٠

وإجتهـت احملاضـرة اىل   .  دقيقـه  ٤٥ستغرقت احملاضرة قرابة وإ، إجتماعي إسالمي : نوع املوضوع
وإنه اذا حتققت الكثري مـن  ، اإلستمالة العاطفية خصوصاً يف بياا ألساليب احلياة اهلادئة بني الزوجني 
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فإنه سوف يبىن البيت على على عالقة وطيده مبنيه علـى اإلرتيـاح    القواعد السليمة والعشرة الطيبه ؛
 .واإلشتياق والطمأنينه 

، وهي مالئمـة مسـه   ، وكانت احملاضرة أخالقية قيمه ، وعموماً إتسمت احملاضره  بالتوازن 
، جيـه  واإلجتاه فيها معارضاً لألساليب الغري بناءة يف احلياة الزو، ومرجعا إسالمي من الكتاب والسنه  

 .وشكل اإلتصال خدم املوضوع ، والغرض أدى املطلوب ، والتعبري فيها مترابطاً 

 :ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 مرة  ١٦:فلقد تكرر ظهور اهداف ترسيخ العقيدة االسالمية 

 .مرات  ٨: سان املسلم وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالن

 .مرة  ٢١:  وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 .مرات  ٧: وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 . مرات  ٥: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 .مرة ١٣:وتكرر هدف ابراز القيم االجتماعية اإلسالميه 

 مرة ٢: ثقافياً وحضارياً وتكرر هدف ابراز التراث اإلسالمي 

 صفر                                                                :  وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

 "عبودية السراء والضراء : " احللقة التاسعة بعنوان 

 :عناصر احللقة 

 .لضراء عبوديةً  خاصةً ا ا.للسراء و -١

 .اللسراء والضراء جتري على كل البشر  -٢

 .وضع منهج متكامل للتعامل مع األمرين  -٣

الزواج  –الفراغ  –الصحة  –ومن ذلك املال . أنواع السراء ؛ وكيفية التعامل مع كل نوع  -٤
 االوالد ؟ –

قد يكون سبباً اليصاله إنة اذا تعامل اإلنسان مع السراء باملنهج الصحيح فان ذلك –توضيح  -٥
فهي الدنيا تسرة ويف االخرة توصلة اىل رضاء اللة واالمان ودخول  –اىل السعادة يف الدارين 

 .اجلنة 

 .للسراء أثر إجيايب على نفسية الفرد واتمع  -٦
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وبيان أن على املؤمن الصرب على هذه الضراء ؛ فان الضراء قد مرت علـى  . أنواع الضراء  -٧
فيجب التعامل مـع هـذه   .ابن عبد اهللا عليه افضل الصالة وأمت السالم  أشرف اخللق حممد

 .الضراء وفق املنهج النبوي 

 .توضيح العباده يف حالة الضراء كيف تكون  -٨

 .أثر الضراء على حمو ذنوب االنسان  -٩

 .إستغالل كل من السراء والضراء يف العلم والتنميه  -١٠

 .مع املرض بإسلوب إجيايب والتعامل ، جيب التفكري باجيابيه يف الضراء  -١١

السجني ؛ بأن يصربوا علـى الضـراء   ، واملراءة املطلقه ، وأخرياً نداء اىل كبار السن  -١٢
 . وأم الشك مأجورين على ضرائهم 

وهي حماضره مؤثرة جداً تشفي ،  دقيقه ٤٥وإستغرقت هذه احملاضرة ، إجتماعي ثقايف :  نوع املوضوع
وتزيل اهلموم والغموم فهي مبثابة العالج الفعـال لكـل أصـحاب    ، ي وتصعد املآس. النفوس احملزونه 

 .وهي البلسم الشايف لكل  من ضاقت عليه احلياه . اآلهات 

وخاصـة يف  ، وإجتهت احملاضرة اىل اإلستمالة العاطفية فهي جتيش العواطف وتستميل النفوس 
  .توجيه احملاضر النداءات للمكروبني املتضررين عل خمتلف فئام 

وكانت الندوة عقالنيـة  . وعموماً إتسمت الندوة باإلجيابيه فلها أثر إجيايب على كل من مسعها 
التعبري فيها مترابطاً ينساب يف عذوبه  فائقه  يقـرع  ، ومرجعها صدر اإلسالم  . ومالئمة مسه . قيمه 

لكل تضجر وتضـخيم     واإلجتاة فيها معارض. ويستقر يف القلوب فيرتل عليها برداً وسالماً . اآلذان 
مث يفوز أصحاب  األجور بأجورهم ومكانتهم . لألمور عند البالء فما هذه احلياة اال دار إمتحان وبالء 

 .العالية يف اجلنه 

يف عرض املوضـوع زمانـاً   ، وشكل اإلتصال خدم املوضوع ، والعرض فيها أدى املطلوب 
 . ومكاناً 

 :ن االهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري م

 .مرة  ٤٥:فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالمية 

 .مرة  ٢٢: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالنسان املسلم 

 .مرة ١٣:   وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي اإلسالمي 

 .ات مر ٦: وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 
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 .مره ١٩: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 ..مره  ١٧: وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالميه  

 .مرات  ٥:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافيا وحضاريا 

                    .                                             مرة  ١٤: وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

 "النجاح والفشل " بعنوان : العاشر : لربنامج ١

 : عناصر احللقة 

 .مفهوم النجاح والفشل باملعىن الشامل  -١

 .كيفية حتقيق التوازن لتحقيق النجاح الكامل  -٢

 .املفاهيم اخلاطئة واجلزئية للنجاح  -٣

 .الوارده يف معىن مفهوم النجاح الشامل على القرآن  اآليات -٤

 .وأهداف اآلخرة من التوازن يف النجاح ، التوازن بني متطلبات الدنيا  -٥

 .وكيف جنح ، سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -٦

 .وعلى رأسهم رسول اهللا مث أصحابه . أعالم الناجحني يف التاريخ اإلسالمي  -٧

 .ابة والتابعني  وطلب التأسي م ذكر أمساء الناجحني من الصح -٨

 .النجاح الوارد يف بعض الكتب ينحى منحى جزئي  -٩

 وأا تنطلق من اإلميان باهللا وحده  . إعطاء القواعد األساسية يف بناء احلياة الناجحه  -١٠

وإجتهـت احملاضـرة اىل   ،  دقيقـه  ٤٥ستغرقت احملاضرة قرابة وا، إقتصاديه  إجتماعيه  :نوع احللقة 
وقد اتسمت احملاضرة بالتوازن  . حيث أا يف عناصرها حتفر اهلمم  حنو الوصول اىل النجاح ، اره اإلستث

ويظهر على الشيخ احلماس ، والقيم فيها ماديه  قيمه واملرجع فيها إسالمي . وهي يف إجتاة معارض  ، 
والتعبري فيها مترابط    .وعلو اهلمة يف عرضه وطرحه وهو يف محاس ظاهر أثناء تنقله بني عناصر احللقه 

وأجرى  ، ولو عرض احملاضر صور من بعض الناجحني يف عصرنا هذا . والعرض أدى املطلوب . نوعاً 
الرتفعت قيمة احملاضرة وزاد ذلك مـن  ، إتصال مع احدهم ليحكي منهجيتة يف الوصول اىل النجاح  

 .كان وشكل اإلتصال خدم املوضوع  يف  الزمان  وامل. أثرها وإقناعها 
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 :ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 .مره  ٢٦: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالميه 

 .مره ١٨:وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحيه لإلنسان املسلم 

 .مره ١٢:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 .مرات ٤: تكرر ظهور تنمية التربية اجلسمية 

 .مره  ١١: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكرية  

 ..مره  ٢٠:وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية  

 مرات  ٩:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

 .                                                           مره  ١٣:  وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

 التوكل على اهللا : املوضوع احلادي عشر 

 :عناصر احللقة 

 .وأثرة على النفس . بيان حقيقة التوكل  -١

 .إنطلق الشيح يف حماضرتة كعادتة من حديث شريف قيم   -٢

 .حقيقتة واثره على النفس . ماهية التوكل   -٣

 .أثر التوكل على سلوك اإلنسان . اثر التوكل سلباً واجياباً .  -٤

 .والدار االخره . اآلثار املترتبة على التوكل  للفرد واتمع  -٥

 .مزيداً من األمثلة على آثار التوكل  -٦

 .على الفرد  -أثر نقص التوكل على اهللا  -٧

 .آثار نقص التوكل  الذهاب اىل السحرة من -٨

وإجتهت احملاضـره  اىل اإلسـتمالة   . وإستغرقت احملاضرة نصف ساعة  . عقدي قيم :  نوع املوضوع
ومع طرح الشيح للعناصر فهذه احملاضـره  تسـتميل   . مقدم الربنامج  –العاطفيه ظهر ذلك يف مقدمة 

والطلب منه  واخلـوف  . بارئها  سيما أا ختاطب القلوب واألرواح بالتوجه اىل.العواطف بكل مافيها 
وكانـت  . وعموماً اتسمت احملاضـره  بـالتوازن   .  منه دون سواه  فبيده خزائن السموات واألرض 

والعرض عموماً قد يؤدى . والبناء اللغوي فيها مترابط . عها إسالمي مرج. ومالئمة مسه . عقالنية قيمه 
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هم وكيف توجهوا اىل اهللا بالرجاء ففرج عنـهم  املطلوب فلو حتولت الكامريا اىل أشخاص لعرض مآسي
 . .ل خدم املوضوع وشكل اإلتصا. فرجاً عظيماً 

 :ولقد حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 مره  ٦٢: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمية 

 ،مره ٢٣:حية لإلنسان املسلم وتكرر ظهور ترسيخ التربية الرو

 .مرات٥:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 مره١٣: وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 مرات ٨: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 .مرات  ٧:  وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية 

 مره  ١٨:   مي ثقافياً وحضارياً وتكرر هدف إبراز التراث اإلسال

 .                                                       مره  ١٤:   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور

 الرجاء : املوضوع الثاين عشر 

 :عناصر احللقه   

 .أمهيته ، قيقته ح، آثاره ، ماهيتة ، الرجاء  -١

 .حديث شريف إنطلق من الشيح وعلق عليه  -٢

 . ماهيتة الرجاء  -٣

هذا هـو  ، عدم القنوط من رمحة اهللا . ما ينبغي لإلنسان أن يعتقده  ويسري عليه  -٤
 .حال االنسان أثناء العبادات 

تعليـق  . من أصيب مبصيبة كيف يكون راجيـاً  . أثر الرجاء على الفرد واجلماعه  -٥
 . ذا املوضوع الشيخ على ه

 .تعليق الشيخ على هذا املوضوع . أثر الفشل يف حياة اإلنسان   -٦

 .احلديث بإجياز عن الرجاء املذموم  -٧
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وإجتهـت احملاضـره  إىل   . . دقيقه  ٤٥إستغرقت احملاضرة قرابة . عقدي شرعي قيم .  نوع املوضوع
مـر جعهـا   . يف إجتاة مؤيد . ة مسه ومالئم. وهي مادية قيمه . وإتسمت احملاضره  بالتوازن . االقناع 

وكان الشيخ متحمساً يف القائه ينطلق أفكارة بقوة وجاذبية فائقه . إسالمي  والبناء اللغوي فيها مترابط 
والعرض عمومـاً أدي املطلـوب   . وهذا طبع الشيخ العام ، ومع ذلك فيظهر عليه اهلدوء يف مساتة . ، 

 .وشكل اإلتصال خدم املوضوع 

 
 :ق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد حتق

 مره  ٦١:  فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالميه 
 .مره ٥٨: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مره  ١٢:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي االسالمي 
 .مره  ٢٧: ور تنمية التربية اجلسميه وتكرر ظه

 .مرة  ١٦:  وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  
 .مرات  ٤:   وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية 

 مرات  ٥:   وتكرر هدف ابراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 
                                           ،        مرة  ٣٨:   وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 
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 "الوحدات " من قناة اد الفضائية  –برامج حياة السعداء ) ١(استمارة رقم 

       

 البيانات
 برنامج حياة السعداء

 ) ٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( الربامج

حـ
الو

ت
ـدا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 أ ٦ أ ٥ أ ٤ أ ٣ أ  ٢ أ١ كلمة

 ٥,٠٤٢ ٣,٥٠٥ ٥,٤٢٣ ٣,١٨٩ ٣,٧٥٥ ٣، ٩٩٦ 

 ب ٦ ب ٥ ب٤ ب٣ ب ٢ ب١ املوضوع

 ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ج ٦ ج ٥ ج ٤ ج٣ ج٢ اج املادة

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 د  ٦ د ٥ د٤ د٢ د٢ د١ الشخصية

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

 ر ٦ ر ٥ ر٤ ر٣ ر٢ ر١ اجلماعة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

 ذ ٦ ذ ٥ ذ ٤ ذ٣ ذ٢ ذ١ الزمن

 ق ٣٠ ق٣٠ ق٣٠ ق٣٠ ق٣٠ ق٣٠ 
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 "الفئات " "حياة السعداء " من برنامج ) ١(تابع إستمارة رقم 

 

 البينات
 برنامج حياة السعداء

 )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( الربامج

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ئـ
الف

ت
ـا
ـ

 

 س ٦ س ٥ س٤ س٣ س٢ ا س إجتاة املضمون

 ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ 

 ط ٦ ط ٥ ط٤ ط٣ ط٢ ط ١ املعيار

 ٢ ٣ ٢ ١ ١ ١ 

 ع ٦ ع ٥ ع٤ ع ٣ ع٢ ع١ اإلجتاه

 ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ف ٦ ف ٥ ف ٤ ف٣ ف ٢ اف القيم

 ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ 

 ل ٦ ل ٥ ل ٤ ل ٣ ل٢ ا ل السمات

 ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 م ٦ م ٥ م٤ م ٣ م٢ ا م املرجع

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ن ٦ ن ٥ ن٤ ن ٣ ن٢ ا  ن العرض

 ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ 

 هـ ٦ هـ ٥ هـ ٤ هـ ٣ هـ٢ ا هـ التعبري

 ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ 

 و  ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و٢ ا و اإلتصال

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ي ٦ ي ٥ ي٤ ي٣ ي٢ ا ي الوسيله

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ 

 ٣٣ ٣٢ ٣٧ ٣٣ ٣٣ ٣٢ اموع
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 .الوحدات  –برامج حياة السعداء يف قناة اد الفضائية ) ١(ع استمارة تاب

 

 البيانات
 تابع برامج حياة السعداء

 )١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( الربامج

ت
ـدا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

حـ
الو

 

 أ ١٢ أ ١١ أ ١٠ أ ٩ أ ٨ أ ٧ كلمة

 ٥,٣٤١ ٤,٦٨٩ ٤,٥٨٩ ٥,٠٣٨ ٤,٥٢٨ ٤,٩٨٧ 

 ب ١٢ ب١١ ب ١٠ ب  ٩ ب ٨ ب ٧ املوضوع

 ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ 

 ب١٢ ج١١ ج ١٠ ج ٩ ج ٨ ج ٧ املادة

 ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ 

 ب١٢ د١١ د ١٠ د ٩ د ٨ د ٧ الشحصية

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

 ر١٢ ر١١ ر ١٠ ر٩ ر ٨ ر ٧ اجلماعة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

 ذ١٢ ذ١١ ذ ١٠ ذ٩ ذ ٨ ذ ٧ الزمن

 ق٤٥ ق٣٠ ق٣٠ ق ٣٠ ق ٣٠ ق٣٠ 
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 الفئات" من قناة اد الفضائية ) ١(تابع إستمارة رقم 

 

 البينات
 برنامج حياة السعداء

 ) ١٢(  )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( الربامج

ت
ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ئـ
الف

 

إجتاة 
 املضمون

 س١٢ س١١ س ١٠ س٩ س ٨ س ٧

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ 

 ط١٢ ط١١ ط ١٠ ط٩ ط ٨ ط ٧ املعيار

 ١ ١ ٢ ١ ٣ ٢ 

 ع ١٢ ع١١ ع ١٠ ع ٩ ع ٨ ع٧ االجتاه

 ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ 

 ف١٢ ف١١ ف ١٠ ف ٩ ف ٨ ف ٧ القيم

 ١ ٣ ١ ٣ ٢ ١ 

 ل١١ ل١١ ل ١٠ ل ٩ ل ٨ ل ٧ السمات

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ 

 م١١ م١١ م ١٠ م ٩ م ٨ م ٧ املرجع

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ن١١ ن١١ ن ١٠ ن ٩ ن ٨ ن ٧ العرض

 ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 هـ١٢ هـ١١ هـ ١٠ هـ ٩ هـ ٨ هـ ٧ التعبري

 ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ 

 و١٢ و١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ اإلتصال

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ي١٢ ي١١ ي ١٠ ي ٩ ي ٨ ي ٧ الوسيله

 ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ 

 ٣٣ ٣٧ ٢٩ ٣٣ ٣٤ ٣٢ اموع



- ١٩٤ - 
 

 "قل هو للذين ءامنو هدى وشفاء  ١ج" الربنامج األول 

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية االسالمية":الربنامج األول  "إستمارة

 
)٨( )٧()٦( )٥()٤()٣()٢( )١( 
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 مرة  ١ مرات ٨ مرات ١٠ مرات ٨
٣ 
 مرات

٥ 
 مرات

 مرة  ١ مرات ٧

مدى حتقيق 
 اهلدف

 بدرجه
 متوسطة

بدرجه
 متوسطة

بدرجه
 متوسطة

بدرجه
 ضئيلة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه
 ضئيلة

 بدرجه ضئيلة
بدرجه 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٩٥ - 
 

 "قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء " ٢ج" الربنامج الثاين 

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية االسالمية":الربنامج الثاين  " إستمارة
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 التربوي

١٣ ٥ ٦ ١٤ ١٥ ٩ ٢٠ ٢٨ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

درجه ب
 كبرية

 جدا

بدرجه 
 كبرية

بدرجه 
 قليلة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 قليلة

بدرجه 
 قليلة

 جدا

بدرجه 
 متوسطة

 

 

 

 

 

 

 



- ١٩٦ - 
 

 "وقال ربكم ادعوين استجب لكم " الربنامج الثالث 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج الثالث  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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 ه

مامدى 
تكرار اهلدف 
 التربوي

٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٨ ٢٢ ٢٧ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

ه بدرج
 كبرية

 جداً

ه بدرج
 كبريه

بدرجه 
 متوسطه

بدرجه 
ضئيلة 
 جداً

بدرجه 
 ضئيلة

 جدا

بدرجه 
 ضئيلة

 جداً

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
ضئيلة 
 جداً

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٩٧ - 
 

 "العني " الربنامج الرابع 

 ى حتقيق الربنامج ألهداف التربية االسالميةتوضح مد":الربنامج الرابع   " إستمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

٤ ٤ ٩ ٤ ٦ ١٩ ٢٠ ١٦ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
 كبرية

بدرجه 
 كبرية

 جداً

بدرجه 
 كبرية

بدرجه 
 صئيلة

بدرجه 
 صئيلة

 جداً

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 صئيلة

 جداً

بدرجه 
 صئيله

 جداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٩٨ - 
 

 "من اسباب االمراض النفسية " مج اخلامس الربنا

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية اإلسالميه":الربنامج اخلامس   " إستمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

٥ ١ ١٧ ٩ ١٥ ٩ ٢٠ ١٢ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة 
 متوسطه

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضئيلة

بدرجة 
 متوسطه

بدرجة 
ضئيلة 
 جداً

بدرجة 
 ضئيله

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٩٩ - 
 

 "حالم الرؤى واأل"الربنامج السادس 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج السادس   " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

٢ ٨ ٢ ٦ ٥ ٦ ١٦ ٢٠ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

 بدرجة
 كبريه

بدرجة 
 متوسطه

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيله

بدرجة 
 ضئيله

 جداً

بدرجة 
 ضئيله

بدرجة 
ضئيله 
 جداً

 

 

 

 

 

 

 
 

 



- ٢٠٠ - 
 

 "الرقية " الربنامج السابع 

 سالميةتوضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية اإل":  الربنامج السابع" إستمارة

 

 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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مامدى تكرار 
 لتربوياهلدف ا

 ١ ٩ ٣ صفر ١٢ ٢٢ ١٢ ٣٥

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
 متوسطه

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
 متوسطه

مل 
 حيقق

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 ضئيله

بدرجه 
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 جداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٠١ - 
 

 "البيت السعيد " الربنامج الثامن 

 سالميةف التربية اإلتوضح مدى حتقيق الربنامج ألهدا": الربنامج الثامن " إستمارة

 

 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

 صفر ٢ ١٣ ٥ ٧ ٢١ ٨ ١٦

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 كبرية

 جدا

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه  
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- ٢٠٢ - 
 

 "اء عبودية السراء والضر" الربنامج التاسع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج التاسع  " استمارة

 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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مامدى تكرار 
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١٤ ٥ ١٧ ١٩ ٦ ١٣ ٢٢ ٤٥ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 متوسطة
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 متوسطة

ه بدرج
 ضئيلة

بدرجه 
 متوسطة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- ٢٠٣ - 
 

 "النجاح والفشل " الربنامج العاشر 

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية اإلسالمية":الربنامج العاشر  " إستمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

١٣ ٩ ٢٠ ١١ ٤ ١٢ ١٨ ٢٦ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
 كبرية جدا

بدرجه 
 طةمتوس

بدرجه 
 متوسطة

 بدرجه ضئيلة

 جدا

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 كبرية

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 متوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٠٤ - 
 

 

 "التوكل على اللة " احللقة 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج احلادي عشر  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
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مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

١٤ ١٨ ٧ ٨ ١٣ ٥ ٢٣ ٦٢ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
ضيئلة 
 جدا

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 متوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٠٥ - 
 

 

 "الرجاء : " احللقة 

 سالميةقيق الربنامج ألهداف التربية اإلتوضح مدى حت":الربنامج الثاين عشر  " إستمارة

 

 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 
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مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

٣٨ ٥ ٤ ١٦ ٢٧ ١٢ ٥٨ ٦١ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه 
كبرية 
جداً

بدرجه 
كبرية 
جداً

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
كبرية 
جداً

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة جداً

بدرجه 
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 :اة السعداء نتائج اهداف الربامج جمتمعة من برنامج حي

 :تريسخ العقيدة اإلسالمية : اهلدف األول 

يعيش املؤمن وقد إستغرق داخلة الوازع الديين الذي مييز بني احلالل واحلرام ويدرك باميانـة             
وجود اهللا جل يف عالة ؛ فالقرآن الكرمي يلقنه أصول دينه وينظر بضمريه اىل السنة املطهـرة ليهتـدي   

ى اهللا عليه وسلم وحبكم معرفتة بأحكام وأصول الدين اإلسالمي من عبادات وأحكام دي الرسول صل
شرعية ودستور أخالقي وحبكم ارتوائة املستمر من هذين النبعني بالقيم واملثل يتضح أن اهلدف األمسـى  

 .لتحقيق هذا اهلدف هو تريسخ العقيدة اإلسالمية يف نفس املسلم 

 

عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كاملة يف وفيما يلي  ننظر اىل مدى أو 
 .الربامج الدينية

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 :ترسيخ التربية الروحية : اهلدف الثاين 

وهي وسيلتنا لإلتصـال  . الروح هي الطاقة اهولة اليت اليعرف كهنها والطريقة عملها              
فهـي  –باللة تعاىل فهي مهتديةً اىل الرب جل وعال بفطرا وهي مركز الكيان البشري ونقطة إرتكازة 

دة اليت ستند اليها الكيان كله فعقيدة الروح من العقائد الغيبية وهي أكرب طاقات اإلنسان وأعظمها القاع
وأشدها إتصاالً حبقائق الوجود والتعرف احلدود والقيود والتعرف الزمان واملكان والتعـرف بدايـةً   

واإلنفاق يف سبيل اهللا ، ثار والغريية واإلي، والاية والفناء وجتتمع يف التقوى والتوبة والفرائض اخلمس 
  .والتقوى والتوبه . جهاد النفس ، 

وفيما يلي  ننظر اىل مدى أوعدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كاملة يف 
 .الربامج الدينية

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 :ترسيخ القيم األخالقية لتكوين السياج األخالقي اإلسالمي : اهلدف الثالث 

إنسان على خلق عظيم يف  تقوم التربية األخالقية بتهذيب األخالق وتربية الروح من أجل بناء
اإلسالم ومضامينه  -إطار القيم األخالقية اليت صاغتها العقيدة اإلسالمية ومادام مصدر التربية اإلسالمية 

اليت تتصف بالثبات  فمن املؤكد أن أمناط السلوك اخللقي اليت تستهدف التربية إكساا للفرد تتصـف  
هذا اهلدف اىل تطهري النفس وتزكيتها بالفضـائل ومكـارم    بالثبات اليعتريها التغري أو التغيري ويسعى

وعدم ممارستها وتكوين بصرية علمية وقناعة عقليـة  .االخالق وكراهية الرذائل والشرور والنفور منها 
 .بالقيم األخالقية اإلسالمية اليت حددها اإلسالم لتحكيم سلوك املسلم 

 

 

دف من برنامج حياة السعداء خالل الدوره كاملة يف وفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهل
 .الربامج الدينيه

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 :تنمية التربية اجلسميه : اهلدف الرابع 

دف التربية اإلسالمية اىل تنمية وتكوين اإلنسان العابد الصاحل ؛ فاإلنسان هو اهلـدف ألنـه          
 إطار مستخلف ومكلف والتربية اجلسدية تعىن ذلك النشاط الذي تقوم به التربية دف تنمية اجلسم يف

فهدفها األساسي تنمية ملكـات اجلسـم   . تكوين الشخصية اإلسالمية املتكاملة واملتوازنه والعابدة هللا 
ويكون مستعداً ، وبالتبعية يكسب اجلسم الصحة والعافيه . حبيث تكون قادرة على أداء ما يطلب منها 

فالقوة اجلسدية حتمـل اجلانـب   ، للجهاد يف سبيل اهللا وقادراً على الدفاع عن الوطن والعرض والدين 
الروحي واجلسدي واآلت احلرب والقوة ضروريه لإلنسان لتبليغ دعوته والقتـال يف سـبيلها حيـث    

 .أصبحت األمة االسالمية مستهدفه 

 

وفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كامله يف 
 .الربامج الدينية

 فاهلد
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 .تنمية القيم العقليه : اهلدف اخلامس 

العقل البشري من أكرب الطاقات فإذا دربت الطاقة العقلية على طريقة اإلستدالل وقفت                  
 :على احلقيقة عن طريق اإلقتناع ووسيلتها يف ذلك التدبر والتفكر والتأمل وإختذ املنهج القراين وسيلتني 

التقليد  اذ بدأ بتفريغ العقل من كل املقررات السابقة اليت مل تقم على يقني إمنا قامت على -١
 .أوالظن دون التفكري او الوعي 

هي تدبر نواميس الكون وتطبع العقل بطابع من الدقة مث التأمل والتفكري فيتولـد لـدى    -٢
اإلنسان املسلم التفكر العلمي الدقيق وتنصب التربية على العقل حيث هو االداة اليت يفهم 

هللا فيه ليكون مسئوالً رشـداً  ويتعلم ويفكر  ا بإعتباره قوة مدركة يف اإلنسان خلقها ا
ويتأسس إميان املسلم وسلوكه على أساس إعمال العقل مث االقتنـاع والتربيـة   ، ألعماله 
والتربية العقلية هي تنمية الطاقات العقلية وتدريبها يف سبيل إستخدامها يف اخلري . العقليه 

. إلسالمية العابـدة  والوصول بالفرد املسلم اىل النضج الفكري عن طريق بناء الشخصية ا
وتستهدف التربية العقلية ذكاء اإلنسان وتنمية قدرته على التأمل والنظر والتفكري ملعرفـة  

 .نفسة والكون واحلياة ؛حيث أن يف االنسان قدرات كافية للتعرف عليها 

 

      

ء خالل الدورة وفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعدا            
 .كاملة يف الربامج الدينية

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 . از القيم اإلجتماعيه إبر: اهلدف السادس 

فالفرد املتوازن من مجلتة ينشأ اتمع املتوازن من اتمع ، الفرد املسلم يكون منضبط إجتماعياً          
املسلم على أساس التعاون والتكافل بني اجلميع يف الواجبات واحلقوق فاملبادي اإلنسانية واإلجتماعيـة  

الواقع احليوي الفسيولوجي والنفسي واإلجتمـاعي والعقلـي   اليت يصوغها االسالم ؛ مبادي أساسها 
والروحي الذي يتكون منه فطرة اإلنسان اليت فطره  اهللا عليها وتتشكل  هذه املبادي يف شكل تنظيمات 
إجتماعية يف اجلماعة البشريه ؛ ومن اجلوانب للتربية اإلجتماعية ؛حرص االسالم على إجياد عالقـات  

وتتمثل هذة املبـادي يف املسـاواة والشـورى    .مع وذلك باقامة العدالة اإلجتماعيه طيبه بني أفراد ات
فتعمل التربيـة علـى   .والعمل ضرورة إجتماعية وواجب إجتماعي وغايه إنسانيه يف احلياه . والعدل 

 الضبط اإلجتماعي سواءاً

. ع ويظل اتمع متماسـكاً  وتبىن األمة على أساس التراحم واملودة فيتوحد اتم، داخلياً او خارجياً 
وتكيف قواه  الطبيعية مع القواعد . ومن هنا تعمل التربية اإلسالمية على تنشأة الفرد وتطبعه إجتماعياً 

 .واالحكام االجتماعية فيتعايش مع اجلماعة 

 

 

 وفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كاملة يف
 .الربامج الدينية

اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 ابراز التراث االسالمي : اهلدف السابع 

والتراث هو اجلسر الذي يربط حاضر األمة املشرفة  –از التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً إبر     
والتراث هو حضارة فكرها وعقيدا وحصيلة جهدها العقلي والروحـي والعلمـي   . مباضيها العريق  

الذي  واحلضاري والتراث االسالمي بصفة خاصة ؛هو مبثابة اجلهد البشري يف تفسري املوروث اإلسالمي
جاء به القرآن الكرمي عن طريق الوحي املرتل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ويتسـلمه اجليـل   
احلاضر من األجيال السابقه وعليهم أن يسلموه بدورهم اىل األجيال الالحقة ؛ فهي أمانـه ورسـاله   

هـي   –والثقافة . العصورومسئوليه حنو التراث اإلسالمي الذي جيب ان يظل حياً نابضاً خالداً على مر 
حصيلة التراث اإلنساين من قيم ورموز وأفكار وعادات واجنازات ومعارف وعقائد وهي تعـرب عـن   
النمط الكلي للفكر والسلوك املميز موعة من البشر والذاتية الثقافية تعين العالقة املتصلة بني التـراث  

ثقايف واملشاركة اإلجيابية حىت نتخلص من اشـكال  واإلبداع املعاصر ؛ وهي املنطلق األساسي للعطاء ال
وترتكز السياسة التربوية على أربعة أعمدة هي تراثنا العريب االسالمي ،السيطرة الثقافية اليت نزحت علينا 

 –مبا حيتوية من دين ولغة وقيم وأخالقيات وجيب وصل الفكر االسالمي ومنهجة بتراث االمة السـليم  
 .ن جماالت املعرفة فرزة ومتحيصة مأي بعد 

 

 

وفيما  يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كاملة يف 
 .الربامج الدينية

اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 .التربية من أجل التنمية : الدعوة للتنمية الشاملة : اهلدف الثامن 

حث االسالم على ممارسة األعمال اإلقتصادية املختلفه اليت من شأا دفع عجلة النمو اىل األمام 
كوادر بشرية على درجة عالية من الكفـاءة واالجيابيـة والتـدريب     والبد أن يترتب على هذا إعداد

والشعور باملسئولية والقدرة على التعرف وسنة التطور وإبراز احلاجة اىل اإلعداد للقوة البشرية الالزمـة  
 :للنمو االقتصادي واإلجتماعي لتحقيق مايلي 

ماعية فتحقق هلم القدرة للعمـل  كشف املواهب العقلية فتنمي املهارات اجلسمية والفنية واإلجت -١
 .املثمر املنتج فيسهموا إسهامات مثمرة لتحقيق التقدم اإلقتصادي 

 .إسهامات مؤثرة لتحقيق التقدم اإلقتصادي  -٢

حتسني املهارات واخلربات املتوفرة لدى جيل الكبار وتزيدهم من قدرم علـى التكيـف مـع     -٣
من تطورات علمية وتكنولوجية والتخطـيط   التغيريات اليت تطرأ يف فرص العمل ومع ما يستجد

 .العلمي يزيد من رصيد اتمع من الكوادر الفنية املاهره 

وبذلك تزيد نسبة النمو اإلقتصادي عن طريق زيادة االنتاج فضالً عن أن التربية توسع مدارك الناس 
ة ودخول األفراد باتباع وتغري من إجتاهام حنو العمل وحنو االنتاج واالستثمار ممايزيد من دخل االم

إسلوب التشجيع لروح اإلبداع واملبدأة أو املخاطرة اليت البد منها للتقدم اإلقتصادي والبحث العلمي 
من شأنه أن يزيد من رصيد اتمع املعريف والتكنولوجي فإنه بالضرورة سيؤدي اىل اإلرتفاع مبعـدل  

 .قتصادي النمو وحيقق التقدم اإل

 

 

اىل مدى  أو عدد ماتكرر هذا اهلدف من برنامج حياة السعداء خالل الدورة كاملة يف وفيما يلي ننظر 
 .الربامج الدينية

اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف
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 "الراصد :  " حتليل  الربنامج الثاين 

 

 " العنوسة  ٣ج" ماذا وراء اجلدران " الربنامج االول 

 : عناصر الربنامج

 .أسباب وجود العنوسه -١

إغتـرار   –وذكر بعض أسباا ومنها عمل املراة ، التعليق من الشيخ على هذه املشكله  -٢
 وعدم تطبيق سنة اهللا  –وعدم اإلستعجال  –ولية ورفض املسئ، املراة جبماهلا 

التعليق أيضاً على بعض أسباب العنوسة مثل بناء العالقات احملرمـه وسـببها التفجـر     -٣
العاطفي عند املراة يف سن معني ؛مث تقع املراة يف شراك املعصية فتفقد بكارا مث ختشـى  

 الفضيحة ؛ فتحجم عن الزواج   

 .ملعاصي اليت تزيل النعم ا –ومن األسبا ب ايضاً  

مث وجـه  ، وعلق الشيخ على ذلك  -طمع ويل االمر يف مال ابنتة من أسباب العنوسه   -٤
مع اإلشارة اىل وجوب تقوى اهللا  –الشيخ حل وسط لألب ولإلبنة ممن قد ابتلوا بذلك 

 .عزوجل 

 .وعلق الشيخ على ذلك  -رفض املرأة التعدد من اسباب تفشي العنوسة   -٥

 ؟..والتعليق على ذلك . هور من مسببات املشكله غالء امل -٦

وقد  –رفض الشباب الزواج من ارامل ومطلقات من أسباب تفشي العنوسة يف اتمع  -٧
 .علق الشيخ على ذلك  تعليقا مجيال

حتولت الكامريا اىل تعليق أعده املخرج فيه عرض ملشاكل فتيات عضـلهن ابـاؤهن مث    -٨
 .التعليق على  مصريهن 

بل يلـزم الـتفكري    –فليس معىن ذلك اية احلياة  –ت العنوسة لبعض الفتيات اذا وقع -٩
فكم من العوانس ممن . وحتويل املشكلة اىل نقطة بداية ومناء للمجتمع  –باجيابية وتوازن 

وغريت من حياا حنو االفضل وهي أحسن حاالً مـن   –حاولت تطوير نفسها وذاا 
ومنهن من ترعى ابناء اختها املتوفاة ومنهن من  –ات كثري من املتزوجات  فمنهن الداعي

 .تفرغت للعبادة  فهي يف كل جمال تعبدي هلا باع 
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التوجيه اىل إخالص النية واللباقة يف عرض الرجل لزوجتة يف رغبتة يف الـزواج مـن    -١٠
ألن هذا األمر يبعـد   –وعدم الكذب عليها اذا كان له حاجة ا . املطلقة او األرمله  

 .وقد حتن عليه زوجتة   إذا أحسن عرض املوضوع عليها . شاكل مستقبالً عنه امل

عرض فيها الشيخ العنوسة وعـدد  .  دقيقه  ٤٥غرقت احملاضره وإست. إجتماعي  قيم :  نوع املوضوع 
وهـذا  ، وهي حماضرة شيقة جتلى فيها متعة العـرض والطـرح   ، أسباا مث أتى على العالج بالتفصيل 

. واتسمت بالتوازن  ، واجتهت احملاضرة  اىل االقناع ، يف اسلوب حماضراته .خ املنجد معروف عن الشي
 . ومالئمة مسه . . وهي يف اجتاة معارض وهي عقالنية يف طرحها لعناصرها واقتراحها ألساليب العالج 

–ب والعرض فيها أدى املطلـو . إسالمي من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم :  مرجعها
سيما يف عرض التقرير الذي عرضة املخرج يف قصة الفتاة مع أبيها وعرض اية مأساا  وغريها مـن  

واإلحساس حبجم هذه املشكلة اخلطريه اليت سببت للمجتمع أورام . مما زاد يف اإلقناع والتأثري . الفتيات 
ال خدم املوضوع اذ يعرض وشكل اإلتص.  واللغة فيها كانت واضحة يتجلى فيها البيان والوضوح  ، 

وهو بني صاليت املغرب والعشاء ؛ وهو وقت يكون أغلب النـاس يف   –هذا الربنامج يف وقت مناسب 
 .منازهلم مما قد حيقق الفائدة يف مشاهدة أكرب شرحيه للربنامج 

 :ولقد حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 مرات  ١٠: لقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمية ف

 مره ١٤: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مره  ١١:  وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي االسالمي 

 مره   ٢:  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 ره م ١٣: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 .مره  ١٢: وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية اإلسالمية  

 مرات  ٤:   وتكرر هدف ابراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

 ..مرات  ٦:  وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور  
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 من هم العلماء ؟: الربنامج الثاين 

 :عناصر الربنامج 

 . احلديث عن فضل العلم ؛ وأن الدين اإلسالمي دين علم  .١

وان العلم املقصود هو العلم النافع ؛ هو العلم الذي ختصة اآليـات  . التميز بني العلم  .٢
ومعرفة الطريـق  ، اذ هو العلم بالكتاب والسنة يف فهم سلف االمه . القرانية بالذكر 

 .باإلضافة اىل انه يقود اىل مرضاة اهللا . ب الذي  يساهم يف فهم هذا الكتا

 .يف تكرمي العلماء  –التفصيل يف عرض أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .٣

وهل  –وبيان مدى أمهية هذه العلوم . ذكر علوم الطبيعة كالطب والفلك واجلولوجيا  .٤
 .هي من العلم املقصود ام ال 

 .احلديث بالتفصيل عن فضل علماء الشريعه  .٥

. وبيان كيف ينفع اهللا عز وجـل بـه   ، العلم النافع هو الذي ينفع اهللا عز وجل به  .٦
 .وكيف يفرق بينه وبني العامل احلقيقي 

 .يف ضوء القران الكرمي  –اإلسهاب يف احلديث عن صفات العامل الشرعي احلقيقي  .٧

هون عن التزكيـة  من أهم صفات العلماء التواضع ألم اليرون ألنفسهم حاالً والمقاماً ويترت
وكلما ازدادوا علماً ازدادوا تواضعاً هللا وذال وانكسارا و وخشية هللا  –واليتكربون على أحد  –واملدح 

 .واملناصب والشهرة واملدح ، و من عالمام اهلروب عن الدنيا 

 .من صفات العامل ان اليطلب الشهرة ؛واذاحصلت له دون قصد فالباس  .٨

ومن واجب القنـوات   –دلوا على العلماء وأن يشهروهم من واجب طلبة العلم أن ي .٩
 .الفضائية ان جتعل هلم مساحةً تستفتيهم فيها  وينشرون العلم بني الناس 

اوضحت احملاضرة فضل العلـم  .  دقيقه ٤٥تغرقت احملاضره وإس. إجتماعي قيم :   نوع املوضوع   
رة خصوصاً عنما حتدث عن وصف اهللا تعـاىل  واجتهت احملاضرة  اىل اإلستثا، ومناقب العلماء واثارهم 
االية  وكـذلك  .. شهد اللة انة الالة االهو واملالئكة والو العلم قائما بالقسط "للعلماء يف كتابة الكرمي 

ويف إجتاة مؤيد .وكانت احملاضرة أخالقية قيمه . واتسمت احملاضرة باإلجيابية . يف وصف رسول اللة هلم 
والتعـبري فيهـا   . وحكم األولني والتابعني . عها اإلسالم من كتاب و سنه مرج. وهي مالئمة مسه . 

وشكل اإلتصال خدم املوضـوع زمانـاً   . والعرض فيها أدى املطلوب ، مترابط قوي البيان واإليضاح 
 .ومكاناً 
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 :ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 . مره  ٢٠: تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمية فلقد 

 .مرات ٦: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مره  ١٦:  وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي االسالمي 

 صفر :   وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسمية 

 .مرات  ٨: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 .مرات  ٤: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالميه  

 .مرات ١٤:   وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

 .مرات  ٤:  وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور 

 كيف نتصرف جتاه األزمات : الربنامج الثالث 

 :العناصر     

 .ذكر القواعد اخلاصة يف حل املشكالت  .١

 .إيضاح احلكمة يف حل املشكالت  .٢

إيضاح ضرورة الفطنة يف حل املشكلة ؛ ذكر الشيخ يف ذلك كياسة إبراهيم يف ذلك  .٣
 .يف نقاشة مع النمرود 

التوجية باإلبتعاد عن احللول احملرمة يف حل املشكالت مثل الذهاب للسحرة والكهنة  .٤
 .عرافني وال

التوجية يف عدم التسرع بعرض املشكلة على اجلهات القضائية ؛ألن ذلك قد حيـدث   .٥
وذكر قصة للنيب صلى اللة علية وسلم يف ذلك مـع  . كسر يصعب عالجه فيما بعد 

 .الصحايب الذي جاءة يشتكي الية 

ها واختصار حمتوا، مبعىن خنق املشكله  –احلديث بالتفصيل عن سياسة تفريغ املشكله  .٦
 .وذكر الشيخ رأيه يف ذلك بالتفصيل مع عرضة للنقيض من ذلك بإسلوب شيق . 

وعرض الشيخ رأي القرآن . الكثري من املشاكل تقع بسب مساع األخبار بدون تثبت  .٧
 . الكرمي يف ذلك 

 .-ومنها الصرب  –اآلداب اإلسالمية يف املصائب واملشاكل  .٨
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 .كيف يكون التصرف جتاهها . رون التعليق على املشاكل اليت يكون سببها اآلخ .٩

 .التعليق على املشاكل اذا كانت يف وقت واحد   .١٠

 .من احلكمة عدم التوسع وعدم نشرها واذاعتها  .١١

 .احلديث بالتفصيل عن قضية الدعاء والثقة باللة كعالج أساسي يف وجود املشاكل  .١٢

اح النفس ومنها  أن يكون االنسان عندة مج. اإرشادات عامة حول عالج املشكالت  .١٣
والنظرة اإلجيابية املترتبة علـى هـذة    –والثقة باهللا وبأن الفرج قريب  –التفاؤل  –

 .املشكالت 

االتوجية اىل البحث عن الشخص الثقة يف قضية اإلستشارة ؛ وذلك بالنظر إىل تاريخ  .١٤
وننصح لألمة والناس واألشخاص على –األشخاص بأن فالن مثالً قد ابلي بالء حسناً 

 .الفردي واجلماعي  املستوى

 .مىت يستحسن إدخال اطراف يف املشكلة التعليق بالتقصيل على ذلك من قبل الشيخ  .١٥

وذلك خطـأ بـل   . احلديث حول قلة املوجودين يف الساحة لإلصالح خوفاً وتردداً  .١٦
 -جيب على اإلنسان املختص اخلوض يف ذلك  بإحتساب األجر والثواب مـن اهللا   

ح  مع إخالص النية ؛فانة مأجور من اللة تعاىل على كل حال وانه اذا فشل يف اإلصال
 .وذكر قصة عائشه رضي اللة عنها والزبري يف ذلك بالتفصيل . 

 .التوجيه اىل عدم التنازل يف فعل املعاصي يف سبيل اإلصالح  فالشرع اليقبل  بذلك   .١٧

ف يف عدم الشكوى من املشكالت من إجالل اللة سبحانة وتعاىل  وذكر قصة السـل  .١٨
 .والتوجية اىل التأدب بأدم .ذلك 

أوضحت احملاضرة أسـاليب  .  دقيقه٤٥احملاضرة وإستغرقت  –إجتماعي ثقايف :  نوع املوضوع 
وظهر يف احملاضرة إسلوب الشيخ . اجيابيه ومتوازنة يف التصرف إزاء اآلزمات ومواجهتها 

واجتهـت  .. االمسـاع   السلس واملرن واملقنع حيث أن كالمة قد وصل اىل القلوب قبل
احملاضره  اىل اإلستمالة العاطفية خاصة حني ذكر الشيخ بوجوب الصرب يف حالة وجـود  
األزمات وعظم أجر هذا الصرب وحني ذكر باألزمات اليت مرت برسول اللة صلى اللة علية 

زمات بصربٍ وحكمة بالغـة ممـا   تعامل عليه الصالة والسالم مع اآلوسلم وكيف واجه و
وهي مالئمة مسـة  . وإتسمت احملاضرة بالتوازن . ل العواطف وتذرف منه الدموع يستمي

 .وهي يف إجتاة حمايد 
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. والسنة املطهرة  وقصص السلف ، من الكتاب الكرمي _ وهي أخالقية قيمه مرجعها االسالم 
ض وغـري  وارى انه لو حتولت الكامريا اىل اصحاب املآسي العظام  من مر، والبيان فيها واضح وقوي 

ذلك واحلديث معهم و وبيان مدى صمودهم وصربهم واحتسام لالجر والثواب من اللة والنظر للدار 
 . االخرة ، وهم كثري يف هذا الزمن لكان ذلك أكثر وقعاً ولزادت جاذبية احللقة 

 ..وشكل اإلتصال خدم  املوضوع يف وقت عرضة زماناً ومكاناً . والعرض عموماً أدى املطلوب 

 :قد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور ول

 .مره ١٣: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمية 

 .مره ١٤: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالنسان املسلم 

 . مره ١٢:  وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي االسالمي 

 . مره  ٢:   ظهور تنمية التربية اجلسمية  وتكرر

 .مره  ١٢: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكرية  

 .مرات  ٩: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية  

 . مره ٢١:   وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

 . مرات  ٦:  وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 .ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور  وقد

 "مراعاة اشريعة الحوال الناس :  " املوضوع الرابع 

 :العناصر 

، ومراعاا ألحوال الناس على إختالف فئام ، احلديث عن الشريعة اإلسالمية وكماهلا ومرونتها  .١
 .وهي شاملة وكامله 

 .وعرض بعض اآليات كمثال على ذلك . ن مراعاة الشريعة ألحوال الناس يف القرآ  .٢

 .تقدير الشريعة ألحوال الناس ؛ وذكر امثلة على ذلك من السنه  .٣

وقـد  .  مراعاة الشريعة ألحوال الناس يف مسائل املرأة مثل مراعاة أحوال املرأة يف النفقة واخلدمة  .٤
 .فصل الشيخ يف ذلك مع ذكر آراء الفقهاء 

 . قضية سكن الزوجتني يف مسكن واحد مراعاة الشريعة ألحوال الناس يف .٥

 .مراعاة الشريعة ألحوال الناس يف قضية سكن الزوجتني يف عمارة واحدة كل يف  شقه منفصلة  .٦
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 .مراعاة الشريعة ألحوال الناس يف املسكن الشرعي يف زواج املسيار  .٧

 .مراعاة الشريعة ألحوال الناس عند إنفصال الزوجني    يف حال االوالد واحلضانه  .٨

 .مراعاة الفقهاء ألحوال املرأة اليت غاب عنها  زوجها لفترة طويله  .٩

 .مراعاة الشريعة لألعراف مثل إطالة الشعر  .١٠

وذكر قصة نصـر بـن   . إفتتان النساء بصاحب الشعر الطويل وإجراءات الشريعة جتاة هذة احلالة  .١١
 .احلجاج يف ذلك 

 .يف عبادات املرأه . مراعاة الشريعة ألحوال الناس  .١٢

وقد فصل الشيخ يف ذلك فال جمال للتالعب يف أحكام  –التوجيه  أن املراعاة التصادم نصاً شرعياً  .١٣
 .الشريعة يف أي حكم من االحكام 

أوضح الشيخ من خالهلا مرونـة  .  دقيقه   ٤٥ واستغرقت احملاضره. عقدي إسالمي : نوع املوضوع  
فهذا الدين بالشك صاحل . ختلف الشرائح والفئات الشريعة اإلسالمية ومراعاا ألحوال مجيع الناس مب

وهـي يف  .وهي ماديه  قيمه . واتسمت بالتوازن . وإجتهت احملاضره اىل االقناع . لكل زمان ومكان 
والبيان واضح مترابط . والعرض فيها أدى املطلوب . واملرجع فيها إسالمي . ومالئمة مسه . إجتاة مؤيد 

 .وشكل اإلتصال خدم املوضوع . طرحه لعناصره متحمسأ ومتوازناً  وكان الشيخ يف. قوي اإليضاح 

 :ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 مرة  ١٧: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالمية 

 .ت مرا ٩: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالنسان املسلم 

 مرات  ٨:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي االسالمي 

 .صفر :  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسمية 

 .صفر : وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكرية  

 مرات  ٨: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية االسالمية  

 مرة  ١٥:    وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً

 .                                                 صفر :   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثه من خالل حتليل الكالم بني السطور  
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 على عتبة الزواج : املوضوع اخلامس 

 : عناصر املوضوع     

حة املقدم زين مياين يف بداية احللقة وأجاب عنه فضـيلة  ملاذا حيتاج االنسان اىل الزواج ؟ سؤال طر -١
وفيه النتاج ، وفيه حتقيق السنة وفق ماأراد الشرع  -بأن الزواج إستقرار عاطفي ونفسي   -الشيخ  

 .واألوالد 

 .كيف يعرف اإلنسان بأن الزواج نعمة من نعم اللة على اإلنسان  -٢

 "الدين " أهم هذة املواصفات هي وذكر أن. بيان املواصفات املطلوبة يف الزوجة  -٣

 .كيف يكون اإلعتدال يف طلب مواصفات الزوجه  -٤

ولكن الزواج من داخل البالد ومن البيئة احمليطة باإلنسان أقرب . إمكانية الزواج من خارج البالد  -٥
 .للنجاح وللتفاهم وأقرب من العادات 

. التفاهم ومعرفة كيفية التعامـل  إنه  أفضل من جهة : قال  –رأي الشيخ يف الزواج من األقارب  -٦
 .وسيجد من احلكماء يف اسرة الزوج والزوجة من يساند هذا الزواج 

هي البحث عن الزوجه ؛ مث بني الشيخ كيف يكون البحث عن الزوجة  –اخلطوة األوىل يف اإلقدام  -٧
والغـري    .الـدعاة  ،  العمه   –األم ، ومنها املشروعة ومنها غري املشروعه   مثل حبث األخت .

 . قد يكون منها اإلنترنت –مشروعة 

 .وما هي ضوابط تلك النظره . كيف تكون النظرة للمخطوبة  -٨

 .سواء قبل النظر أوبعده  –الكالم عرب اهلاتف  -حكم الشرع يف  -٩

 .وذلك يعرف بالنظر اىل األم او العمة والقريبات من الزوجه  -كيف تعرف الولود الودود   -١٠

 وإنه راعى يف ذلك املصلحة العامة  -لطالق بني الزوجني  حكم الشرع اذا حصل ا -١١

وأخرياً ندء وتوجيه من مساحة مفيت اململكة اىل املطلقة وتوجية اىل والدي املطلقة مبراعاا وعدم  -١٢
 . وقد يعوضها اهللا خري من ذلك .جرجها وأن ما حصل هلا من قضاء اللة وقدرة 

أعطى الشيخ من خالهلا ،  دقيقه ٤٥غرقت احملاضرة وإست .إجتماعي ثقايف قيم ومهم :  نوع املوضوع
وإجتهت احملاضره اىل اإلستثاره وظهر ذلك من . قواعد وتوجيهات قيمه ومفيده لشباب األمه ىف الزواج 

 :خالل أمرين 
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حينما حتدث الشيخ بإثاره عن اجلانب اإلجيايب للزواج من حتقيق املودة والرمحة واإلستقرار العاطفي  -١
ي وإنتاج الثمار االوهي األسرة واألوالد ليكون للعائلة إمتداد وتاريخ ، وأن الزواج من إمتام والنفس

 .نعمة اهللا على اإلنسان فالينبغي له رد هذة النعمة 

أيها الشباب يامن جتاوزمت العشرين ويامن اشرف علـى  : حني وجة الشيخ النداءات للشباب قائالً -٢
إعلموا ان الركب أول كل . تم يف نار العزوبية ومصارع الشهوات الثالثني أو جتاوزها اىل مىت وأن

 .امراً هينا  الثواين صعبة واذا وجلت وجدت تبدو األمر على. امر عسري مث يتيسر 

واإلجتاه  فيها مؤيد وهي مالئمة مسه  ولقد ، وإتسمت احملاضره باإلجيابيه وكانت عقالنية قيمه 
فال ميل السامع مـن السـماع ألن   ، طرحه  وعرضه  وإلقائه  جتلت بالغة الشيح الشديدة من خالل

وزاد من مجاهلا كثرة استشهادات الشيخ مـن  . وفيها من احلكمة الشي الكثري . خطابه يشنف اآلذان 
مث حكمة الشيخ . ومرجعها إسالمي من الكتاب والسنة وسرية السلف الصاحل . حكم السلف الصاحل 

والعرض أدى املطلوب خاصـة  . .يها مترابط وواضح يفهمه اخلاصة والعامه وجتاربه يف احلياة والتعبري ف
عبد العزيز بن باز وهي كلمة مضئيه فيها –عندما انتقلت كامريا الراصد مع مساحة مفيت اململكه الشيخ 

 .وشكل اإلتصال خدم املوضوع . مواساة نبيله حني اليتوافق الزواج 

 :من األهداف التربويه اليت تكرر ظهورها بني السطور  ولقد حتقق من خالل هذة احللقه الكثري

 .مرة  ٢١: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالميه 

 .مرة ١٤: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحيه لإلنسان املسلم 

 .مرات ٦:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 .مرات ٤:  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 .صفر : وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  

 مرة ١٢: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية االسالميه  

 .مرات ٨:  وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

  مرات                                               ٣:   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور       
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 ن الكرمي آاملؤامرة على القر:  الربنامج السادس 

 :عناصر احللقة

 .بيان مرتلة القرآن الكرمي عند املسلمني  -١

 .بيان حفظ القرآن الكرمي وتالوته  -٢

 "زلنا الذكر وإنا له حلافظون إنا ن" تسليط الضوء بالتفصيل على معىن احلفظ يف قولة تعاىل  -٣

 .وذكر الفائدة من هذا التحدي . التوجيه اىل املراد بالتحدي  -٤

 وبيان هل اإلعجاز إمتداد ملرتلة القرآن وفضله . احلديث حول موضوع إعجاز القرآن  -٥

وذكر الكثري من قصص . احلديث بالتفصيل عن حماوالت التحريف للقرآن الكرمي على مر العصور  -٦
 .وماهي التحريفات اليت أوردوها . يف تللك العصور  احملرفني

احلديث بالتفصيل عن أحوال املعاصرين احلاقدين من الكفار مع القرآن الكرمي  وكيـف حـاولوا    -٧
 .حتريف القرآن الكرمي 

 .احلديث عن اهلجمات الشرسه على القرآن الكرمي  -٨

 .وماهي نتيجة تلك احملاوالت . بيان حملاوالت فاشلة ملضاهاة القرآن الكرمي من بعض الناس   -٩

 .وكيف جاءت هذة الفكرة وما اهلدف منها . اإلستفاضه باحلديث حول موضوع الفرقان احلق  -١٠

 .الوقوف على حكم تدنيس القرآن الكرمي وإهانته  -١١

وأوضـحت هـذه احملاضـرة    .  دقيقه  ٤٥واستغرقت احملاضرة . خيي قيم عقدي تار:  نوع املوضوع
وكيف باءت كل تلك احملاوالت بالفشل فلـم  . هذا الكتاب على مر العصور  اهلجمات الشرسه على

ومل تستطع أن تضاهي بالغـة  القـرآن   . تستطع الوقوف أمام هذه  املعجزه اخلالده  على مر العصور 
وهي بعـد  . وإتسمت هذة احملاضره باالستثارة ويكفي لعمل  تلك اإلستثارة موضوع احللقة .الكرمي 

ويف تلك القصص اليت ذكرها الشيخ عن حماوالت حتريف هذا الكتاب . وس يف عناصرها ذلك تثري النف
 .املقدس واإلتيان مبثله وهيهات هلم ذلك 

والتعبري .مرجعها إسالمي من القرآن والسنه . ومالئمة مسه ، يف إجتاة حمايد ، وهي مادية قيمه 
عجر البشر كل البشر عن كيفية احلـديث  فقد ي، والعرض فيها قد يكون أدى املطلوب . فيها مترابط 

وتظهر محاسة . والتعبري فيها مترابط وقوي اإليضاح . وعن هذا القران الكرمي ، عن هذا املوضوع املهم 
 . وشكل اإلتصال خدم املوضوع يف وقت عرضه  زماناً ومكاناً . الشيخ يف عرض هذا املوضوع 
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 :هداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد حتقق من خالل هذة احللقة الكثري من األ

 .مره ٢٩: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالمية 

 .مره  ١١: وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 مره  ٢:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي اإلسالمي 

 صفر :  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 .مره  ١٤:رر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه  وتك

 .مره ٢: وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالميه  

 ..مره  ١٥:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

 .                                               صفر :   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه  

 هر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور       وقد ظ

 "حنو سياحة نقيه :  املوضوع السابع 

 :عناصر احللقة  

 وفصل يف ذلك مع ذكر فوائد السفر . دور رب البيت واألسره جتاة أسرتة يف السفر  -١

 .بعض األمور واألضرار اليت قد قد يتعرض اليها املسافر  -٢

 .ية اليت حتصل لإلنسان عندما يسافر احملاذير األمنية والشرع -٣

 .ذكر الشيخ تعليق وتوجية ملن يسافرون من أجل الوقوع يف الرذائل  -٤

 .ذكر بالتفصيل بعض احملاذير االمنية والصحية اليت قد حتصل من السفر  -٥

 .التعليق على الدعايات اليت تقرأ يف اجلرائد واالت لكثريٍ من الرحالت السياحية  -٦

 .امعة مانعه للمصطافني توجية نصيحة ج -٧

 .تقرير فيه رصد لبعض أحوال الناس يف السفر هل حيبون إصطحاب عوائلهم ام ال -٨

 .ذكر للضوابط الشرعية اليت البد لإلنسان من يلتزم ا يف السفر  -٩

 .ذكر للضوابط الشرعية يف األعمال السياحيه  -١٠
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أوضح الشيخ من خالهلا الكثري ،  يقهدق ٤٥غرقت احملاضرة ساعة إجتماعي قيم وإست :نوع املوضوع   
وإجتهت احملاضرة  اىل اإلقناع وهـي ذات  . من الضوابط الشرعيه حنو سياحة نقيه خاليه من املنكرات 

 .إجتاة معارض 

وهي . واحملاضره  أخالقيه  قيمه  . وإتسمت بالسلبية فلقد إختذ الشيخ موقف سليب من السفر 
. والعرض فيها قد يكون أدى املطلـوب  . بناء اللغوي فيها مترابط وال. مالئمه  مسه ومرجعها إسالمي 

تضمنت احملاضره  تقرير عن أحوال الناس يف السفر  وهذا مما زاد من مجاهلا و وشكل اإلتصـال فيهـا   
 .خدم املوضوع من خالل وقت عرض الربنامج 

 :ظهورها بني السطورولقد حتقق من خالل هذه  احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر 

 مرة  ٣٤: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالميه 

 .مره  ٣٣:  وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 مره١٤:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 مره  ٢:  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 مره  ١٧: لية والفكريه   وتكرر هدف تنمية القيم العق

 .مره  ١٦: وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية  

 .مرات  ٤:  وتكرر هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً 

 .                                               مرات  ٧:   وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 الل حتليل الكالم بني السطور       وقد ظهر ذلك للباحثة من خ
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 " عندما تطرق األبواب : "  املوضوع الثامن 

 :عناصر احللقه 

وعن أمهية هذه احللقه وهنـا  . مقدمة بليغه من الشيخ حول موضوع احلكمة املشروعه من الزواج  -١
 ..تفيد يف مقاومة حركة الطالق املوجودة بسبب كثره املعاصي 

 .ابيات الزواج ومنافعه احلديث حول إجي  -٢

 .طرح بعض وسائل تيسري الزواج  -٣

 .فضل الزواج من ناحيه  كونه  عباده  يؤجر عليها اإلنسان  -٤

 .نصائح وجهها الشيخ للذين يريدون الزواج ماذا عليهم قبل اإلختيار -٥

 .طرح السبل املناسبه للبحث عن الزوجه  -٦

مع خطيبتة للتعارف وسرب اغوار كـل   من خروج الرجل –رأي الشيخ فيما يعرض يف الفضائيات  -٧
 .من الطرفني وغري ذلك مما تعرضة املسلسالت 

ووجه  الشيخ أن األوىل كما جاء به اإلسالم هو .  احلديث عن مواصفات الزوجة املطلوبة شرعاً  -٨
 .وفصل الشيخ يف ذلك . ألنه هو األبقى واألنفع . إختيار ذات الدين 

ووضح الشـيخ اىل   –ماذا جيذب الرجل من املرأه  –ه  احلياه  عرض املواصفات املطلوبه يف شريك -٩
الزواج من املتدينه حىت وإن كان الرجل على غري ذلك إلنه  إدعى للرجل للوصـول اىل اإللتـزام   

 .وضبط  النفس والبعد عن احملرمات 

 .رأي الشيخ يف بعض من يضع الشروط التعجيزيه سواء من الرجل او املرأه  -١٠

 .لوضوح قبل الزواج والبعد عن الكذب والغش والتدليس التوجيه  اىل ا -١١

 .قبل الدخول اىل بيت الزوجيه  البد من معرفه  كل من الطرفني ماله  وما عليه  -١٢

 .توجيه  من الشيخ لكل فتاه مقبله  على الزواج  -١٣

 .احلديث حول آداب اخلطبه  -١٤

واحلياة الزوجيـة  ، امه وبيان خطورا على اتمع ع، توجية حول موضوع اخليانات الزوجيه  -١٥
 .والزوجه  خاصه 

 .وآراء العلماء فيه مع بيان حدود النظرة بالتفصيل . تعليق من الشيح حول النظر قبل العقد  -١٦
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أوضح من خالهلا الشيخ  بعض من ،  دقيقه  ٤٥غرقت احملاضرة وإست. إجتماعي ثقايف : نوع املوضوع 
. وهي حماضره قيمه ومفيده للمجتمع . ول يف عقد الزواج قبل  الدخ –األمور املهمه املتعلقة بالزواج 
ومالئمه مسه  وتسري يف إجتاه  معـارض لـبعض   . وهي أخالقيه قيمه . وإجتهت احملاضره  اىل اإلقناع 

وإتسمت الندوة بالتوازن ومرجعها إسالمي من .   التصرفات اخلاطئة من الكثري من الناس قبل الزواج 
والتعبري فيها متـرابط  . وجتلت فيها حكمة الشيخ واضحه وجليه .ر االسالم و  صد،  الكتاب والسنه 

 .وشكل اإلتصال خدم املوضوع ، والعرض فيها أدى املطلوب . نوعاً 

 :ولقد حتقق من خالل هذه احللقه الكثري من األهداف التربويه اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 . مره  ٣٩: ميه فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسال

 مره  ٢٢:  وتكرر ظهور ترسيخ التربيه  الروحيه لإلنسان املسلم 

 .مره ٢١:   وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي االسالمي 

 مرة  ١:  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه 

 .مرة  ٢٥: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه   

 .مرات  ١٠: ة اإلسالمية  وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعي

 مره  ١٤:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

 مرات                                                 ٣:   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 .     وقد ظهر ذلك للباحثه من خالل حتليل الكالم بني السطور  

 " ش مع اهللا العي: املوضوع التاسع 

 :عناصر احللقة  

 .وفضل العيش مع اهللا ، عن عظم اهللا  –مقدمه إستفتاحيه رائعه من الشيخ  -١

 .دوام ذكر اهللا " ومتام األنس بالعيش مع اهللا  –من متام اإلنس مبحبه اهللا   -٢

 .التعظيم الذي يسكن يف القلب ؛ موقع اعمال اجلوارج اليت تتبعها من ذلك  -٣

 .ظل مرتلة احملبه  له سبحانه وتعاىل العيش مع اهللا يف  -٤

 .كيف يكون اخلوف والرجاء يف جانب العيش مع اهللا  -٥

 .وحال رسول اهللا مع التفكر . االتفكر ؛ فائدته ؛ومكانه هذا التفكر عند سلف االمه  -٦

 .بيان أن اإلنغماس يف الدنيا من موانع التفكر  -٧



- ٢٢٨ - 
 

الصاله  والسالم والصحابه والسـلف   وكان عليه –يف القضايا الكونيه  الكثري  من العرب   -٨
ومن اإلستشعار لعظمه اهللا   مـن خـالل   ، ينظرون اليها مبنظار آخر من الرهبة واخلوف 

 .وعرب الصحف وعرب الكتب العلمية ، التفسريات اليت تثبت عرب وسائل االعالم 

ومصـري  . وحقيقه اآلخره ، طرح مناذج مضئية من سلف األمه يف التفكر يف حقيقه الدنيا  -٩
 .                               االنسان ومآله 

إيضاح كيف كان سلف االمة وخلفها من العلماء الذين أورثهم العلم خشية اهللا سبحانه  -١٠
املزيد . وتعاىل يف قلوم يعيشون مع اللة حلظة بلحظه ويتفكرون يف حقارة الدنيا وزواهلا 

 .من اإليضاح حول هذا املعىن 

 يعيشون لذة التفكر السلف كانوا  -١١

على قضة تفكرالسلف واخللف الذي عمرت قلوم بتقوى اهللا  –تعريج من الشيخ آخر  -١٢
 ومافيه من حساب وجزاء ، والعيش مع أهوال يوم القيامة 

 كيف نكون من أهل األنس باهللا  –توجيه  من الشيخ  -١٣

 .جدومن فقد اهللا فماذا و، تأييد الشيخ ملقاله من وجد اهللا  فماذا فقد  -١٤

 .هو قراءة القرآن الكرمي . التوجيه إىل ان أخص ذكر اهللا  -١٥

موقف أصحاب العيش منـه  . العيش مع القرآن هو سبيل العيش مع اهللا سبحانه  وتعاىل  -١٦
 .من قيام اليل 

بل إن شـكر  . الذي يعيش مع اهللا يسقط من نظره ثناء الناس ومدح الناس وشكر الناس  -١٧
 .اللة هو مهه األول 

واجتهـت احملاضـره  اىل االسـتثارة    ، دقيقه  ٤٥غرقت احملاضرة واست. عقدي مهم : ع نوع املوضو
خصوصاً يف مقدمة الشيخ عن اهللا سبحانة وتعاىل وعن حال السلف واخللف عن عيشـهم مـع اهللا يف   

 .اتسمت بالتوزان . مجيع مراحل حيام 

 –مرجعهـا إسـالمي   . مسة  ومالئمة ، وتسري يف اجتاه مؤيد وكانت احملاضره  اخالقية قيمة 
وأرى  انه . يتمثل يف القرآن والسنة و صدر اإلسالم وما يتضمنه من مواقف السلف مع العيش مع اهللا 

وذكر برناجمهم اليومي مع . ويعيشون من أجل اهللا  –لو استضاف الشيخ بعض الذين نذروا حيام هللا 
والعـرض عمومـاً   . لناس يف أعماق الفكره وما أثر ذلك يف حيام لكان أوقع يف النفس  وألدخل ا

 . وشكل اإلتصال خدم املوضوع . والبناء اللغوي مترابط قوي البيان واإليضاح . قديؤدى املطلوب 
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 :ولقد حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر ظهورها بني السطور 

 .مره ٢١: ة فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالمي

 مره٥٣:  وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مرات  ٤:   وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسمية 

 مره ٢٨: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكرية   

 .مره  ٢:وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية  

 . مره ٢٩:  وحضاريا  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافيا

 .                                                 مره  ٢:   وتكرر هدف التربية ألجل التنمية 

 وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور       

 "أصدقاء أوالدك " املوضوع العاشر 

 :عناصر املوضوع  

والقضية هنا . إن الصديق له تأثري كبري على االنسان :  تعليق الشيخ على هذا املموضوع قائالً -١
 .قضيه عقديه 

فاملسالة . كيف نعلم أوالددنا ان قضية إختيار األصدقاء قضية دينيه أساسيه –توجية من الشيخ  -٢
 .وطاعة هللا قبل كل شي ، شرعيه 

اذا احب املـرء   فاإلنسان الجيد حالوة اإلميان اال. تعليق من الشيخ حول بعد املسالة العقدي  -٣
 .الحيبه اال هللا 

ومن . الصفات اليت جيب أن يبحث عنها الشخص عندما يريد أن يبحث عن الصديق الصاحل  -٤
 "التقوى " أمهها 

خلق حسن ، صاحب حكمه "التعليق على الصفات األخرى املطلوبه يف الصديق الصاحل وهي  -٥
 .لسان عفيف ، 

 . رفقاء السؤء اليت حتصل من حتدث الشيخ عن بعض املخاطر  -٦

، أن املعلم جيب أن يكون هو األب  الصـديق األول للطالـب    –مداخله من داعيه مفادها   -٧
 .يوجههه ويعلمه املبادي والقيم اخلربه 

 .االمور اليت ينصح ا االباء اىل ان يوجهوا ا االبناء الختيار االصدقاء  -٨

 .صداقام  بعض االمر املهمة اليت تعلم االنباء كيف حيافظون على  -٩
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 .املسائل اليت جيب ان يطرحها االب على ابنه حىت يقتنعه بالصحبة الصاحلة  -١٠

من . اقتراح ورشة عمل عبارة عن انشطة ورحالت يقوم ا االباء مع االبناء واصدقاء اخلري  -١١
 .شاا ان تفعل االرتباط بالصاحلني يف نفوس االبناء 

 .اء مع االبناء حىت يتخلصوا من رفقة السوء االشياء العملية اليت جيب ان يتخذها االب -١٢

مزيدا من األساليب للتعاون مع املراهقني إلبعادهم عن رفقة السؤء ومع الطـرق  –مث اخرياً  -١٣
 .اليت يستطيع ا االباء كسب ثقة املراهقني 

عرض من مقدم احللقه لبعض مشاركات اإلخوة واألخوات حول أمهيـة هـذا املوضـوع     -١٤
 . مث عرض إحصائية تبني مقدار مراقبه األباء لصداقات أوالدهم :. داً بإختصار شديد ج

أوضحت امهيـة اختيـار   .  دقيقه   ٤٥اضرة قرابة استغرقت احمل. إجتماعي قيم جداً  :نوع املوضوع 
. مسالة الصداقة ليست تسليه  وإمناهي عقيده وعباده وقربه وطاعه هللا   –اصدقاء األبناء  وان  املسأله  

وإتسمت بالتوازن وهي عقالنية ،وإجتهت احملاضرة اىل اإلقناع ،يان األساليب النافعه  يف هذا اال مع ب
وارى لو أن الكـامريا  ، ومالئمة مسة مرجعها اسالمي . وتسري يف إجتاة مؤيد . موجهه توجهيه  سديد 

ادحـة يف الـدنيا   حتولت اىل دور االحداث وبينت ما أجرته  رفقة السوء على قرنائهم من خسـائر ف 
مع عمل استضافات كثرية يف هذا اال لغرست الفكرة يف األعماق وكُشف  اجلانب املظلم . واالخرة 

. والبناء اللغوي متر ا بط نوعاً . والعرض عموماً قد يؤدي املطلوب . يف الصداقات السئية غري املوجهة 
 . وشكل اإلتصال خدم املوضوع زماناً ومكاناً 

 :ق من خالل هذه احللقه الكثري من األهداف التربويه اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد حتق

 مره ٣٢: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالميه 

 مره ٢٨:  وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لالنسان املسلم 

 ..مرة  ٢٤:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 .مرات  ٩:  ر تنمية التربية اجلسميه وتكرر ظهو

 . مره ٢٧: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه   

 .مره ١٩: وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية  

 مرات  ٦:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

                              صفر                :   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 وقد ظهر ذلك للباحثه من خالل حتليل الكالم بني السطور      
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 إستنهاض اهلمم :     " املوضوع احلادي عشر 

 :عناصر املوضوع  

 .حمفزات عالقة اإلنسان مع ربه  -١

 .حمفزات عالقة اإلنسان باإلنسان  -٢

 .التحفيز باألشياء الضاره  -٣

 .التحفيز حبسن الثناء  -٤

 .توجية كيف يكون حتفيز القلوب يف شرع اهللا سبحانه  -٥

 .امثلة على التحفيز من الفقة اإلسالمي  -٦

 .مثلة على التحفيز من تاريخ االمه  -٧

 .دور األسره يف عملية التحفيز  -٨

 .امثلة على حتفيز االوالد واالبناء  -٩

 .الفرق بني التحفيز السليب واإلجيايب  -١٠

والتنفري السليب عن طريـق  ، هو عن طريق الترغيب احلديث عن التحفيز اإلجيايب الذي  -١١
 .الترهيب 

 .امثلة على احملفزات املعنويه  -١٢

 .جمموعة نصائح من الشيخ كيف يهتم باملوهبني  -١٣

 .حتث على الرجوع اىل الكتاب والسنه يف أصول التحفيز –كلمة توجيهيه  -١٤

. هت احملاضره  اىل اإلقنـاع  واجت. دقيقه٤٥واستغرقت احملاضره . اجتماعي إسالمي :  نوع املوضوع 
وتسري يف إجتاة مؤيد  مرجعها صدر اإلسالم مـن  .مالئمة مسه . وهي ماديه قيمه . واتسمت باتوازن 

وأرى لـو  . والعرض قد يكون أدى املطلـوب  . والتعبري مترابط نوعا . كتاب وسنه وحكمة السلف 
أمهية هذا املوضوع وكيف تعاجل بـه   استضاف املقدم بعض التربويني واألطباء النفسيني للحديث حول

.                                                           وشكل اإلتصال خدم املوضوع . الكثري من األزمات النفسيه   

 :حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربويه اليت تكرر ظهورها بني السطور ولقد 

 مرة ٣٦: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة اإلسالميه 

 مرة  ١٢:  وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحيه لإلنسان املسلم 
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 ..مرة  ١٩:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج األخالقي اإلسالمي 

 مرات  ٥:  ظهور تنمية التربية اجلسميه  وتكرر

 مرات  ٨: وتكرر هدف تنمية القيم العقلية والفكريه   

 .مرات   ٩: وتكرر هدف إبراز القيم اإلجتماعية اإلسالمية  

 مرة  ٣٣:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

                                   مرات         ١٠:   وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

 وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني السطور       

 "شهداء اميت كري : " املوضوع الثاين عشر 

 :  عناصر احللقه 

 . عن سبب اختيار املوضوع   تعليق من الشيخ-١

 من هو الشهيد ؟.توضيح من الشيح حول معىن  -٢

 .اء ذكر ألنواع الشهد -٣

 .والرياضه ، الكرة ، شهيد الفن .. تعليق من الشيخ على بعض ما يسمع اآلن  -٤

تعليق من الشيخ حول هذا .ولكن هل كلهم يف درجة واحده أم يتفاضلون .. الشهداء كثري  -٥
 املعىن ؟

 .وعن األجر والثواب املعد هلم . عرض ألنواع النصوص الشرعيه عن الشهداء يف سبيل اهللا  -٦

 .وما املقصود مبوته وعلى أي حال . تعليق على املرابط وهل ينال أجر الشهادة يف سبيل اهللا  -٧

وهل هـم  ، تعليق على الذين ميوتون يف سبيل الدفاع أنفسهم وعن أمواهلم وعن أعراضهم -٨
 .شهداء 

قـد   املصائب اليت. ..مثل من يعمل مبكافحة املخدرات . من ميوت يف اجلهات األمنية اآلن  -٩
 هل هم شهداء . ويضطرون يف مواجهة أصحاب الشر . حتل باألمه 

 .هل هوشهيد . تعليق على من ميوت بالطاعون  -١٠

 .هل يدخل يف الشهداء إن مات .تعليق على من ميوت  بالسرطان  -١١

 .هل تعترب من الشهداء . تعليق على من متوت يف الوضع اوفترة النفاس  – ١٢

 ..  .بالسل .. ميوت باحلرق ..  تعليق على كل من -١٣
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 .هل هو من الشهداء . التعليق على من ميوت حبادث السيارات  -١٤

 .تعليق على من ميوت بالزالزل  – ١٥

 .وقفة مع العمارة اليت إارت يف مكة يف موسم احلج  -١٦

 

 

واتسـمت  .  واجتهت اىل اإلقنـاع .   دقيقه  ٤٥غرقت احملاضره واست. عقدي قيم  :نوع املوضوع  
الكتـاب   –مرجعها إسالمي . ومالئمة مسه . يف إجتاة مؤيد . وهي عقالنيه قيمه . احملاضره  باإلجيابيه 

 . والعرض أدى املطلوب وشكل اإلتصال خدم املوضوع . والبناء اللغوي مترابط نوعاً . والسنة 

 :ظهورها بني السطور  ولقد حتقق من خالل هذه احللقة الكثري من األهداف التربوية اليت تكرر

 .مره  ٢٨: فلقد تكرر ظهور أهداف ترسيخ العقيدة االسالميه 

 .مرات  ٩:  وتكرر ظهور ترسيخ التربية الروحية لإلنسان املسلم 

 .مره  ٢:    وتكرر ظهور ترسيخ السياج االخالقي اإلسالمي 

 صفر  :  وتكرر ظهور تنمية التربية اجلسميه  

 .صفر : العقلية والفكريه    وتكرر هدف تنمية القيم

 .صفر : وتكرر هدف إبراز القيم االجتماعية االسالمية  

 .مرات  ٨:  وتكرر هدف إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 

 :                                       وتكرر هدف التربية ألجل التنميه 

  السطور       وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل حتليل الكالم بني
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 الوحدات" من قناة اد الفضائية  –برامج الراصد ) ١(استمارة رقم 

         

 البيانات
 برنامج اراصد

 )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( الربامج

ت
ـدا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

وح
ال

 

 أ٦ أ٥ أ٤ ا٣ أ٢ أ١ كلمة

 ٥,٦٨١ ٤,٢٣٩ ٤,٨٢١ ٥,٤٢٧ ٣,٨٣٧ ٤,٩٩٣ 

 ب٦ ب٥ ب٤ ب٣ ب٢ ب١ ضوعاملو

 ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ 

 ج٦ ج٥ ج٤ ج٣ ج٢ ج١ املاده

 ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 د٦ د٥ د٤ د٣ د٢ د١ الشخصيه

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

 ر٦ ر٥ ر٤ ر٣ ر٢ ر١ اجلماعه

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

 ز٦ ز٥ ز٤ ز٣ ز٢ از الزمن

 ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٣٥ - 
 

 "الفئات " "الراصد " مج من برنا) ١(مارة رقم تابع است

 

 البينات
 برنامج الراصد

 
 )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( الربامج

ت
ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ئـ
الف

 

 س ٦ س ٥س٤ س٣س٢ا س اجتاة املضمون
١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ 

 ط ٦ ط ٥ ط٤ ط٣ ط٢ ط١املعيار
١ ٢ ١ ٢ ١ ٣ 

 ع ٦ ع ٥ ع٤ ع ٣ ع٢ ع١اإلجتاه
٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ 

 ف ٦ ف ٥ ف ٤ ف٣ ف٢ افالقيم
١ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ 

 ل ٦ ل ٥ ل ٤ ل ٣ ل٢ ا لالسمات
٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 م ٦ م ٥ م٤ م ٣ م٢ ا ماملرجع
٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ن ٦ ن ٥ ن٤ ن ٣ ن٢ ا  نالعرض
٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ 

 هـ ٦ هـ ٥ هـ ٤ هـ ٣ هـ٢ ا هـالتعبري
٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 و  ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و٢ ا واإلتصال
٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 ي ٦ ي ٥ ي٤ ي٣ ي٢ ا يالوسيله
١ ١ ٣ ٢ ١ ٣ 

 ٢٨ ٣٣ ٣٥ ٣٣ ٣٢ ٣٦اموع

 

 



- ٢٣٦ - 
 

 .الوحدات  –برامج الراصديف قناة اد الفضائيه ) ١(تابع استمارة 

 

 البيانات
 برنامج الراصد

 )١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( الربامج

ال
ت
ـدا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

وح
 

 أ ١٢ أ١١ أ ١٠ أ ٩ أ ٨ أ ٧ كلمة

 ٥,٥٠٤ ٤,٩٥٨ ٥,٣٦١ ٥,٣٩٢ ٥,٥٠٤ ٤,٨٥٧ 

 ب ١٢ ب١١ ب ١٠ ب  ٩ ب ٨ ب ٧ املوضوع

 ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ 

 ج١٢ ج١١ ج ١٠ ج ٩ ج ٨ ج ٧ املاده

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 

 د١٢ د١١ د ١٠ د ٩ د ٨ د ٧ صيهخالش

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

 ر١٢ ر١١ ر ١٠ ر٩ ر ٨ ر ٧ اجلماعه

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

 ذ١٢ ذ١١ ذ ١٠ ذ٩ ذ ٨ ذ ٧ الزمن

 ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ ق٤٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٣٧ - 
 

 الفئات" من قناة اد الفضائيه ) ١(تابع استمارة رقم 

 

 البينات
 برنامج الراصد

 )١٢( )١١( )١٠( )٩()٨()٧(الربامج

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
لفئ
ا

ت
ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
 

اجتاة
 املضمون

 س١٢ س١١ س ١٠ س٩ س ٨ س ٧

٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ 
 ط١٢ ط١١ ط ١٠ ط٩ ط٨ ط٧املعيار

١ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ 
 ع١٢ ع١١ ع ١٠ ع٩ ع٨ ع٧اإلجتاه

٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ 
 ف١٢ ف١١ ف ١٠ ف٩ ف٨ ف٧القيم

٣ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ 
 ل١٢ ل١١ ل ١٠ ل٩ ل٨ ل٧السمات

٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ١٢ م١١ م ١٠ م٩ م٨ م٧املرجع

٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ن١٢ ن١١ ن ١٠ ن٩ ن٨ ن٧العرض

٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ 
 هـ١٢ هـ١١هـ ١٠ هـ٩ هـ٨ هـ٧التعبري

٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ 
 و١٢ و١١ و ١٠ و٩ و٨ و٧اإلتصال

٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ي١٢ ي١١ ي ١٠ ي٩ ي٨ ي٧الوسيلة

٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٣ 
 ٣٥ ٣٥ ٣٤ ٣١ ٣٣ ٣٢اموع

      

 



- ٢٣٨ - 
 

 برنامج الراصد

 "العنوسة " ماذا وراء اجلدران  ٣ج" الربنامج األول 

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية االسالمية":الربنامج االول " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

سال
 اال
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

مية مية
سال
 اال
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حيه 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 اال
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

ريا 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
ا

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
 اهلدف التربوي

 مرات٦ مرات٤ مره١٢ مره١٣ مرة٢ مره ١١ مره ١٤ مرات١٠

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
 ضئيلة

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 ضئيلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٣٩ - 
 

 "من هم العلماء " الربنامج الثاين 

 التربية االسالمية توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف":الربنامج الثاين  " استمارة
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ميه
سال
 اال
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

ميه 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حيه 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 األ
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

 

 ثق
مي
سال
 اال
ث
ترا
ز ال
برا
إ

ريا
ضا
وح

فيا 
ا

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى 
تكرار اهلدف 
 التربوي

 مرات٤ ١٤ ٤ ٨ صفر مره١٦ ٦ ٢٠

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه
 كبرية

بدرجه
 ضئيلة

بدرجه
 متوسطة

جنب
 مل حيقق

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 قليلة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٠ - 
 

 "ات ؟ ماذا نفعل جتاة األزم" الربنامج الثالث 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج الثالث  " استمارة
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ميه
سال
 اال
وية
ترب
ف ال

هدا
األ

ميه 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حيه 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 األ
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

 

ة و
قلي
 الع
قيم
ة ال
نمي
ت

ريه
فك
ال

ميه 
سال
 اال
عية
تما
إلج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

ريا 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
ا

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى 
تكرار 
اهلدف 
 التربوي

 ٦ ٢١ ٩ ١٢ ٢ ١٢ ١٤ مرة١٣

مدى حتقيق 
 اهلدف

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة
ضئيلة 
 جدا

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضئيله

بدرجة 
بريه ك

 جدا

بدرجة 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤١ - 
 

 "مراعاة الشريعة ألحوال الناس " الربنامج الرابع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج ألهداف التربية اإلسالمية":الربنامج الرابع   " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ميه
سال
 اال
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

مية 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

 

ربي
 الت
يخ
رس
ت

حيه
رو
ة ال

قي 
خال
 اال
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

مية 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

ريا 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
إ

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
اهلدف 
 التربوي

 صفر ١٥ ٨ صفر صفر ٨ ٩ مرة ١٧

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
 ريةكب

بدرجة
 ضئيلة

بدرجة
 ضئيلة

جنب
 مل حيقق

 جنب
 مل حيقق

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 متوسطة

 جنب
 مل حيقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٢ - 
 

 "على عتبة الزواج " الربنامج اخلامس 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج اخلامس   " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ف
هدا
األ

 
ميه
سال
 اإل
وية
ترب
ال

ميه 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حية 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 اال
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

رياً 
ضا
وح

فياً 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
إ

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى 
تكرار اهلدف 

 ربويالت
٣ ٨ ١٧ ١٧ ٤ ٦ ١٤ ٢١ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
كبرية 
 جدا

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة جدا

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٣ - 
 

 "املؤامرة على القران الكرمي "الربنامج السادس 

 ج الهداف التربية االسالميةتوضح مدى حتقيق الربنام":الربنامج السادس   " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ميه
سال
 اإل
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

ميه 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حيه 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 األ
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اإل
عية
تما
إلج
م ا
لقي
ز ا
برا
إ

 

 اال
ث
ترا
ز ال
برا
إ

رياً
ضا
وح

فياً 
ثقا

ي 
الم
س

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى 
تكرار اهلدف 
 التربوي

 صفر ١٥ ٢ ١٤ صفر ٢ ١١ ٢٩

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة
ضئيلة 
 جداً

 جنب
 مل حيقق

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضئيلة
 جداً

بدرجة 
 متوسطة

 جنب
 مل حيقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٤ - 
 

 "حنو ساحة نقية "الربنامج السابع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج السابع  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢( )١( 

مية
سال
 اال
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

مية 
سال
 اال
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حية 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 اال
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

مية
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

 

قيم
ة ال
نمي
ت

 
رية
فك
وال

ية 
عقل
ال

مية 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

ريا 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
ا

 

ملة
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
اهلدف 
 التربوي

٧ ٤ ١٦ ١٧ ٢ ١٤ ٣٣ ٣٤ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة 
 كبرية جداً

بدرجة 
 كبرية جداً

بدرجة 
 متوسطه

بدرجة ضئيلة 
 جداً

بدرجة 
 متوسطه

جة بدر
 متوسطه

بدرجة 
 ضئيلة جداً

بدرجة 
 ضئيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٥ - 
 

 "عندما تطرق االبواب " الربنامج الثامن 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج الثامن  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 

ميه
سال
 اإل
وية
ترب
ف ال

هدا
األ

ميه 
سال
 اال
دة
عقي
خ ال
سي
تر

 

سي
تر

حيه
رو
ة ال
ربي
 الت
خ

قي 
خال
 اال
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اال
عية
تما
الج
م ا
لقي
ز ا
برا
إ

ريا 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
إ

 

مله
شا
ة ال
نمي
 للت
عوة
الد

 

مامدى تكرار 
اهلدف 
 التربوي

٣ ١٤ ١٠ ٢٥ ١ ٢١ ٢٢ ٣٩ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه
كبريه 
 جداً

بدرجة
كبريه 
 جداً

بدرجة
كبريه 
 جداً

بدرجة
ضئيله 
 جداً

بدرجة 
كبريه 
 جداً

بدرجة 
ضئيله 
 جداً

بدرجة 
 متوسطه

بدرجه 
ضئيلة 
 جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٦ - 
 

 "العيش مع اللة " الربنامج التاسع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج التاسع  " استمارة

 
)٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢( )١( 

مية
سال
 اإل
وية
ترب
ف ال

هدا
اال

ميه 
سال
 اإل
دة
عقي
خ ال
سي
تر

حيه 
رو
ة ال
ربي
 الت
يخ
رس
ت

قي 
خال
 األ
اج
سي
خ ال
سي
تر

 

ميه
جلس
ة ا
ربي
 الت
مية
تن

ريه 
فك
وال

ية 
عقل
م ال
لقي
ة ا
نمي
ت

ميه 
سال
 اال
عية
تما
إلج
م ا
لقي
ز ا
برا
ا

رياً 
ضا
وح

فيا 
ثقا

ي 
الم
الس
ث ا
ترا
ز ال
برا
ا

 

نمي
 للت
عوة
الد

مله
شا
ة ال

 

مامدى تكرار 
اهلدف 
 التربوي

٢ ٢٩ ٢ ٢٨ ٤ ٨ ٥٣ ٢١ 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة 
كبرية 
 جداً

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة 
 ضئيلة جًدا

بدرجة 
 كبرية جداً

بدرجة 
 ضئيلة جداً

بدرجة 
 كبرية جداً

بدرجة 
ضئيلة 
 جداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٢٤٧ - 
 

 "اصدقاء اوالدك " الربنامج العاشر 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج العاشر  " ةاستمار

 
 )٨( )٧()٦( )٥()٤()٣()٢()١( 
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مامدى 
تكرار 
اهلدف 
 التربوي

 صفر ٦ ١٩ ٢٧ ٩ ٢٤ ٢٨ ٣٢

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة
 ضئيلة
 جداً

بدرجة 
كبرية 
 جداً

بدرجة 
 كبرية

جة بدر
 ضئيلة

 جنب
 مل حيقق
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 "استنهاض اهلهمم واحملفزات :احلادي عشر "املوضوع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج احلادي عشر  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 
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مامدى تكرار 
اهلدف 
 التربوي

٣٦ 
 

٣٣ ٩ ٨ ٥ ١٩ ١٢ 
 
١٠ 
 

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجه
ة كبري
 جداً

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 ضئيلة

بدرجه 
 متوسطة

بدرجه 
كبرية 
 جداً

بدرجه 
 ضئيلة
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 "شهداء أميت كثري " املوضوع 

 توضح مدى حتقيق الربنامج الهداف التربية االسالمية":الربنامج الثاين عشر  " استمارة

 
 )٨( )٧( )٦( )٥()٤()٣()٢()١( 
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مامدى 
تكرار اهلدف 

 لتربويا
 صفر ٨ صفر صفر صفر ٢ ٩ ٢٨

مدى حتقيق 
 اهلدف

بدرجة
كبرية 
 جداً

بدرجة 
 ضئيلة

بدرجة
ضئيلة 
 جداً

 جنب
 مل حيقق

 جنب
 مل حيقق

جنب مل 
 حيقق

بدرجة 
 ضئيلة

جنب مل 
 حيقق
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אאאא
 :خ العقيدة اإلسالمية يترس: اهلدف األول 

داخلة الوازع الديين الذي مييز بني احلالل واحلرام ويـدرك باميانـة   يعيش املؤمن وقد استغرق 
فالقرآن الكرمي يلقنة أصول دينة وينظر بضمريه اىل السنة املطهرة ليهتدي دي ، ل وعال جوجود اللة 

الرسول صلى اللة علية وسلم وحبكم معرفتة بأحكام وأصول الدين اإلسالمي من عبـادات وأحكـام   
القي وحبكم ارتوائة املستمر من هذين النبعني بالقيم واملثل يتضح أن اهلدف األمسـى  شرعية ودستور أخ

 لتحقيق هذا اهلدف هو تريسخ العقيدة اإلسالمية يف نفس املسلم 

 

مـن  . وفيما يلي  ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينيـة 
 برنامج الراصد

 اهلدف
 تكرار اهلدفعدد مرات 

)١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

ترسيخ 
العقيدة 
 االسالمية

 
١٠ 
 

٢٨ ٣٦ ٣٢ ٢١ ٣٩ ٣٤ ٢٩ ٢١ ١٧ ١٣ ٢٠ 
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 :ترسيخ التربية الروحية : اهلدف الثاين 

ل باللـة  الروح هي الطاقة اهولة اليت اليعرف كهنها والطريقة عملها وهي وسيلتنا لالتصـا 
فهـي  –تعاىل فهي مهتدية اىل الرب جل وعال بفطرا وهي مركز الكيان البشري ونقطـة ارتكـازة   

القاعدة اليت ستند اليها الكيان كلة فعقيده الروح من العقائد الغيبية وهي أكرب طاقات االنسان وأعظمها 
واملكان والتعـرف بدايـة   وأشدها اتصاال حبقائق الوجود والتعرف احلدود والقيود والتعرف الزمان 

واالنفاق يف سبيل اللة ، والغريية واإليثار ، والاية والفناء وجتتمع يف التقوى والتوبة والفرائض اخلمس 
 .والتقوى والتوبه . جهاد النفس ، 

 

من برنامج . وفيمايلي ننظر اىل مدى او عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينية
 دالراص

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

 ترسيخ التربية
 الروحية
 االسالمية

٩ ١٢ ٢٨ ٥٣ ٢٢ ٣٣ ١١ ١٤ ٩ ١٤ ٦ ١٤ 
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 :ترسيخ القيم االخالقية لتكوين السياج االخالقي االسالمي : اهلدف الثالث  

تهذيب األخالق وتربية الروح من أجل بناء انسان على خلق عظيم يف تقوم التربية االخالقية ب
ومضامينه "االسالم "إطار القيم األخالقية اليت صاغتها العقيدة اإلسالمية ومادام مصدر التربية اإلسالمية 

اليت تتصف بالثبات  فمن املؤكد أن أمناط السلوك اخللقي اليت تستهدف التربية إكساا للفرد تتصـف  
ويسعى هذا اهلدف اىل تطهري النفس وتزكيتها بالفضـائل ومكـارم   . ثبات اليعتريها التغري أو التغيريبال

األخالق وكراهية الرذائل والشرور والنفور منها ومن ممارستها وتكوين بصريه علمية وقناعيـة عقليـة   
 .بالقيم األخالقية اإلسالمية اليت حددها االسالم لتحكيم سلوك املسلم 

 

يلي ننظر اىل مدى او عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينية من برنامج وفيما 
 .الراصد

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
ترسيخ القيم 

االخالقية لتكوين 
السياج االخالقي 

 االسالمي

٢ ١٩ ٢٤ ٨ ٢١ ١٤ ٢ ٦ ٨ ١٢ ١٦ ١١ 
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 :تنمية التربية اجلسمية : اهلدف الرابع 

دف التربية اإلسالمية اىل تنمية وتكوين اإلنسان العابد الصاحل ؛ فاإلنسان هو اهلـدف ألنـه          
مستخلف ومكلف والتربية اجلسدية تعىن ذلك النشاط الذي تقوم به التربية دف تنمية اجلسم يف إطار 

فهدفها األساسي تنمية ملكـات اجلسـم   . اإلسالمية املتكاملة واملتوازنه والعابدة هللا تكوين الشخصية 
ويكون مستعداً ، وبالتبعية يكسب اجلسم الصحة والعافية . حبيث تكون قادرة على أداء ما يطلب منها 

جلانـب  فالقوة اجلسدية حتمـل ا ، للجهاد يف سبيل اللة وقادراً على الدفاع عن الوطن والعرض والدين 
الروحي واجلسدي واآلت احلرب والقوة ضرورية لإلنسان لتبليغ دعوتة والقتـال يف سـبيلها حيـث    

 .أصبحت األمة االسالمية مستهدفة 

 

مـن  . وفيما  يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينيـة 
 برنامج الراصد

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

ترسيخ التربية 
 اجلسمية
 االسالمية

 صفر ٥ ٩ ٤ ١ ٢ صفر ٤ صفر ٢ صفر ٢
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 .تنمية القيم العقليه : اهلدف اخلامس 

العقل البشري من أكرب الطاقات فإذا دربت الطاقة العقليه على طريقة اإلستدالل وقفت علـى  
 :و إختذ املنهج القراين وسيلتني . ن طريق االقتناع ووسيلتها يف ذلك التدبر والتفكر والتأمل احلقيقة  ع

اذ بدأ بتفريغ العقل من كل املقررات السابقة اليت مل تقم على يقني إمنا قامت على التقليد او الظن  -١
 .دون التفكري او وعي 

ة مث التأمل والتفكري فيتولد لـدى اإلنسـان   هي تدبر نواميس الكون وتطبع العقل بطابع من الدق -٢
املسلم التفكر العلمي الدقيق وتنصب التربية على العقل حيث هو االداة اليت يفهم ويتعلم ويفكـر   
ا باعتباره قوة مدركه يف اإلنسان خلقها اهللا فيه ليكون مسئوالً را شد اً  ألعماله ويتاسس اميـان  

والتربية العقلية هي تنمية الطاقـات العقليـة   . قل مث االقتناعاملسلم وسلوكة على أساس إعمال الع
وتدريبها يف سبيل إستخدامها يف اخلري والوصول بالفرد املسلم اىل النضج الفكري عن طريق بنـاء  

وتستهدف التربية العقلية ذكاء اإلنسان وتنمية قدرتة على التأمـل  . الشخصية اإلسالمية العابده 
 . ة نفسة والكون واحلياة ؛حيث أن يف االنسان قدرات كافية للتعرف عليها والنظر والتفكري ملعرف

 

      

وفيما  يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدوره كامله يف الربامج الدينية             
 .من برنامج الراصد 

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢( )١١( )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

ترسيخ التربية 
العقلية 
 االسالميه

 صفر ٨ ٢٧ ٢٨ ٢٥ ١٧ ١٤ ١٧ صفر ١٢ ٨ ١٣
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 . ابراز القيم االجتماعية : اهلدف السادس 

الفرد املسلم يكون منظبط إجتماعياً فالفرد املتوازن من مجلتة ينشأ اتمع املتوازن من اتمـع  
بني اجلميع يف الواجبات واحلقوق فاملبادي اإلنسانية واإلجتماعيـة   املسلم على أساس التعاون والتكافل

أساسها الواقع احليوي الفسيولوجي والنفسـي واالجتمـاعي والعقلـي     م مبادئاليت يصوغها االسال
والروحي الذي يتكون منه فطرة اإلنسان اليت فطرة اللة عليها وتتشكل  هذة املبادي يف شكل تنظيمات 

حرص االسالم على إجياد عالقـات   -اعة البشرية ومن اجلوانب للتربية االجتماعية  إجتماعية يف اجلم
وتتمثل هذة املبـادي يف املسـاواة والشـورى    .طيبة بني أفراد اتمع وذلك بإقامة العدالة اإلجتماعية 
ـ  ، والعدل والعمل ضرورةٌ إجتماعية وواجب إجتماعي   ى وغاية انسانية يف احلياة فتعمل التربيـة عل

وتبين االمة على أساس التراحم واملودة فيتوحـد اتمـع   ، الضبط اإلجتماعي سواء داخلياً او خارجياً 
وتكيف . ومن هنا تعمل التربية االسالمية على تنشأة الفرد وتطبعه اجتماعياً . ويظل اتمع متماسكا 

 .قواة الطبيعيه مع القواعد واألحكام اإلجتماعية فيتعايش مع اجلماعة 

 

من برنامج . وفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينية
 الراصد

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢()١١()١٠()٩()٨()٧()٦()٥()٤()٣()٢()١( 

إبراز القيم 
 اإلجتماعيه

 
 صفر ٩ ١٩ ١٦١٠٢ ١٧٢ ٨ ٩ ١٢٤
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 براز التراث االسالمي إ: ابع اهلدف الس

والتراث هو اجلسر الذي يربط حاضر األمة املشرفة  –إبراز التراث االسالمي ثقافياً وحضارياً 
مباضيها العريق والتراث هو حضارة فكرها وعقيدا وحصيلة جهدها العقلـي والروحـي والعلمـي    

ي يف تفسري املوروث اإلسالمي الذي واحلضاري والتراث اإلسالمي بصفة خاصه هو مبثابة اجلهد البشر
جاء بة القرآن الكرمي عن طريق الوحي املرتل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ويتسـلمة اجليـل   
احلاضر من األجيال السابقه وعليهم أن يسلموه بدورهم اىل األجيال الالحقه ؛ فهي أمانـةٌ ورسـالة   

هي  –والثقافة . ل حياً نابضاً خالداً على مر العصور ومسئولية حنو التراث االسالمي الذي جيب أن يظ
حصيلة التراث اإلنساين من قيم ورموز وأفكار وعادات وإجنازات ومعارف وعقائد وهي تعـرب عـن   
النمط الكلي للفكر والسلوك املميز موعة من البشر والذاتية الثقافية تعين العالقة املتصلة بني التـراث  

ي املنطلق األساسي للعطاء الثقايف واملشاركة اإلجيابيه حىت نتخلص من أشـكال  واإلبداع املعاصر ؛ وه
وترتكز السياسة التربوية على أربعة أعمدة  ؛هـي تراثنـا العـريب    ،السيطرة الثقافية اليت نزحت علينا 

االسالمي مبا حيتويه من دين ولغة وقيم وأخالقيات وجيب وصل الفكر اإلسالمي ومنهجة بتراث األمـة  
 .أي بعد فرزة ومتحيصه من جماالت املعرفه  –لسليم ا

 

مـن  . وفيما يلي  ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر هذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينيـة 
 برنامج الراصد

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢()١١()١٠()٩()٨()٧()٦()٥()٤()٣()٢()١( 
إبراز التراث 
احلضاري 

 السالميوا
٨ ٣٣ ١٤٢٩٦ ١٥٤ ١٤٢١١٥٨ ٤ 
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 التربية من اجل التنمية : شاملة الدعوة للتنمية ال: اهلدف الثامن 

حث اإلسالم على ممارسة األعمال اإلقتصادية املختلفة اليت من شأا دفع عجلة النمو اىل األمام 
من الكفـاءة واإلجيابيـة والتـدريب    والبد ان يترتب على هذا إعداد كوادر بشرية على درجة عالية 

والشعور باملسئولية والقدرة على التعرف على سنة التطور وابراز احلاجة اىل االعداد للقـوة البشـرية   
 :الالزمة للنمو االقتصادي واالجتماعي لتحقيق مايلي 

عمـل  كشف املواهب العقلية فتنمي املهارات اجلسمية والفنية واإلجتماعية فتحقق هلم القدرة لل -١
 .املثمر املنتج فيسهموا اسهامات مثمرة لتحقيق التقدم االقتصادي 

 .إسهامات مؤثرة لتحقيق التقدم االقتصادي  -٢

حتسني املهارات واخلربات املتوفرة لدى جيل الكبار وتزيدهم من قدرم علـى التكيـف مـع     -٣
ية والتخطـيط  التغيريات اليت تطرأ يف فرص العمل ومع ما يستجد من تطورات علمية وتكنولوج

 . العلمي يزيد من رصيد اتمع من الكوادر الفنية املاهرة 

وبذلك تزيد نسبة النمو اإلقتصادي عن طريق زيادة اإلنتاج فضالً عن أن التربية توسع مـدارك  
الناس وتغري من إجتاهام حنو العمل وحنو اإلنتاج واإلستثمار ممايزيد من دخل االمة ودخول األفـراد ؛  

اسلوب التشجيع لروح اإلبداع واملبدأة أو املخاطرة اليت البد منها للتقدم اإلقتصادي والبحـث   بإتباع
العلمي من شانة أن يزيد من رصيد اتمع املعريف والتكنولوجي فإنه بالضرورة سيؤدي اىل اإلرتفـاع  

 .مبعدل النمو وحيقق التقدم اإلقتصادي 

 

من برنامج . ذا اهلدف خالل الدورة كاملة يف الربامج الدينيةوفيما يلي ننظر اىل مدى أو عدد ماتكرر ه
 الراصد

 اهلدف
 عدد مرات تكرار اهلدف

)١٢()١١()١٠()٩()٨()٧()٦()٥()٤()٣()٢()١( 

التربية من 
أجل التنميه

 صفر ١٠ صفر ٢ ٣ ٧صفر ٣صفر ٦ ٤ ٦
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 املبحث الثالث

אא

אא
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 حتليل البيانات األولية
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الكلمات): ١(جدول
 االحنراف املعياري املتوسط الربنامج

 ٧٣٤.٩٢ ٤٥٠٦.٨٣ حياة السعداء
 ٥٥٥.٦٨ ٥٠٤٧.٨٣ الراصد
 ٦٩٤.٥١ ٤٧٧٧.٣٣الكل

 
 ثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الكلماتمت): ١(رسم بياين 

٤٥٠٦.٨٣
٥٠٤٧.٨٣

٠
٥٠٠
١٠٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠
٤٠٠٠
٤٥٠٠
٥٠٠٠

المتوسط

الراصدحياة السعداء

البرنامج

 
 

يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني أنّ برنامج الراصد يتفوق من حيـث متوسـط عـدد    
 .الكلمات وبشكل بسيط على برنامج حياة السعداء
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املوضوع): ٢(جدول

 املوضوع
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ تارخيي
اقتصادي
 ١٠ ٧ ٣ واجتماعي

 ١٤ ٥ ٩ عقدي
 ٢٤ ١٢ ١٢اموع

 
 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املوضوع): ٢(رسم بياين

٠
١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩

التكرارات

عقدياقتصادي واجتماعيتاريخي

الموضوع

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
ياة السعداء هي املواضيع العقدية، بينما املواضيع األكثـر  املواضيع األكثر تكراراً  يف برنامج ح -١

 .تكراراً يف برنامج الراصد هي املواضيع االقتصادية واالجتماعية
 .مل يتم التطرق ألي موضوع تارخيي يف أي حلقة من حلقات الربناجمني -٢
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املادة): ٣(جدول

 املادة
 الربنامج

موعا  
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ علمية
 ٢ ١ ١ ثقافية
 ٢٢ ١١ ١١ شرعية
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املادة): ٣(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

شرعيةثقافيةعلمية

المادة

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
ناجمني، حيث تكررت يف كـال الربنـاجمني يف   أنّ املواد الشرعية هي األكثر تكراراً يف كال الرب -١

 .إحدى عشرة حلقة
 .أنّ املادة الثقافية ظهرت يف الربناجمني يف حلقة واحدة فقط يف كل برنامج -٢
 .مل يتم التطرق ألي مادة علمية يف أي حلقة من حلقات الربناجمني -٣
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الشخصية): ٤(جدول

 الشخصية
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ قاري
جميب على أسئلة املذيع ويعلق

 ٢٤ ١٢ ١٢ على املشاهدين

 ٠ ٠ ٠ متحدث
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الشخصية): ٤(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

مجيب على أسئلةقاري
المذيع ويعلق على

المشاهدين

متحدث

الشخصية

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
أنّ الشخصية يف الربناجمني اعتمدت كلياً على صورة ايب على أسئلة املذيع والتعليق على املشاهدين، 

 .ومل تظهر الشخصية بأي صورة أخرى يف كال الربناجمني
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب اجلماعة): ٥(جدول

 اجلماعة
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٢٤ ١٢ ١٢ ةندو
 ٠ ٠ ٠ متثيلية

 ٠ ٠ ٠ حوار يشترك فيه املشاهد
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب اجلماعة): ٥(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

حوار يشترك فيهتمثيليةندوة
المشاهد

الجماعة

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
ه مل يظهر أي شكل آخر هلـا يف كـال   أنّ اجلماعة يف الربناجمني اعتمدت كلياً على شكل الندوة، وأن

 .الربناجمني
 
 
 
 
 

محاضرة
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الزمن): ٦(جدول

 الزمن
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٢٤ ١٢ ١٢دقيقة٤٥
 

ـ ) ٤٥(يتضح من اجلدول السابق أنّ زمن مجيع احللقات يف الربناجمني هو  ر يعتـرب  دقيقة، وأنّ هذا األم
 .معروفاً ومعداً مسبقاً

 
 
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب اجتاه املضمون): ٧(جدول

 اجتاه املضمون
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٣ ٢ ١ سليب
 ٧ ٣ ٤ اجيايب
 ١٤ ٧ ٧ متوازن
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 اء والراصد حسب اجتاه املضمونمتثيل حتليل برناجمي حياة السعد): ٧(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

التكرارات

متوازنايجابيسلبي

اتجاه المضمون

حياة السعداء
الراصد
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 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي

 .أنّ اجتاه املضمون يف كال الربناجمني قد غلب عليه التوازن -١
أنّ االجتاه اإلجيايب يقع يف املرتبة الثانية من حيث اجتاه املضمون يف كال الربناجمني، وأنّ تكـرار   -٢

 .ة السعداء أكثر منه يف حلقات برنامج الراصدهذا االجتاه يف برنامج حيا
أنّ االجتاه السليب يف املضمون هو أقل اجتاهات مضمون الربامج ظهوراً، وأنّ تكرار هذا االجتاه  -٣

 .يف برنامج الراصد أكثر منه يف برنامج حياة السعداء
 
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املعيار): ٨(جدول

 املعيار
جالربنام  

 اموع
 الراصدحياة السعداء

٠ ٠ ٠ ٠ 
١١ ٥ ٦ ١ 
٨ ٤ ٤ ٢ 
٥ ٣ ٢ ٣ 

 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع
 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املعيار): ٨(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

التكرارات

٠١٢٣

المعيار

حياة السعداء
الراصد
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 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
، وأخرياً املعيـار  )٣(، مثّ املعيار )٢(يليه املعيار  هو األعلى تكراراً يف الربناجمني،) ١(أنّ املعيار  -١

 ).صفر(
 .يف برنامج حياة السعداء أكثر تكراراً منه يف برنامج الراصد) ١(أنّ املعيار  -٢
 .يف برنامج الراصد أكثر تكراراً منه يف برنامج حياة السعداء) ٣(أنّ املعيار  -٣
 .ظهر بالتساوي يف كال الربناجمني) ٢(أنّ املعيار  -٤

 
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب االجتاه): ٩(جدول

 االجتاه
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ١٠ ٥ ٥ معارض
 ٢ ١ ١ حمايد
 ١٢ ٦ ٦ مؤيد
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب االجتاه): ٩(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

التكرارات

مؤيدمحايدمعارض

االتجاه

حياة السعداء
الراصد
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 :سم البياين السابقني ما يلييتضح من اجلدول والر
أنّ االجتاه الغالب يف كال الربناجمني هو االجتاه املؤيد، حيث تساوت تكرارات هذه االجتـاه يف   -١

 .كال الربناجمني
االجتاه الذي يأيت يف الرتبة الثانية هو االجتاه املعارض، وقد ظهر أيضـاً بشـكل متسـاوٍ يف     -٢

 .الربناجمني
يف كال الربناجمني فهو االجتاه احملايد، وقد ظهر أيضاً بشكل متسـاوٍ يف  أما االجتاه األقل ظهوراً  -٣

 . كال الربناجمني
 
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب القيم): ١٠(جدول

 القيم
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٨ ٣ ٥ املادية
 ١١ ٦ ٥ األخالقية
 ٥ ٣ ٢ العقالنية
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب القيم): ١٠(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

التكرارات

العقالنيةاألخالقيةالمادية

القيم

حياة السعداء
الراصد
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 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
أنّ القيم األخالقية هي األكثر تكراراً يف كال الربناجمني، وأنها هذه القيم ظهرت بشكل أكرب يف  -١

 .برنامج الراصد
بة الثانية من حيث تكرار ظهورها يف الربناجمني، وأنّ ظهورهـا يف  أنّ القيم املادية جاء يف املرت -٢

 .برنامج حياة السعداء أكثر تكراراً
أما القيم العقالنية فبشكل عام هي أقل القيم ظهوراً، وإن كان ظهورها أوضـح يف برنـامج    -٣

متسـاوٍ  الراصد مقارنة بربنامج حياة السعداء، كما أنّ ظهورها يف برنامج الراصد كان بتكرار 
 .مع ظهور القيم املادية يف نفس الربنامج

 
 

 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب السمات): ١١(جدول

 السمات
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ غري مالئمة
 ٢ ٠ ٢ مالئمة نوعا ما
 ٢٢ ١٢ ١٠ مالئمة
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 رناجمي حياة السعداء والراصد حسب السماتمتثيل حتليل ب): ١١(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

مالئمةمالئمة نوعا ماغير مالئمة

السمات

حياة السعداء
الراصد
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 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
أنّ أغلب السمات يف الربناجمني ظهرت بشكل مالئم، وأنها قد حتققت بشكل تام يف برنـامج   -١

 .الراصد
 .مل تظهر أي مسات غري مالئمة يف أي حلقة من حلقات كال الربناجمني -٢

 
 

 ليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املرجعحت): ١٢(جدول

 املرجع
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ خليجي
 ٠ ٠ ٠ عريب
 ٢٤ ١٢ ١٢ إسالمي
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب املرجع): ١٢(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

اسالميعربيخليجي

المرجع

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :سابقني ما يلييتضح من اجلدول والرسم البياين ال
أنّ املرجع اإلسالمي هو املعتمد الوحيد يف كال الربناجمني، وأنه مل يظهر أي تكرار للمرجع العـريب أو  

 .اخلليجي يف حلقة من حلقات الربناجمني
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب العرض): ١٣(جدول

 العرض
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ ديال يؤ
 ٩ ٦ ٣ قد يؤدي
 ١٥ ٦ ٩ يؤدي
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب العرض): ١٣(رسم بياين

٠
١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩

التكرارات

يؤديقد يؤديال يؤدي

العرض

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
أنّ العرض بشكل عام للربناجمني يؤدي الغرض، وأنّ ذلك املستوى مـن أداء الغـرض أكثـر     -١

 .اً يف برنامج حياة السعداء منه يف برنامج الراصدوضوح
 .أما العرض يف برنامج الراصد فقد تراوح وبشكل متساوٍ بني األداء وإمكانية األداء -٢
 .كما نّ العرض مل خيفق يف أداء الغرض منه يف أي حلقة من حلقات كال الربناجمني -٣
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 تعبريحتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب ال): ١٤(جدول

 التعبري
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ غري مترابط
 ١٠ ٥ ٥ مترابط نوعا ما
 ١٤ ٧ ٧ مترابط
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب التعبري): ١٤(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

التكرارات

مترابطمترابط نوعا ماغير مترابط

التعبير

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
عبري يف كال الربناجمني غلب عليه الترابط، وأنّ تكرار هذا التـرابط يف حلقـات كـال    أنّ الت -١

 .الربناجمني كان متساوياً
 .مل يظهر عدم الترابط يف التعبري يف أي حلقة من حلقات كال الربناجمني -٢
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب االتصال): ١٥(جدول

 االتصال
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٠ ٠ ٠ ال خيدم
 ٠ ٠ ٠ قد خيدم
 ٢٤ ١٢ ١٢ خيدم
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب االتصال): ١٥(رسم بياين

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التكرارات

يخدمقد يخدمال يخدم

شكل االتصال

حياة السعداء
الراصد

 
 

يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني أنّ االتصال بشكل عام كان خيـدم اهلـدف يف    -٣
اجمني، ومل يفقد االتصال يف أي حلقة من حلقات كال الربناجمني قدرته مجيع حلقات كال الربن
 .على خدمة الربنامج

٤-  
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 حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الوسيلة): ١٦(جدول

 الوسيلة
 الربنامج

 اموع
 الراصدحياة السعداء

 ٦ ٤ ٢ استشارة
 ٥ ١ ٤ استمالة عاطفية

 ١٣ ٧ ٦ إقناع
 ٢٤ ١٢ ١٢ اموع

 
 

 متثيل حتليل برناجمي حياة السعداء والراصد حسب الوسيلة): ١٦(رسم بياين

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

التكرارات

اقناعاستمالة عاطفيةاستشارة

الوسيلة

حياة السعداء
الراصد

 
 

 :يتضح من اجلدول والرسم البياين السابقني ما يلي
أنّ الوسيلة األكثر تكراراً يف كال الربناجمني هي اإلقناع، وأنّ ظهور هذه الوسـيلة يف برنـامج    -١

 .عداءالراصد أكثر وضوحاً منها يف برنامج حياة الس
إذا نظر إىل الوسائل يف الربناجمني بشكل عام، فإنّ وسيلة االستشارة جاءت يف املرتبة الثانية من  -٢

حيث الوسائل املستخدمة، وقد تكررت هذه الوسيلة يف برنامج الراصد بشكل أكرب من برنامج 
 .حياة السعداء

خرية، وقد تكـررت هـذه   أما وسيلة االستمالة العاطفية فقد جاءت بشكل عام يف املرتبة األ -٣
 . الوسيلة بشكل أكثر يف برنامج حياة السعداء منها يف برنامج الراصد
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إىل أي مدى يسهم برناجما حياة السعداء والراصد بقناة اد يف حتقيق أهداف : اإلجابة عن التساؤل
 التربية اإلسالمية

 
اليت ظهـرت يف برنـاجمي حيـاة    اجلدول التايل يوضح جمموع تكرارات أهداف التربية اإلسالمية 

 :السعداء والراصد بشكل عام حيث كانت جمموع التكرارات ومتوسطاا على النحو التايل

 اهلدف
جمموع

 لتكراراتا
متوسط 
 % التكرارات

 ٢٦.٩٧ ٢٧.٣٣ ٦٥٦ اإلسالميةترسيخ العقيدة 
 ١٩.٤٩ ١٩.٧٥ ٤٧٤ ترسيخ التربية الروحية

 ١١.٨٠ ١١.٩٦ ٢٨٧ ترسيخ السياج األخالقي
 ٥.٨٤ ٥.٩٢ ١٤٢ تنمية التربية اجلسمية

 ١٠.٩٤ ١١.٠٨ ٢٦٦ تنمية القيم العقلية والفكرية
 ٨.٧٢ ٨.٨٣ ٢١٢ اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية

 ١٠.١٦ ١٠.٢٩ ٢٤٧ التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا إبراز
 ٦.٠٩ ٦.١٧ ١٤٨ الدعوة للتنمية الشاملة

 ١٠٠.٠٠ ١٠١.٣٣ ٢٤٣٢ اموع العام
 

 :يتضح من اجلدول السابق ما يأيت
أنّ أعلى هدف من أهداف التربية اإلسالمية ظهوراً وحتققاً يف برناجمي حياة السعداء والراصـد   -١

مرة تقريباً،  ٢٧هو ترسيخ العقيدة اإلسالمية، حيث كان معدل ظهوره يف حلقات الربناجمني  
موع مجيع أهداف التربية اإلسـالمية الـيت   من جم% ٢٦.٩٧كما أنه شكل مبفرده ما نسبته 
 .ظهرت يف حلقات الربناجمني

أنّ أقل هدف من أهداف التربية اإلسالمية ظهوراً وحتققاً يف برناجمي حياة السعداء والراصد هو  -٢
مرات تقريباً، كما أنّ  ٦تنمية التربية اجلسمية، حيث كان معدل ظهوره يف حلقات الربناجمني 

من جمموع مجيع أهداف التربية اإلسالمية الـيت  % ٥.٨٤حللقات مل تتجاوز نسبة ظهوره يف ا
 .ظهرت يف حلقات الربناجمني
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هي النسبة املتوقعة لتوزيع أهداف التربية اإلسالمية عرب حلقـات  % ١٢.٥وإذا كانت النسبة  -٣
جيد  برناجمي حياة السعداء والراصد، فإنّ اجلدول السابق يظهر أنّ األهداف اليت حتققت بشكل

ترسيخ العقيدة اإلسالمية، وترسيخ التربية الروحية، أمـا بقيـة   : مها) أي أعلى من املتوسط(
 .األهداف فإنها دون املتوسط

 
ويوضح الرسم البياين التايل جمموع تكرارات أهداف التربية اإلسالمية يف برناجمي حياة السعداء والراصد 

 :على النحو التايل

٠

١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠

٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

رارات التك

ترسيخ
العقيدة
االسالمية

ترسيخ
السياج
األخالقي

تنمية القيم
العقلية
والفكرية

ابراز
التراث
اإلسالمي
ثقافيا

وحضاريا
 

 
 :ياين التايل نسبة حتقق كل هدف من أهداف التربية اإلسالمية يف الربناجمنيكما يوضح الرسم الب
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١١.٨%
٥.٨%

٨.٧%

٦.١%
١٠.٢%

١٠.٩%

١٩.٥%

٢٧.٠%

ترسيخ العقيدة االسالمية

ترسيخ التربية الروحية

ترسيخ السياج األخالقي

تنمية التربية الجسمية

تنمية القيم العقلية والفكرية

إبراز القيم االجتماعية االسالمية

ابراز التراث اإلسالمي ثقافيا
وحضاريا
 الدعوة للتنمية الشاملة

 
% ٢٧يتضح من الرسم البياين السابق أنّ أعلى نسبة حتقق هي هلدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية وبنسبة 

ا تقريباً، وأنّ أدىن نسبة حتقق هي خاصة دف تنمية التربية اجلسمية حيث مل تتجاوز نسبة حتقق هـذ 
 . من جمموع أهداف التربية اإلسالمية اليت متّ حتقيقها يف الربناجمني% ٥.٨اهلدف 

 
والختبار ما إذا كان هذا التفاوت املشاهد يف تكرارات ظهور أهداف التربية اإلسالمية هي اختالفـات  

 :و التايلهلا داللة إحصائية أم ال، قامت الباحثة بتطبيق اختبار مربع كاي جلودة املطابقة على النح

 اهلدف
التكرارات
 املشاهدة

التكرارات
 املتوقعة

 البواقي

 ٣٥٢.٠ ٣٠٤.٠ ٦٥٦ اإلسالميةترسيخ العقيدة
 ١٧٠.٠ ٣٠٤.٠ ٤٧٤ ترسيخ التربية الروحية
 -١٧.٠ ٣٠٤.٠ ٢٨٧ ترسيخ السياج األخالقي
 -١٦٢.٠ ٣٠٤.٠ ١٤٢ تنمية التربية اجلسمية

 -٣٨.٠ ٣٠٤.٠ ٢٦٦ تنمية القيم العقلية والفكرية
 -٩٢.٠ ٣٠٤.٠ ٢١٢ اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية

التراث اإلسالمي ثقافياإبراز
 -٥٧.٠ ٣٠٤.٠ ٢٤٧ وحضاريا

 -١٥٦.٠ ٣٠٤.٠ ١٤٨ الدعوة للتنمية الشاملة
   ٢٤٣٢اموع
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سالمية قد ظهرت يف وقد متّ حساب قيمة اختبار مربع كاي الختبار فرضية أن تكون أهداف التربية اإل

برناجمي حياة السعداء والراصد بشكل متساوٍ، حيث اتضح أنّ قيمة اختبار مربع كاي جلودة املطابقـة  
وهذا يعين أنّ أهداف التربيـة  . ٠.٠١ومستوى داللة أقل من  ٧عند درجة حرية  ٧١٣.٢٥٧تساوي 

ل متساوٍ، وأنّ هناك فـروق بـني   اإلسالمية يف برناجمي حياة السعداء والراصد مل تظهر أو تتحقق بشك
 . أهداف التربية اإلسالمية يف تكرارات ظهورها يف الربناجمني

وإلعطاء تقديرات ملدى حتقق أهداف التربية اإلسالمية، قامت الباحثة بتحويل التكرارات إىل درجـات  
ة حسب حتقق ، وملزيد من دقّة التمييز بني الفئات املختلف standardized Z-scoreزائية معيارية 

ووفقاً .  Staninesاألهداف، قامت الباحثة بتحويل الدرجات الزائية إىل الدرجات املعيارية التساعية 
، ١٤٢٠عالم، (ألدبيات القياس التربوي فقد متّ تفسري الدرجات املعيارية التساعية وفقاً للتصنيف التايل 

 ):٢٤٧ص
 

 وصف األداءالتساعي املعياري
 مرتفع٩
 على من املتوسطأ٨،٧
 متوسط٦،٥،٤

 أقل من املتوسط٣،٢
 ضعيف١

 
وبناء على ما سبق، فقد كانت الدرجات الزائية والتساعية ملدى حتقق أهداف التربية اإلسالمية يف 

 :برناجمي حياة السعداء والراصد على النحو التايل
 

 اهلدف
جمموع

لتكراراتا
الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 التساعية

ستوى م
 التحقق

 مرتفع ٩.٠٠ ٢.٠٠ ٦٥٦ اإلسالميةترسيخ العقيدة

 ٦.٩٣ ٠.٩٧ ٤٧٤ ترسيخ التربية الروحية
فوق 
 املتوسط

 متوسط ٤.٨١ -٠.١٠ ٢٨٧ ترسيخ السياج األخالقي
أقل من  ٣.١٦ -٠.٩٢ ١٤٢ تنمية التربية اجلسمية
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 اهلدف
جمموع

لتكراراتا
الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 التساعية

ستوى م
 التحقق
 املتوسط

 متوسط ٤.٥٧ -٠.٢٢ ٢٦٦ تنمية القيم العقلية والفكرية

 ٣.٩٥ -٠.٥٢ ٢١٢ اإلسالميةبراز القيم االجتماعية إ
أقل من 
 املتوسط

 متوسط ٤.٣٥ -٠.٣٢ ٢٤٧ التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا إبراز

 ٣.٢٣ -٠.٨٩ ١٤٨ الدعوة للتنمية الشاملة
أقل من 
 املتوسط

 
 

لراصد، قامـت  وملزيد من التوضيح ملدى حتقق أهداف التربية اإلسالمية يف برناجمي حياة السعداء وا
الباحثة حبساب متوسطات تكرار ظهور أهداف التربية اإلسالمية يف كل برنامج على حدة، حيث 

 :كانت النتائج على النحو التايل
 

 اهلدف
 املتوسط احلسايب لتكرار اهلدف

 الراصد حياة السعداء
 ٢٥.٠٠ ٢٩.٦٧ اإلسالميةترسيخ العقيدة

 ١٨.٧٥ ٢٠.٧٥ ترسيخ التربية الروحية
 ١١.٩٢ ١٢.٠٠ ترسيخ السياج األخالقي
 ٢.٤٢ ٩.٤٢ تنمية التربية اجلسمية

 ١٤.٠٨ ٨.٠٨ تنمية القيم العقلية والفكرية
 ٩.٠٠ ٨.٦٧ اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية

 ١٤.٢٥ ٦.٣٣ التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا إبراز
 ٣.٤٢ ٨.٩٢ الدعوة للتنمية الشاملة
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ات تكرار حتقق أهداف التربية اإلسالمية يف برناجمي حياة السعداء والراصد علـى  وميكن متثيل متوسط
 : النحو التايل

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠

ترسيخ العقيدة االسالمية 

ترسيخ التربية الروحية 

ترسيخ السياج األخالقي 

تنمية التربية الجسمية 

تنمية القيم العقلية والفكرية

إبراز القيم االجتماعية االسالمية 

ابراز التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا 

الدعوة للتنمية الشاملة 

حياة السعداء  الراصد

 يربز التمثيل البياين السابق أداء برناجمي حياة السعداء والراصد يف مدى حتقيقهما ألهداف التربية اإلسالمية
 :وجوانب القوة أو الضعف لكل برنامج، حيث يتضح ما يأيت

هو أعلى هدف من حيث متوسط تكراره يف حلقـات  " سيخ العقيدة اإلسالميةتر"أنّ هدف  -١
 .كال الربناجمني، وأنّ برنامج حياة السعداء يفوق برنامج الراصد يف حتقيقه هلذا اهلدف

جاء يف املرتبة الثانية من حيث متوسط تكراره يف احللقات " ترسيخ التربية الروحية"أنّ هدف " -٢
 . وأنّ درجيت حتقّق هذا اهلدف يف الربناجمني متقاربانلكال الربناجمني أيضاً، 

 :يتضح من التمثيل السابق تفوق برنامج حياة السعداء يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية التالية -٣
 اإلسالميةترسيخ العقيدة -
 ترسيخ التربية الروحية -
 ترسيخ السياج األخالقي -
 تنمية التربية اجلسمية -
 ملةالدعوة للتنمية الشا -
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 :كما يظهر تفوق برنامج الراصد يف حتقيقه لألهداف التالية -٤
 تنمية القيم العقلية والفكرية -
 التراث اإلسالمي ثقافيا وحضارياإبراز -

 .اإلسالمية، فقد حققه الربناجمني بدرجة متساوية تقريباًإبراز القيم االجتماعية أما هدف  -٥
إبـراز  : ألقل حتققاًً يف برنامج حياة السعداء هيوبناء على ذلك فقد كانت األهداف التربوية ا -٦

التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً، وتنمية القيم العقلية والفكرية، بينما كانت أقل القيم التربوية 
 .تنمية التربية اإلسالمية، والدعوة للتنمية الشاملة: حتققاً يف برنامج الراصد

ناجمي حياة السعداء والراصد ألهداف التربية اإلسالمية ولفحص ما إذا كانت تلك الفروق يف حتقيق بر
 :ذات داللة إحصائية قامت الباحثة باختبار الفروض اإلحصائية التالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هـدف ترسـيخ العقيـدة     )١٠(
 .اإلسالمية بني برناجمي حياة السعداء والراصد

 ترسيخ التربية الروحيةيف متوسطي تكرار هدف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )١١(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

ترسـيخ السـياج   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هـدف   )١٢(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد األخالقي

 تنمية التربية اجلسـمية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٣(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

تنمية القـيم العقليـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٤(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد والفكرية

إبراز القيم االجتماعية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٥(
 .ء والراصدبني برناجمي حياة السعدا اإلسالمية

التراث اإلسالمي  إبرازال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٦(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد ثقافيا وحضاريا

 الدعوة للتنمية الشاملةال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٧(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

ت داللة إحصائية يف متوسطي تكرار أهداف التربيـة اإلسـالمية   ال توجد فروق ذا )١٨(
 .بشكل عام بني برناجمي حياة السعداء والراصد
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إىل أي مدى يسهم برناجما حياة السعداء : الرئيس يف الدراسة هو) الكمي(طبعاً سؤالك : مالحظة هامة(

 :رح عليك ما يأيتولذا اقت. والراصد بقناة اد يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني  : أن تضيفي عقب السؤال السابق سؤال رئيس نصه -١

 برناجمي حياة السعداء والراصد يف إسهامهما يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية؟
: وتقويل حتت هذا العنوان) فروض الدراسة(تضعي عنواناً ) أي بعد أسئلة الدراسة(مثّ بعد ذلك  -٢

طبعاً نقصد السؤال األخري الذي متّ إضافته حـول  ) (وضعي رقمه(لإلجابة عن السؤال الرئيس 
ستقوم الباحثة باختبار الفروض التالية، وتسـردي الفـروض التسـعة    ) الفروق بني الربناجمني

 . السابقة
 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية بـني   )١(

 .رناجمي حياة السعداء والراصدب

 

اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية واحنرافهمـا املعيـاري يف   
 :برناجمي حياة السعداء والراصد

 

 متوسطا تكرار هدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية واحنرافهما املعياري يف كال الربناجمني):  ١( جدول 

سطاملتو ن الربنامج  االحنراف املعياري 
 ١٨.٠٠ ٢٩.٦٧ ١٢ حياة السعداء
 ٩.٣٥ ٢٥.٠٠ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف. املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-ووشابري
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 اختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف الربناجمني):  ٢( جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

توىمس
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.١٣ ١٢ ٠.٨٩ ٠.١٨ ١٢ ٠.٢٠حياة السعداء
 ٠.٧٧ ١٢ ٠.٩٦ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٧ الراصد

 

ويلـك يف جممـوعيت   -مسرينوف وشـابريو -يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
ات حتقق هدف ترسـيخ العقيـدة اإلسـالمية    الربناجمني ليست هلا داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرار

 .اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاً

أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض      
 :النحو التايلباستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على 

 

 اختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية):  ٣( جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال٠.٠٧٥ ٣.٤٩٢
 

 يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق هدف ترسيخ العقيـدة 
 . اإلسالمية بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
 .الختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيقهما هلدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية) ت(
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للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق هدف ترسيخ ) ت(اختبار : )٤(جدول 
 العقيدة اإلسالمية 

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.٤٣٤ ٢٢ ٠.٧٩٧

 

للفروق بني متوسطي حتقق هـدف ترسـيخ العقيـدة    ) ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
ومسـتوى داللـة    ٢٢عند درجة حرية  ٠.٧٩٧رناجمي حياة السعداء والراصد تساوي اإلسالمية يف ب

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد . ٠.٤٣٤تساوي 
 .يف درجة حتقيقهما هلدف ترسيخ العقيدة اإلسالمية، وأنّ الفروق املشاهدة عائدة للصدفة

 
بـني   ترسيخ التربية الروحيـة ت داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف ال توجد فروق ذا )٢(

 .برناجمي حياة السعداء والراصد

 

اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف ترسيخ التربية الروحية واحنرافهما املعياري يف برناجمي 
 :حياة السعداء والراصد

 

 ية واحنرافهما املعياري يف كال الربناجمنيمتوسطا تكرار هدف ترسيخ التربية الروح): ٥(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ١٢.٧٣ ٢٠.٧٥ ١٢ حياة السعداء
 ١٣.٤٨ ١٨.٧٥ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف .املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو
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 اختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ترسيخ التربية الروحيةيف الربناجمني): ٦(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-شابريو اختبار
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٠ ١٢ ٠.٦٩ ٠.٠٠ ١٢ ٠.٣٥حياة السعداء
 ٠.٠١ ١٢ ٠.٨٠ ٠.٠٠ ١٢ ٠.٣٠ الراصد

 

ويلك يف جمموعيت -مسرينوف وشابريو-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري موملوجروف
ربناجمني دالة إحصائياً، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف ترسيخ التربيـة الروحيـة غرياعتـدايل يف    ال

 . جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل ال يعد متحققاً

فتـراض  ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة هو عدد صغري وحمدود، لذا فـإنّ انتـهاك ا   
وبناء على ذلك، ستقوم الباحثة ). ت(اعتدالية توزيع املشاهدات يعترب خطرياً يف حالة استخدام اختبار 

البارامتري، واالستعاضة عنه باستخدام اختبار مان وتين الالبارامتري ) ت(بالعدول عن استخدام اختبار 
 :على النحو التايل

 

 ناجمني يف حتقيقهما هلدف ترسيخ التربية الروحيةاختبار مان وتين للفروق بني الرب): ٧(جدول 

 مستوى الداللة إحصاءة مان وتينمتوسط الرتب ن الربنامج
 ١٣.٧١ ١٢ حياة السعداء

٠.٤٠١ ٥٧.٥ 
 ١١.٢٩ ١٢ الراصد

 

يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبارمان وتين للفروق بني متوسطي رتب حتقـق هـدف   
عند مستوى داللـة تسـاوي    ٥.٧٥برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي ترسيخ التربية الروحية يف 

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف درجة . ٠.٤٠١
 .حتقيقهما هلدف ترسيخ التربية الروحية، وأنّ الفروق املشاهدة تعود للصدفة
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بـني   ترسيخ السياج األخالقييف متوسطي تكرار هدف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  )٣(
 .برناجمي حياة السعداء والراصد

 

اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف ترسيخ السياج األخالقي واحنرافهمـا املعيـاري يف   
 :برناجمي حياة السعداء والراصد

 

 عياري يف كال الربناجمنيمتوسطا تكرار هدف ترسيخ السياج األخالقي واحنرافهما امل): ٨(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٥.٧٧ ١٢.٠٠ ١٢ حياة السعداء
 ٧.١٥ ١١.٩٢ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري إثبـات اعتداليـة توزيـع    
مسرينـوف   -ئج اختباري كوملوجروفاجلدول التايل يوضح نتا. املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو

 

 اختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ترسيخ السياج األخالقي يف الربناجمني): ٩(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.١١ ١٢ ٠.٨٩ ٠.٢٠ ١٢ ٠.٢٠حياة السعداء
 ٠.٨١ ١٢ ٠.٩٦ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٢ الراصد
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ويلك يف جمموعيت -مسرينوف وشابريو-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري موملوجروف
ة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف ترسـيخ السـياج األخالقـي    الربناجمني ليست هلا دالل

 .اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاً

أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض      
 :ل ليفني لتجانس التباين على النحو التايلباستخدام حتلي

 

 اختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف ترسيخ السياج األخالقي): ١٠(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال ٠.٤٠٧ ٠.٧١٣
 

ن حتقق هدف ترسـيخ  يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباي
 . السياج األخالقي بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
 .خالقيالختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيقهما هلدف ترسيخ السياج األ) ت(

 

للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق هدف ترسيخ ) ت(اختبار ): ١١(جدول 
 العقيدة اإلسالمية 

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.٩٧٥ ٢٢ ٠.٠٣١

 

اج للفروق بني متوسطي حتقق هـدف ترسـيخ السـي   ) ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
ومسـتوى داللـة    ٢٢عند درجة حرية  ٠.٠٣١األخالقي يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي 

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد . ٠.٩٧٥تساوي 
 .يف درجة حتقيقهما هلدف ترسيخ السياج األخالقي، وأنّ الفروق املشاهدة قد تعود للصدفة
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بـني   تنمية التربيـة اجلسـمية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٤(
 .برناجمي حياة السعداء والراصد

 

اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف تنمية التربية اجلسمية واحنرافهما املعياري يف برنـاجمي  
 :حياة السعداء والراصد

 

 مية التربية اجلسمية واحنرافهما املعياري يف كال الربناجمنيمتوسطا تكرار هدف تن): ١٢(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٧.٣٥ ٩.٤٢ ١٢ حياة السعداء
 ٢.٧١ ٢.٤٢ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري إثبـات اعتداليـة توزيـع    
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف. على حدةاملشاهدات يف كل جمموعة 

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو

 

 اختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف التربية اجلسمية يف الربناجمني): ١٣(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-تبار شابريواخ
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.١١ ١٢ ٠.٨٩ ٠.١٤ ١٢ ٠.٢١حياة السعداء
 ٠.٠٣ ١٢ ٠.٨٤ ٠.٠٩ ١٢ ٠.٢٣ الراصد

 

برنامج  ويلك يف جمموعة-مسرينوف وشابريو-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف التربية ٠.٠١حياة السعداء ليست هلا داللة إحصائية عند مستوى 
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  ذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعـداجلسمية اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، و
 .متحققاً

ة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض     أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراس 
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

 اختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف التربية اجلسمية): ١٤(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 دال إحصائياً ٠.٠٠٨ ٨.٥٤٩
 

بق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق هدف التربية اجلسمية بـني  يتضح من اجلدول السا
ال يعـد  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراض اختبـار  . جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد

الختبار الفروق بني برنـاجمي حيـاة السـعداء    ) ت(ومع ذلك ميكن للباحثة استخدام حتليل . متحققاً
 : حتقيقهما هلدف التربية اجلسمية وذلك باستخدام صيغة معدلة على النحو التايلوالراصد يف

 

للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق هدف ترسيخ ) ت(اختبار ): ١٥(جدول 
 العقيدة اإلسالمية 

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 دال إحصائياً ٠.٠٠٨ ١٤ ٣.٠٩٤

 

للفروق بني متوسطي حتقق هـدف ترسـيخ السـياج    ) ت(اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار  يتضح من
ومسـتوى داللـة    ١٤عند درجة حرية  ٣.٠٩٤األخالقي يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي 

وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصـد يف  . ٠.٠٠٨تساوي 
وبالعودة للجدول الذي يوضح متوسطي الربناجمني، يتضـح أنّ  . ما هلدف التربية اجلسميةدرجة حتقيقه

الفرق لصاحل برنامج حياة السعداء، وبذلك تستنتج الباحثة أنّ برنامج حياة السعداء حيقق هدف التربية 
 .اجلسمية أكثر من برنامج الراصد
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بني  تنمية القيم العقلية والفكرية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف )٥(
 .برناجمي حياة السعداء والراصد

واحنرافهما املعيـاري يف   تنمية القيم العقلية والفكريةاجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف 
 :برناجمي حياة السعداء والراصد

 

 املعياري يف كال الربناجمنيواحنرافهما  تنمية القيم العقلية والفكريةمتوسطا تكرار هدف ): ١٦(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٥.٩٢ ٨.٠٨ ١٢ حياة السعداء
 ٩.٤٠ ١٤.٠٨ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  
مسرينـوف   -ضح نتائج اختباري كوملوجروفاجلدول التايل يو. املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو

 

 يف الربناجمني تنمية القيم العقلية والفكريةاختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ): ١٧(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.٧٢ ١٢ ٠.٩٦ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٤حياة السعداء
 ٠.٤٨ ١٢ ٠.٩٤ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٣ الراصد

 

ويلـك يف جممـوعيت   -مسرينوف وشـابريو -يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
 تنمية القيم العقلية والفكريـة ليست هلا داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف  الربناجمني

 .اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاً
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الفتـراض  أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا ا    
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

 تنمية القيم العقلية والفكريةاختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف ): ١٨(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال ٠.١٩١ ١.٨٢٤
 

تنمية القـيم العقليـة   وق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فر
 . بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد والفكرية

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
تنميـة القـيم العقليـة     حتقيقهما هلـدف  الختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف) ت(

 .والفكرية

 

تنمية للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق هدف ) ت(اختبار ): ١٩(جدول 
 القيم العقلية والفكرية

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.٠٧٥ ٢٢ ١.٨٧١

 

تنمية القيم العقليـة  للفروق بني متوسطي حتقق هدف ) ت( يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار
ومستوى داللـة   ٢٢عند درجة حرية  ٠١.٨٧١يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي  والفكرية
وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد . ٠.٠٧٥تساوي 

 .، وأنّ الفروق املشاهدة قد تعود للصدفةم العقلية والفكريةتنمية القييف درجة حتقيقهما هلدف 
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 اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٦(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

رافهما املعيـاري  واحن اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف 
 :يف برناجمي حياة السعداء والراصد

 

واحنرافهما املعيـاري يف كـال    اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية متوسطا تكرار هدف ): ٢٠(جدول 
 الربناجمني

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٦.٥١ ٨.٦٧ ١٢ حياة السعداء
 ٦.٢٤ ٩.٠٠ ١٢ الراصد

 

االت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  ونظراً ألنّ عدد احل
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف. املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو

 

 يف الربناجمني اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية يع حتقق هدف اختبار اعتدالية توز): ٢١(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.١٦ ١٢ ٠.٩٠ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٨حياة السعداء
 ٠.٥٩ ١٢ ٠.٩٥ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٢ الراصد
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ويلـك يف جممـوعيت   -مسرينوف وشـابريو -يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
 اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية الربناجمني ليست هلا داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف 

 .راصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاًاعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء وال

أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض      
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

 اإلسالميةاز القيم االجتماعية إبراختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف ): ٢٢(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال ٠.٦٦٧ ٠.١٩١
 

إبراز القيم االجتماعيـة  يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق 
 . بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد اإلسالمية

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(ء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار وبنا 
إبراز القـيم االجتماعيـة   الختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيقهما هلدف ) ت(

 .اإلسالمية

 

إبـراز  وسطي حتقق هدف للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف مت) ت(اختبار ): ٢٣(جدول 
 اإلسالميةالقيم االجتماعية 

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.٨٩٩ ٢٢ ٠.١٢٨

إبـراز القـيم   للفروق بني متوسطي حتقق هـدف  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
ـ  ٠.١٢٨يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي  اإلسالميةاالجتماعية   ٢٢د درجـة حريـة   عن

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حيـاة  . ٠.٨٩٩ومستوى داللة تساوي 
، وأنّ الفروق املشاهدة قد  اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية السعداء والراصد يف درجة حتقيقهما هلدف 

 .تعود للصدفة



- ٢٩٣ - 
 

التراث اإلسالمي ثقافيـا   إبرازهدف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار )٧(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد وحضاريا

 

واحنرافهمـا   التراث اإلسالمي ثقافيا وحضـاريا  إبرازاجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار هدف 
 :املعياري يف برناجمي حياة السعداء والراصد

 

واحنرافهما املعياري يف كال  مي ثقافيا وحضارياالتراث اإلسال إبرازمتوسطا تكرار هدف ): ٢٤(جدول 
 الربناجمني

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٤.٥٠ ٦.٣٣ ١٢ حياة السعداء
 ٩.٤٠ ١٤.٢٥ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف. وعة على حدةاملشاهدات يف كل جمم

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-وشابريو

 

 يف الربناجمني التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا إبرازاختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ): ٢٥(جدول 

 الربنامج

 نوفمسري-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٥ ١٢ ٠.٨٦ ٠.٢٠ ١٢ ٠.٢٠حياة السعداء
 ٠.١٣ ١٢ ٠.٨٩ ٠.١٢ ١٢ ٠.٢٢ الراصد

 

ويلـك يف جممـوعيت   -وف وشـابريو مسرين-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
التراث اإلسالمي ثقافيـا   إبرازالربناجمني ليست هلا داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف 
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اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعـد   وحضاريا
 .متحققاً

نس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض     أما االفتراض الثاين فهو جتا 
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

التراث اإلسـالمي ثقافيـا    إبرازاختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف هدف ): ٢٦(جدول 
 وحضاريا

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال ٠.٠٦٥ ٣.٧٦٦
 

التـراث   إبـراز يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق هدف 
 . بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد اإلسالمي ثقافيا وحضاريا

تخدام حتليـل  يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من اس) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
التـراث اإلسـالمي    إبرازالختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيقهما هلدف ) ت(

 .ثقافيا وحضاريا

 

 إبـراز للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق هدف ) ت(اختبار ): ٢٧(جدول 
 التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا

 الداللة ى الداللةمستودرجة احلرية ت

 ٠.٠٥دال عند مستوى  ٠.٠١٥ ٢٢ ٢.٦٣١

 

التـراث   إبـراز للفروق بني متوسطي حتقـق هـدف   ) ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
 ٢٢عند درجة حريـة   ٢.٦٣١يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي   اإلسالمي ثقافيا وحضاريا

ين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء وهذا يع. ٠.٠١٥ومستوى داللة تساوي 
وبالرجوع إىل اجلدول الذي . التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا إبرازوالراصد يف درجة حتقيقهما هلدف 
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يوضح قيميت متوسطي تكرار إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً يظهر أنّ تلك الفروق هي لصاحل 
وذا تستنتج الباحثة أنّ برنامج الراصد حيقق هدف إبراز التراث اإلسـالمي ثقافيـاً   . برنامج الراصد

 . وحضارياً أكرب مما حيققه برنامج حياة السعداء

 

بـني   الدعوة للتنمية الشـاملة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )٨(
 .برناجمي حياة السعداء والراصد

 

واحنرافهما املعياري يف برناجمي  الدعوة للتنمية الشاملةمة متوسطي تكرار هدف اجلدول التايل يوضح قي
 :حياة السعداء والراصد

 

 واحنرافهما املعياري يف كال الربناجمني الدعوة للتنمية الشاملةمتوسطا تكرار هدف ): ٢٨(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ١٠.٧٥ ٨.٩٢ ١٢ حياة السعداء

 ٣.٢٩ ٣.٤٢ ١٢ صدالرا
 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية توزيـع  
مسرينـوف   -اجلدول التايل يوضح نتائج اختباري كوملوجروف. املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :تايلويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو ال-وشابريو

 

 يف الربناجمني الدعوة للتنمية الشاملةاختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ): ٢٩(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٠ ١٢ ٠.٧٥ ٠.٠٧ ١٢ ٠.٢٣حياة السعداء
 ٠.١٦ ١٢ ٠.٩٠ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٨ الراصد
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ويلك يف جمموعيت -مسرينوف وشابريو-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
 اإلسالميةإبراز القيم االجتماعية الربناجمني ليست هلا داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق هدف 

 .عيت برناجمي حياة السعاء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاًاعتدايل يف جممو

أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض      
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

 الدعوة للتنمية الشاملةجمموعيت الدراسة يف هدف  اختبار ليفني لتجانس تباين): ٣٠(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

٠.٠٥غري دال عند مستوى  ٠.٠١٨ ٦.٥٤٤  
 

الدعوة يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تباين حتقق هدف 
 . داء وبرنامج الراصدبني جمموعيت برنامج حياة السع للتنمية الشاملة

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
 .الدعوة للتنمية الشاملةالختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حتقيقهما هلدف ) ت(

 

الدعوة اء والراصد يف متوسطي حتقق هدف للفروق بني برناجمي حياة السعد) ت(اختبار ): ٣١(جدول 
 للتنمية الشاملة

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.١٠٤ ٢٢ ١.٦٩٥

 

الـدعوة  للفروق بني متوسطي حتقق هـدف  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
ومستوى داللة  ٢٢رجة حرية عند د ١.٦٩٥يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي  للتنمية الشاملة

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد . ٠.١٠٤تساوي 
 .، وأنّ الفروق املشاهدة قد تعود للصدفةالدعوة للتنمية الشاملةيف درجة حتقيقهما هلدف 
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ية اإلسالمية بشكل عـام  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار أهداف الترب )٩(
 .بني برناجمي حياة السعداء والراصد

 

اجلدول التايل يوضح قيمة متوسطي تكرار أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام واحنرافهما املعيـاري يف  
 :برناجمي حياة السعداء والراصد

 

 ي يف كال الربناجمنيمتوسطا تكرار أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام واحنرافهما املعيار): ٣٢(جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط ن الربنامج
 ٤٨.٤٠ ١٠٣.٨٣ ١٢ حياة السعداء
 ٣٦.١٥ ٩٨.٨٣ ١٢ الراصد

 

ونظراً ألنّ عدد احلاالت يف كل جمموعة صغرياً إىل حد ما، فمن الضروري جداً إثبات اعتدالية 
 -نتائج اختبـاري كوملـوجروف  اجلدول التايل يوضح . توزيع املشاهدات يف كل جمموعة على حدة

 :ويلك العتدالية التوزيع، حيث كانت النتائج على النحو التايل-مسرينوف وشابريو

 

 يف الربناجمني الدعوة للتنمية الشاملةاختبار اعتدالية توزيع حتقق هدف ): ٣٣(جدول 

 الربنامج

 مسرينوف-اختبار كوملوجروف
Kolmogorov-Smirnov

 ويلك-اختبار شابريو
Shapiro-Wilk 

اإلحصاءة
درجة
 احلرية

مستوى
 الداللة

اإلحصاءة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ٠.١٦ ١٢ ٠.٩٠ ٠.٢٠ ١٢ ٠.١٧حياة السعداء
 ٠.١٣ ١٢ ٠.٨٩ ٠.٢٠ ١٢ ٠.٢٠ الراصد
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ويلك يف جمموعيت -مسرينوف وشابريو-يتضح من اجلدول السابق أنّ قيم اختباري كوملوجروف
داللة إحصائية، أي أنّ توزيع تكرارات حتقق أهداف التربية اإلسالمية بشكل عـام   الربناجمني ليست هلا

 .اعتدايل يف جمموعيت برناجمي حياة السعداء والراصد، وذا فإنّ افتراض التوزيع االعتدايل يعد متحققاً

أما االفتراض الثاين فهو جتانس تباين جمموعيت الدراسة، حيـث مت اختبـار هـذا االفتـراض      
 :باستخدام حتليل ليفني لتجانس التباين على النحو التايل

 

 اختبار ليفني لتجانس تباين جمموعيت الدراسة يف أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام): ٣٤(جدول 

 الداللةمستوى الداللةلتجانس التباين) ف(اختبار 

 غري دال  ٠.٦٨٣ ٠.١٧١
 

داللة إحصائية يف تباين حتقق أهداف التربية يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات 
 . اإلسالمية بشكل عام بني جمموعيت برنامج حياة السعداء وبرنامج الراصد

يعد متحققاً، مما ميكّن الباحثة من استخدام حتليـل  ) ت(وبناء على ذلك، فإنّ افتراضي اختبار  
قيقهما أهداف التربية اإلسالمية بشـكل  الختبار الفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف حت) ت(

 .عام

 

للفروق بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف متوسطي حتقق أهداف التربية ) ت(اختبار ): ٣٥(جدول 
 اإلسالمية بشكل عام

 الداللة مستوى الداللةدرجة احلرية ت

 غري دال ٠.٧٧٧ ٢٢ ٠.٢٨٧

 

للفروق بني متوسطي حتقق أهداف التربيـة اإلسـالمية    )ت(يتضح من اجلدول السابق أنّ قيمة اختبار 
ومستوى داللـة   ٢٢عند درجة حرية  ٠.٢٨٧بشكل عام يف برناجمي حياة السعداء والراصد تساوي 

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد . ٠.٧٧٧تساوي 
 .مية بشكل عام ، وأنّ الفروق املشاهدة قد تعود للصدفةيف درجة حتقيقهما أهداف التربية اإلسال
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אא
 :التالينيهدفت هذه الدراسة يف شقها التطبيقي والكمي إىل اإلجابة على التساؤلني الرئيسيني 

 .إىل أي مدى يسهم برناجما حياة السعداء والراصد بقناة اد يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية -١

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني برناجمي حياة السعداء والراصد يف إسهامهما يف حتقيق  -٢
 أهداف التربية اإلسالمية؟

اإلحصائية والتمثيالت البيانية لإلجابة على السؤال وقد قامت الباحثة باستخدام العديد من األساليب 
وقد . األول، كما قامت الباحثة باختبار العديد من الفروض للوصول إىل إجابة شاملة للسؤال الثاين

 :خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

والراصـد   أنّ أعلى هدف من أهداف التربية اإلسالمية ظهوراً وحتققاً يف برناجمي حياة السعداء -٤
من جمموع مجيـع  % ٢٦.٩٧هو ترسيخ العقيدة اإلسالمية، حيث مثّل هذا اهلدف ما نسبته 

 .أهداف التربية اإلسالمية اليت ظهرت يف حلقات الربناجمني

أنّ أقل هدف من أهداف التربية اإلسالمية ظهوراً وحتققاً يف برناجمي حياة السعداء والراصد هو  -٥
من جممـوع مجيـع   % ٥.٨٤مل تتجاوز نسبة ظهور هذا اهلدف  تنمية التربية اجلسمية، حيث

 .أهداف التربية اإلسالمية اليت ظهرت يف حلقات الربناجمني

كما أظهرت الدراسة أنّ أهداف التربية اإلسالمية يف برناجمي حياة السعداء والراصد مل تظهـر   -٦
اف التربية اإلسالمية يف أو تتحقق بشكل متساوٍ، وأنّ هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني أهد

 . تكرارات ظهورها يف الربناجمني

وعند تقييم تكرارات ظهور مجيع أهداف التربية اإلسالمية يف كال الربناجمني من أجل إعطـاء    -٧
تقدير لكل هدف باستخدام الدرجات التساعية، اتضح أنّ األهداف ومستويات حتققها هـي  

فـوق  (، ترسيخ التربيـة الروحيـة   )مرتفع(إلسالمية ترسيخ العقيدة ا: مرتبة على النحو التايل
 ، إبـراز )متوسط( تنمية القيم العقلية والفكرية، )متوسط(، ترسيخ السياج األخالقي )املتوسط

إبراز ،  )أقل من املتوسط(، تنمية التربية اجلسمية )متوسط(  التراث اإلسالمي ثقافيا وحضاريا
 ). أقل من املتوسط( الدعوة للتنمية الشاملة، )توسطأقل من امل( اإلسالميةالقيم االجتماعية 

 : أظهرت التحاليل الوصفية لبيانات الدراسة ما يأيت -٨

a. ق برنامج حياة السعداء يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية التاليةتفو: 

 اإلسالميةترسيخ العقيدة -

 ترسيخ التربية الروحية -
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 ترسيخ السياج األخالقي -

 يةتنمية التربية اجلسم -

 الدعوة للتنمية الشاملة -

b. ق برنامج الراصد يف حتقيقه لألهداف التاليةتفو: 

 تنمية القيم العقلية والفكرية -

 التراث اإلسالمي ثقافيا وحضارياإبراز -

c.  ا هدفاإلسالمية، فقد حققه الربناجمني بدرجـة متسـاوية   إبراز القيم االجتماعية أم
 .تقريباً

d. داف التربوية األقل حتققاًً يف برنامج حياة السعداء هيوبناء على ذلك فقد كانت األه :
إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضارياً، وتنمية القيم العقلية والفكرية، بينما كانت أقل 

 .تنمية التربية اإلسالمية، والدعوة للتنمية الشاملة: القيم التربوية حتققاً يف برنامج الراصد

صائية للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني برناجمي حيـاة  وعند إجراء االختبارات اإلح -٩
 :السعداء والراصد يف مدى حتقيقهما ألهداف التربية اإلسالمية وجدت الدراسة ما يلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف ترسيخ العقيدة  )١٠(
املشاهدة ليست هلا داللة اإلسالمية بني برناجمي حياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق 

 .إحصائية وأنها قد تعود للصدفة

ترسيخ التربية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١١(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق املشاهدة ليست هلا داللـة   الروحية

 .إحصائية وأنها قد تعود للصدفة

ترسيخ السياج ئية يف متوسطي تكرار هدف ال توجد فروق ذات داللة إحصا )١٢(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق املشاهدة ليست هلا داللة  األخالقي

 .إحصائية وأنها قد تعود للصدفة

تنميـة التربيـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٣(
برنامج حيـاة السـعداء، أي أنّ   بني برناجمي حياة السعداء والراصد لصاحل  اجلسمية

 برنامج حياة السعداء حيقق هدف التربية اجلسمية أكثر من برنامج الراصد
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تنمية القـيم  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٤(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق املشاهدة ليست هلا  العقلية والفكرية
ها قد تعود للصدفةداللة إحصائية وأن. 

إبـراز القـيم   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٥(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد وأنّ الفروق املشاهدة ليست  اإلسالميةاالجتماعية 

 .هلا داللة إحصائية وأنها قد تعود للصدفة

التـراث   زوجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف إبـرا  )١٦(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد لصاحل برنامج الراصد،  اإلسالمي ثقافيا وحضاريا

أي الباحثة أنّ برنامج الراصد حيقق هدف إبراز التراث اإلسالمي ثقافياً وحضـارياً  
 . أكرب مما حيققه برنامج حياة السعداء

عوة للتنمية الدال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار هدف  )١٧(
بني برناجمي حياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق املشاهدة ليست هلا داللـة   الشاملة

 .إحصائية وأنها قد تعود للصدفة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي تكرار أهداف التربية اإلسالمية بشكل عام بني برناجمي 
 .ة تعود للصدف ليست هلا داللة إحصائية وأنها قدحياة السعداء والراصد، وأنّ الفروق املشاهدة 
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אאW
جيب أن تتعاون أجهزة الثقافة والتعليم واإلعالم عن طريق الربامج لدراسة  هويـة  املسـلمني    -١

الدينية والثقافية وإبرازها إىل حيز الوجود والبد من املشاركة اإلجيابية والتعاون البناء املسـتمر  
 نتخلص من أشكال السيطرة  الثقافية اليت نزحت من الغرب وانه البد أن متـارس هـذه   حىت

على وطننا عن طريق تعزيز الربامج بـإعالم إسـالمي  حيقـق     –السيادة -األجهزة متعاونة  
 .األهداف التربوية اإلسالميه  

٢-  د الفضائيه أثبتت الدراسة أا  حتقق بعض األهـداف  بعض الربامج الدينية اليت  تبثها قناة ا
بدرجه متوسطه أو أا  الحتققه على وجه اإلطالق  ألا تعتمد على احلديث املباشـر  وقـد   

فالبد من طرق العديد من املواضيع  اإلسالمية الشاملة ، التكون املواضيع متنوعة بشكلٍ كبري  
معانيها لتحويل اإلميان إىل جلميع شئون احلياة ؛ والبد من أن تتجه الربامج إىل اسلمة معارفها و

عمل والسيما أن اإلعالم اإلسالمي يهتم بتكوين الفرد ومكوناته وتكوين األسرة ومقوماـا  
 .وتكوين مقومات احلياة فليس هناك فصل بني الدينا والدين يف اإلسالم 

ليق على قـول  بعض الربامج الدينية اليت تقدم يف قناة اد الفضائية يقوم احملاضر بالسرد مع التع -٣
 وسؤال املذيع وأسئلة املشاهدين اليت تصل عرب اإلمييل أو الفاكس 

ولكـن ذلـك العـرض    . ويكون املوضوع ممتاز يصل إىل قلوب الكثري ألن وقعه يف الصميم 
والوسيلة قد ال ختدم املوضوع فالبد من توفر عنصر اإلثارة والتشويق بانتقال عدسة الكامريا إىل 

والبد من إبراز معامل وآثار األخذ بنصائح الشيخ على ، معانام يف املوضوع واقع الناس واصل 
 .مع إستخدام كل ماأمكن من تقنيه إلحداث األثر املطلوب . حياة الناس 

البد من مراجعه للربامج عن طريق تقييمها عن طريق التغذيه الراجعة ملعرفـه رأي اجلمهـور     -٤
لقي الرسالة اإلعالمية وكيفيـة اسـتخدامها مث تبـدأ    وجلمع املعلومات والتعرف على كيفية ت

البحوث  والدراسات املكثفه واملعتمه يف جمال حتليل احملتوى او املضمون ومن الضـروري أن  
يعمل اإلعالم مع علم اإلجتماع مع علم النفس بترابط منسجم  لتحقيق أفضل النتائج املرجوة  

 .وللقيام بعملية غربلة وفتلرة جيده للربامج 

إن قناة اد الفضائية هي من القنوات الرائدة  يف تقدمي املادة الدينية اهلادفة على اإلطالق مـن   -٥
وحتقق اغلب أهداف التربية االسالميه بكل واضـح  . بني القنوات املوجودة يف الساحة حالياً 

 .ومملوس 
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نتج برامج دينيـه يـتم   توصي الباحثة بقيام قنوات إسالمية تسري على ج قناة اد الفضائية  ت -٦
إختبارها اختباراً مسبقا قبل عرضها لتصحيح األخطاء إن وجدت ويتعاون فيها التربويون مـع  

 .اإلعالميون  وخرباء علم النفس واإلجتماع 

توصي الباحثة بقيام دراسات تم بتحليل مضمون الربامج الدينية يف جمال اإلعالم  وتتوصل إىل  -٧
التربية املنتوعة لشىت فئات اتمع  ؛ ألن قيام مثل هذه الدراسـات  مدى إسهاماا يف جماالت 

من شأا أن تسلط الضوء على اجلوانب املشرقة يف اإلعالم اهلادف وهي كذلك توجه اإلعالم 
 .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل . إىل الوجه السديده املوفقه 
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Wא
 .رمي القرآن الك -١   
 .السنة املطهرة  -٢   

Wאא
 .م ١٩٨٤مكتبة الفالح  ، الكويت ، التربية اإلسالمية وطرق تدريسها،إبراهيم: الشافعي -١
 .م  ١٩٨٠، القاهرة ، دار الفكر العريب ،اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوينإبراهيم ،: إمام   -٢
مكتبة امللك ،  ١ط، اخلارجي السعودي الواقع واملستقبلاإلعالم،إبراهيم بن عبد اهللا: اجلابر  -٣

 .هـ ١٤١٢، الرياض ، فهد الوطنية أثناء النشر 
الدار العلميـة  ،  ١ط، اثر وسائل اإلعالم على الطفل،وآخرون،ابراهيم ياسني : اخلطيب  -٤

  أقدام ٠,٦٦عمان ، والدولية للنشر والتوزيع  
الـدار السـعودية للنشـر والتوزيـع     ، ١ط،ىل التربيةاملدخل إ،حليمة علي:أبو رزق   -٥

 .هـ ١٤١٩،
.هـ ١٤٢٣، الرياض ،دار اشبيليا للنشر والتوزيع ،١ط،التربية اإلسالمية،امحد: احلمد  -٦
 .هـ ١٤١١، األردن ،دار الفرقان ،  ٣ط،التربية بني األصالة واملعاصرة،إسحاق فرحان  -٧
جيا االتصال اإلعالم التفاعلي يف عصـر الفضـاء االلكتـروين    تكنولو،امسا حسني: حافظ  -٨

 .هـ ١٤٢٦، الدار العربية للنشر والتوزيع ،  ١ط، املعلومايت والرقمي
 

 .هـ١٤٢٦، دار البشري للثقافة والعلوم ،التضليل اإلعالمي،جالل: البشري   -٩
دار التـراث  ، القاهرة ،١ط، كشف اخلفايا ومزيل االلباس،احلافظ إمساعيل: العجلوين -١٠
 ، ١ج،
البث التلفزيوين املباشر عرب األقمـار  ، حممد قاري ،مسر فندي،عبد العزيز سامل:الرويس   -١١

، األمان العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية ، الرياض ،  الصناعية يف دول جملس التعاون
 .م ١٩١٩

م  ١٩٨٨،عامل الكتب والقاهرة ،  نسان العريبالتربية وحتديث اإل،السيد سالمة:اخلميسي  -١٢
إدارة ، مؤسسة اجلريسي الريـاض  ،  البث املباشر حقائق وأرقام،ناصر سليمان:العمر    -١٣

 .هـ١٤١٢  ١ج،إحياء التراث اإلسالمي 
، سلسلة أصول التربيـة اإلسـالمية   ،  أهداف التربية اإلسالمية،ماجد عرسان:الكيالين  -١٤

 هـ١٣٠٩، مؤسسة الريان 
 . هـ١٤١٧،الرياض ، مطبعة سفري ،٢ط،مفاهيم..!اإلعالم،علي حممد:النجعي   -١٥
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، بريوت ، مؤسسة عبد احلفيظ البساط ، ١ط،أصول التربية اإلسالمية،أمني: أبو الوي -١٦
 .م ١٩٩٩

، رياض ال، مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر ،١ط،حبوث إعالمية،بدر امحد: كرمي   -١٧
 . هـ١٤١٢

، امة للنشر والتوزيع ، ٢ط،  نشأة وتطور اإلذاعة يف اتمع السعودي،بدر امحد: كرمي  -١٨
 .هـ  ١٤٠٦، مطابع سحر ، جدة اململكة العربية السعودية ،
، مقارنة مع نظريـات التربيـة   ،  أصول التربية اإلسالمية،سعد بن عبد اهللا،:بن جنيدل  -١٩

 .هـ  ١٤٠١، الرياض ، اململكة العربية السعودية  ، والنشر دارالعلوم للطباعة 
 .هـ ١٤٢٦، دار البشري للثقافة والعلوم،من التضليل اإلعالمي،جالل:الشافعي  -٢٠
، دار الفكـر العربيـة   ، ٣ط،  األسس العلمية لنظريات اإلعـالم ،جيهان أمحد: رشيت   -٢١

 .م  ١٩٨٦، الشركة املتحدة للنشر والتوزيع 
، الدار املصرية اللبنانية ، ٣دار سة مقارنة و ط،أخالقيات العمل،حسن عماد:كاوي م -٢٢

 ، هـ  ١٤٢٤،القاهرة 
، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ،  ١ط،اإلعالم ومعاجلة األزمات،حسن عمده:مكاوي   -٢٣

 .هـ١٣٢٥
سلسلة مـن البحـوث   ، ميةاملباديء والقيم يف التربية اإلسال،حممد مجيل علي:خياط    -٢٤

 .هـ١٤١٦، مكة ،جامعة أم القرى ، التربوية النفسية 
الـدار  ،  ١ط،  نظام االتصال واإلعالم الدويل الضـبط والسـيطرة  ،راسم حممد: اجلمال -٢٥

 .هـ ١٤٢٥،القاهرة ، املصرية اللبنانية 
) ت .د(نشر دار الفجر لل،  ١ط، حبوث جامعية يف الصحافة واإلعالم،سحر حممد: وهيب   -٢٦
دكتـوراة غـري   ،  التلفاز ودورة يف عملية التغيري االجتماعي كلية التربية،سعيد:آل زعري -٢٧

 .هـ ١٤٠٦، كلية الدعوة واإلعالم ، منشورة 
دور الربامج يف إبراز خصائص شعوب اخلليج والتذكري بدورها ،سعيد بن مبارك:آل زعري  -٢٨

جهاز ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ،  ي واحلضارييف خدمة اإلسالم  وتقدمي العطاء الفكر
 .هـ   ١٤٠٧، تلفزيون اخلليج 

 
، مكتبة الشـريف  ، الرياض ،  ١ط،  التربية اإلسالمية،سليمان بن عبد الرمحن:احلقيل   -٢٩

 .م  ١٩٩١
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مكتبات عكـاظ  ،  ١ط، أزمة التعليم اإلسالمي،وسيد علي اشرف،سيد سجاد حسني -٣٠

 .م ١٩٨٣، جدة ، يع للنشر والتوز
دار عامل الكتب للنشـر  ، ٢ط،االهداف والوظائف ،اإلعالم اإلسالمي،سيد:شنقيطي  -٣١

، اململكة العربية السـعودية  ، الرياض ، فهرسة امللك فهد الوطنية للنشر والتوزيع ، والتوزيع 
 .هـ  ١٤١٧

تـب للطباعـة والنشـر    دار عامل الك، ١ط،اإلعالم اإلسالمي،سيد حممد:الشنقيطي -٣٢
، اململكـة العربيـة السـعودية    ، العليـا  ، الرياض ، فهرسة امللك فهد الوطنية ، والتوزيع 
 .هـ ١٤٠٤

دار عـامل الكتـب   ،  ١ط،   األصول التطبيقية لإلعالم اإلسالمي، سيد حممد:شنقيطي  -٣٣
 .هـ  ١٤٠٦، الرياض ، للنشر والتوزيع 

دار عامل الكتب للنشر ، ١ط،  وضوعي لدراسة اإلعالمالتصور امل،سيد حممد:شنقيطي   -٣٤
 .هـ ١٤٠٦، الرياض ، والتوزيع 

، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،٢ط،مدخل إىل اإلعالم،سيد حممد:شنقيطي -٣٥
 .هـ  ١٤١٧،  مكتبة امللك فهد الوطنية 

دار عامل الكتـب للنشـر   ،  ١ط، مفاهيم إعالمية من القران الكرمي،سيد حممد:شنقيطي  -٣٦
 .هـ  ١٤٠٦، الرياض ،  والتوزيع 

دار عامل الكتب للنشـر  ،األهداف والوظائف ،اإلعالم اإلسالمي،سيد حممد،شنقيطي  -٣٧
 .هـ ١٤١٧، والتوزيع 

، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،  مفاهيم إعالمية من القران الكرمي،سيد حممد،شنقيطي  -٣٨
 .هـ ١٤٠٦

دار التفافة للنشـر   ١ط،اإلسالمية العامةأصول التربية،عبداهللا السبيعي،صاحل:رش باقا -٣٩
 .م١٩٩٠،والتوزيع 

، مان االردن ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،١ط،مائة سؤال عن اإلعالمطلعت ،: مهام   -٤٠
 .هـ ١٤٠٣

القاهرة ، ر الفكر العريب دا،  دراسات يف اإلعالم الفضائي،فوزيه:العلي،عاطف: العبد   -٤١
 .م  ١٩٩٥، 
 .م ١٩٧١، مطبعة عصام، بغداد ،طرق تدريس الدين،عايدة توفيق:اهلامشي   -٤٢
.هـ١٣٧٩،  دور الربامج الدينية يف معاجلة قضايا ومشكالت اتمع،عبد احلليم:عويس   -٤٣
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،  د واالحنـراف دور الربامج الدينية يف مكافحـة تيـارات اإلحلـا   ،عبد احلليم: عويس  -٤٤
 هـ ١٣٧٩

ندوة ماذا يريـد التربويـون مـن    ،  الربامج الدينية وطرق عرضها،عبد احلميد:الصفار   -٤٥
 .هـ ١٤٠٣، اإلعالميني 

دار ،  ١ط،  أصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع،عبد الرمحن:النحالوي  -٤٦
 . ١٩٧٩، دمشق ، الفكر 

، دار الفكر ، دمشق  . ١ط، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، عبد الرمحن:النحالوي  -٤٧
 .هـ ١٣٩٩

،  ١ط،  مناذج االتصال يف الفنون واإلعالم والتعليم وإدارة األعمـال ،عبد العزيز: شرف  -٤٨
 .هـ ١٤٢٣، الدار املصرية اللبنانية 

دار الفكـر  ،  ١ط،    ةحنو فلسفة عربية للتربي، عبد الغين :عبود، عبد الغين:النوري   -٤٩
 .م ١٩٧٦، العريب للنشر 

، دار قطري بن الفجـاءة  ،  التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة،عبد الغين:النوري   -٥٠
 .م ١٩٨٦، قطر 

املركز الدويل للتحكيم الـوظيفي  ،   من األصول التربوية يف اإلسالم،عبد الفتاح:جالل   -٥١
 .م ١٩٧٧، مجهورية مصر العربية ، املنوفية  ،للكبار يف العامل العريب 

تصـدرها  ،  أصول  النظرية العربية  يف التربية يف الة العربية للتربية،عبد القادر يوسف  -٥٢
 .م  ١٩٨٢،  ١ط، املنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم 

دار البشـري  ،  ٢ط ، اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اعالم املعاصر،عبد اهللا قاسم:الوشلي   -٥٣
 . هـ ١٤١٤، صنعاء ،ليمن ، دار عمار للنشر والتوزيع ، للنشر والثقافة والعلوم اإلسالمية 

، مكتبـة الـدعوة اإلسـالمية    ، القاهرة ، ،٨ط،أصول الفقة،عبد الوهاب:خالف   -٥٤
 )ت .د(
مكتبة امللك فهـد  ،  القدوة احلسنة وأثرها يف اإلعالم باإلسالم،عبد اهللا سعد:الضياف  -٥٥

 .هـ ١٤١٢، مطابع احلميضي ، الوطنية أثناء النشر 
دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ،   ١ط.،املدخل للعلوم السلوكية،صاحل حممد:عساف   -٥٦

 .م ١٩٩٥،  
مكتبـة   ١ط،  التربية اإلسالمية  املفهومات والتطبيقات،سعيد إمساعيل علي وآخرون ،   -٥٧

 .هـ  ١٤٢٥، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، زيع الرشد للنشر والتو
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،  دراسة ناقدة  ألساليب التربية املعاصرة يف ضوء اإلسالم، فتحية عمر رفاعي:احللواين   -٥٨
 .هـ ١٤١٢، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

لطباعة والنشر دار الفرقان ل، التربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة،إسحاق حممد فرحان،  -٥٩
 .هـ١٤١١

يف عهد خادم ،  تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية،فهد بن عبد العزيز:العسكر   -٦٠
 .هـ ١٤٢٢، اململكة العربية السعودية ، مطابع اجلامعة ، احلرمني الشريفني 

لك فهـد  مكتبة امل، ، ١ط، مكتبة امللك فهد الوطنية ،حبوث إعالمية،بدر امحد، كرمي   -٦١
 .هـ   ١٤١٦، الوطنية أثناء النشر 

مكتـب التربيـة   ،  ندوة ماذا يريد التربويون،أفكار حول اإلعالم الديين،لبيب:السعيد  -٦٢
 . هـ ١٤٠٦، العريب لدول اخلليج 

 .م ١٩٨٢،الرياض، دار املريخ ،فلسفة تربوية عربية،لطفي امحد:بركات   -٦٣
دراسـة منهجيـة يف   . مفهوم النظرية التربوية اإلسالميةتطور،ماجد عرسان:الكيالين  -٦٤

املدينـة  ، دمشق و مكتبة التـراث  ، دار ابن كثري ،  ٢ط، األصول التارخيية للتربية اإلسالمية
 .م ١٩٨٥، املنورة 

املطبعـة العصـرية   ،  ١ط، اإلعالم اإلسالمي والتحديات واملواجهـة ،ماجي:حلواين   -٦٥
 .هـ ١٤١١،
تصدر عـن  ، الة التربوية ، وآخرون ، سامل علي القحطاين،حممد حممود:العبد الغفور  -٦٦

العـدد احلـادي   ، حمكمـة  ، ختصصية ،جملة فصلية ، جملس النشر العلمي وجامعة الكويت 
  ١٩٩٦، خريف  ،  الد احلادي عشر  ، الد احلادي واألربعون ، واألربعون 

دار الشروق للنشر والتوزيـع  ،  ١ط،  وث اإلعالمحتليل احملتوى يف حب،حممد عبد احلميد -٦٧
 ،هـ  ١٤٠٤، اململكة العربية السعودية ، جدة ،والطباعة  

، مكتبة االجنلو املصرية ،٢ط ،   اإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق،حممد علي:العويين  -٦٨
 .م  ١٩٨١، القاهرة ، مطابع اإلسالم 

 .١٩٦٨، تونس،  بية احلديثة يف البالد الناميةآفاق التر،حممد فاضل:اجلمايل   -٦٩
، تـونس  ، الدار العلمية للكتـاب  ،  ٢ط،تربة اإلنسان اجلديد،حممد فاضل:اجلمايل   -٧٠

 م   ١٩١٨
دور وسائل االتصال االلكتروين يف امـع  ،صناعة العقل يف عصر الشاشة،حممد: فلحي  -٧١

الدار العلمية الدولية للنشـر  ،  ١ط، ت االلكترونيةاحلاسبا، االنترنت ، التلفزيون  –املعاصر 
 .م ٢٠٠٢، والتوزيع وعمان 
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، عامل الكتـب  ،أصوهلا وتطورها يف البالد العربية ،التربية اإلسالمية،حممد منري: املرسي -٧٢
 .م ١٩٨٣، القاهرة 

فجر للنشر دار ال،  ٢ط،املبادي النظرية التطبيق،اإلعالم اإلسالمي،حممد منري:حجاب   -٧٣
 .م  ٢٠٠٣، القاهرة ، والتوزيع 

، القـاهرة  ، االجنلـو املصـرية   ،دراسات  يف الفكر التربوي املعاصر ،حممد نبيل: نوفل   -٧٤
 .م  ١٩٨٥

، القاهرة ، األهداف  التربوية  يف إطار النظرية التربوية يف اإلسالم ،حممود السيد:سلطان  -٧٥
  ١٩٨١، احلسام للنشر 

مركـز  ، إنتاج اللغة اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية ،حممد منصور:هيبه،حممود خليل  -٧٦
 .هـ١٤٢٠،للتعليم املفتوح ، جامعة القاهرة 

احلسـام  ، القاهرة ، األهداف التربوية يف إطار النظرية التربوية يف اإلسالم ،حممود سلطان  -٧٧
 .م ١٩١٨، للنشر 

 .م ١٩٧٧،مؤسسة الوحدة ،الكويت ،اإلسالممفاهيم تربوية يف،حممود سلطان  -٧٨
، اإلسكندرية ، العالقات العامة واإلعالم يف الدول النامية ،مسري منصور،حمي الدين حسن  -٧٩

 م  ١٩٨٥
،   ٢ج، مطـابع  القصـيم   ،  ١ط، أهداف التربية  اإلسالمية وغايتها ،مقداد: ياجلن   -٨٠

 .م  ١٩٨٦
آمال ، الفضائيات العربية ومتغريات العصر ،حسن عماد:مىن سعيد و مكاوي:احلديدي  -٨١

، الـدار املصـرية اللبنانيـة    ،  ١ط، املؤمتر العلمي األول لالكادميية الدولية لعلوم اإلعـالم  
 .هـ ١٤٢٥

،  ةالدار املصرية اللبناني، ١ط، اإلعالم واتمع ،سلوى أمام علي،مىن سعيد:احلديدي  -٨٢
 .هـ ١٤٢٤

دار ،  ٢ط،دراسة يف علم االجتماع اإلسـالمي  ،اء اتمع ونظمهبن،نبيل:السمالوطي  -٨٣
 .م ١٩٨٨،الشروق وجدة 

 .هـ ١٤٠٣، دار الفرقان للنشر والتوزيع   ،مائة  سؤال عن اإلعالم،مهام:طلعت   -٨٤
، الرياض ، التلفزيون اإلسالمي ودورة يف التنمية ،عادل:الصرييف،حيى بسيوين مصطفى  -٨٥

 .م  ١٩٨٥ ،عامل الكتب 
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WאW
مكتب التربية العـريب  ،؟ ٢ط،أجزاء ) ٣(وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من اإلعالميني  -١

 .م ١٩٨٠، هـ  ١٤٠٦، بدول اخلليج 
אWאאאאאW

صر البث املباشر من جهة نظر املعلمني الرقابة األسرية يف ع،هليل بن حمسن،العمريي -١
 .هـ١٤١٢،جامع أم القرى،كلية التربية،رسالة ماجستري غري منشورة، 

تقييم (مجهورية مصر العربية ودراسة بعنوان ،األمانة العامة،احتاد اإلذاعة والتلفزيون  -٢
، لبحوث واإلحصاء صادرة عن املراقبة العامة ل) الربامج الدينية يف اإلذاعة والتلفزيون 

 .١٩٧٩،ديسمرب 
الربامج الدينية اإلسـالمية يف  ( دراسة عنواا ،حسن:حرز،شحات غريب:جرز -٣

، دراسة تقوميية وهي دراسة ماجستري غري منشـورة يف التربيـة   ) التلفزيون املصري 
 قسـم أصـول التربيـة   ، كلية التربية ، ختصص تربية إسالمية مقدمة جلامعة األزهر 

 ١٩٨٧. /هـ١٤٠٨اإلسالمية عام
) اإلذاعة والتلفزيون يف جمال الدعوة اإلسالمية (دراية بعنوان،عبد اخلالق عبد الوهاب -٤

 )ت .د(،جامعة األزهر ، كلية أصول الدين بالقاهرة ،رسالة دكتوراه غري منشورة
الفقه للمرحلة مدى التكامل بني مقررات (دراسة بعنوان،عبد اهللا عثمان:الشائع  -٥

يف تنمية قيميت التفكري العلمي والوعي " نور على الدرب " الثانوية والربنامج اإلذاعي 
كليـة التربيـة   ، رسالة دكتوراه مقدمة إىل قسم التربية اإلسالمية واملقارنة ) االجيايب 

 .غري منشورة(جامعة أم القرى
ة لبعض الربامج الدينية يف القناة دراسة حتليلي(دراسة بعنوان،عفاف حسن:الوعل  -٦

دراسة . .هـ١٤١١األوىل بتلفاز اململكة العربية السعودية لدورة رمضان الكرمي عام 
جامعة ، قسم التريب ة اإلسالمية واملقارنة ، مقدمة لكلية التربية ، ماجستري غري منشورة 

 .أم القرى
)  ةة واستخدامها يف جمال الدعوالتمثيلية التلفازي(دراسة بعنوان،حممد حسن هادي  -٧

، رسالة ما جستري غري منشورة مقدمة إىل املعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 .هـ ١٤٠٦ – ١٤٠٥، قسم اإلعالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

س التعاون مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية بدول  جمل،فخريه:خوج  -٨
 . هـ١٤٢٢،كلية التربية مكة املكرمة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، اخلليجي 

مريفت كامل عبداهللا ، وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا ، رسالة : أسرة  -٩
دكتوراه غري منشورة ، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية ، الريـاض ،      

 .هـ١٤٢٥
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