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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي من وجهة
نظر طلبة جامعة �آل البيت يف الأردن .ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وجمعت
البيانات من خالل ا�ستبانة �صممها الباحث لتحقيق هدف الدرا�سة ،حيث ا�شتملت على ()63
فقرة موزعة على جماالت الدرا�سة الثالثة :التكويني والوقائي والعالجي.
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة ال البيت الأردنية للعام الدرا�سي
 .2014-2013واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،والتي �شملت
( )1000طالب وطالبة من �أفراد املجتمع الأ�صلي .و�أجريت التحليالت الإح�صائية
كاملتو�سطات احل�سابية ،والتكرارات ،والن�سب املئوية ،اختبار حتليل التباين .و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن قراءة الكتب الإ�سالمية ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي بينما جاءت
قراءة الن�رشات ،واملجالت ،واال�ستماع لإذاعة القران الكرمي باملرتبة الثانية و�أخرياً
اال�ستماع للأ�رشطة والت�سجيالت الإ�سالمية .وبينت نتائج الدرا�سة �إن الدور التكويني
م�ؤثر ب�شكل �أكرب مقارن ًة بكل من الدور الوقائي والعالجي .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ول�صالح الإناث يف الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي،
وعدم وجود فروق تعزى لتخ�ص�ص الطلبة.
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)1(  العدد السادس والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Educational Role of Islamic Media from Al- albayt University
Students’ Point of View in Jordan (A field study)

Abstract:
The aim of this study is to identify the educational role of Islamic media
from Al al- Bayt University students’ point of view in Jordan. The researcher
used the analytical- descriptive approach. In order to achieve the goals of
the study, the researcher designed a questionnaire to collect the data, which
included (63) items distributed on the three fields of the study: constitutive,
preventive, and curative.
The population of the study included all students of Al al- Bayt University
in the academic year 2013- 2014. The researcher used the stratified random
sample method to choose the sample of the study, which involved (1000) male
and female students of the native community members. Statistical analyses
were conducted, such as: means, frequencies, percentages, and contrastive
analysis test. The findings of the study showed that reading Islamic books
ranked the highest mean, while reading publications, magazines, and listening
to the Holy Quran radio station ranked the second rank, and finally, listening
to tapes and Islamic recordings ranked the lowest rank. The findings showed
that the constitutive role is the more effective than the preventive and curative
roles. The results showed that there is a significant statistical differences in
favor of female students in the educational role of Islamic media, but there
is no significant statistical differences attributed to students’ specializations.
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مقدمة:
�إن الإعالم يعمل على تكوين القناعات الفكرية واملواقف ال�سلوكية عن طريق ن�رش
الأفكار والآراء واملواقف املختلفة ،و�إدخالها يف حياة النا�س وممار�ستهم اليومية (عي�سى،
 ، )2004وبناء عليه ف�إن ت�أثري الإعالم يكون فعا ًال عندما يعنى بالق�ضايا العامة التي
تعرب عن م�ستوى الت�صورات ال�سائدة بني اجلماهري فكراً وممار�سة من خالل رفع م�ستوى
الوعي اجلماهريي بالرتكيز على امل�سائل امللحة لدى املجتمع ،ومبا �أن الإعالم يقوم على
االت�صال ،ف�إنه يقوم بنقل العادات والتفكري والعمل والتعامل مع الكبار �إىل النا�شئني،
واحلياة االجتماعية ال ت�ستمر �إال بنقل اخلربة بني الأجيال وات�صال الأفراد بع�ضهم ببع�ض،
كما ي�سعى الإعالم �إىل تغيري نظرة النا�س �إىل العامل واملواقف واالجتاهات وبع�ض القيم
و�أمناط ال�سلوك ،من خالل ما تبثه من معلومات بل �إن كثرياً من النا�س يتخلى عن قيم
را�سخة لديهم وي�ستبدلونها بقيم �أخرى نتيجة تعر�ضهم لو�سائل الإعالم املختلفة ،ويف
نهاية الأمر ن�ستطيع القول �إن هدف الإعالم هو خماطبة الإن�سان بو�سائله املختلفة.التي
يكون لديها القدرة على �إي�صال الر�سالة املطلوبة (دروي�ش2005 ،؛ الزيادي2001 ،؛
ال�ستان وعبد اجلواد2003 ،؛ ن�صار. )2004 ،
وي�شكل النظام الرتبوي �أحد الأنظمة املتعددة يف �أي جمتمع ،حيث ي�ؤثر ويت�أثر به
وب�شكل كبري ،حتى �أ�صبح الدور الرتبوي من �أهم مرتكزات الدولة التي ت�سعى لتطويره
وحتديثه ،ملا له من �أهمية بالغة يف بناء جيل �صالح واع وم�س�ؤول من جهة ،ومن جهة
�أخرى ملواكبة التقدم التكنولوجي والثورة املعرفية املت�سارعة ب�شكل كبري يف العامل ،لذلك
ت�أتي �أهمية ت�ضافر املجاالت كافة ،ال �سيما
الإعالم الذي يع ّد من �أهم امل�ؤ�س�سات االجتماعية ذات العالقة الوطيدة مع الرتبية،
فالإعالم والرتبية مكمالن لبع�ضهما ،وهما اجلناحان اللذان يحتاجهما �أي جمتمع كي
يحلق ب�شكل �صحيح؛ لذا فالإعالم واحد من �أهم ركائز العملية الرتبوية �أيا كان �شكله
وو�سائله.

مشكلة الدراسة:
يف �ضوء االنفجار الإعالمي كان املجتمع الإ�سالمي �أحد املجتمعات التي ت�أثرت به،
وال �سيما املجتمع الأردين ،ف�أ�صبح املجتمع يتعر�ض ل�سيل عارم من الف�ضائيات التي تركز
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على خمتلف العناوين ،ولهذا ال بد من العلماء والدعاة �أن يكون لهم الدور الكبري يف �إر�شاد
ال�شباب وتوجيههم �إىل الأخالق واملبادئ الإ�سالمية ،والتحذير من خطر الإعالم الفا�سد ،من
خالل الإعالم املوجه التوعوي ال�صادق ،والبد �أن يكون هناك دور بارز للجانب الرتبوي يف
و�سائل الإعالم ،ومن هنا جاء الغر�ض من هذه الدرا�سة التعرف �إىل الدور الرتبوي لو�سائل
الإعالم الإ�سالمي من وجهة نظر طلبة جامعة �آل البيت يف الأردن.

عناصر مشكلة الدراسة:
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف حماولتها الإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية:
1 .1ما درجة انت�شار و�سائل الإعالم الإ�سالمي يف املجتمع الأردين؟
2 .2ما مدى قيام و�سائل الإعالم الإ�سالمي بدورها الرتبوي من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف متو�سطات �أراء �أفراد العينة
حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي تعزى �إىل النوع (ذكر ،انثى) ؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف متو�سطات �أراء �أفراد العينة
حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي تعزى �إىل التخ�ص�ص (علمي� ،إن�ساين) ؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف التعرف �إىل الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي
من الناحية النظرية والتطبيقية من حيث:
♦ ♦�أوالً -الأهمية النظرية :ت�سعى هذه الدرا�سة لر�سم ال�سيا�سات العامة املتعلقة

بالدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي ،تطوير الربامج الإعالمية وتنفيذها بكفاءة
وفاعلية ،وفتح �أفاق جديدة �أمام الباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة مبيدان
الإعالم الإ�سالمي.
♦ ♦ثانياً -الأهمية التطبيقية :ت�أتي �أهمية الدرا�سة �أنها من الدرا�سات احلديثة التي
تقدم بيانات عن الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي من وجهة نظر طلبة جامعة �آل
البيت يف الأردن ،كما ت�سعى الدرا�سة للتعرف �إىل امل�شكالت التي تعوق تقدم و�سائل الإعالم
الإ�سالمي وتطورها ،كما ت�سهم يف و�ضع �إ�سرتاتيجية ميكن من خاللها تطوير الدور الرتبوي
للإعالم الإ�سالمي ،بحيث يفيد املهتمون و�أ�صحاب القرار من نتائجها يف حت�سني الدور
الرتبوي مبا يتالءم مع االحتياجات التعليمية والتدريبية واخلدمات املقدمة.
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أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:


التعرف �إىل الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي يف املجتمع الأردين.



بيان درجة انت�شار و�سائل الإعالم الإ�سالمي يف الأردن.



بيان م�ستوى قيام و�سائل الإعالم الإ�سالمي بدورها الرتبوي من وجهة نظر �أفراد

العينة.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄الدور الرتبوي :جمموعة الإجراءات والأن�شطة التي تقوم بها و�سائل الإعالم
الإ�سالمي لأجل توعية وتثقيف املجتمع الأردين.
◄◄الإعالم الإ�سالمي :هو ا�ستخدام الأ�سلوب الإ�سالمي بطرق فنية �إعالمية ،يقوم به
�أ�شخا�ص ملتزمون ديني ًا ومطلعون على الو�سائل الإعالمية احلديثة ،وي�ستخدمونها لن�رش
املبادئ والقيم الإ�سالمية بغر�ض التوعية والتثقيف والإر�شاد للنا�س.
◄◄الإعالم :جملة الأ�ساليب التي يلج�أ �إليها الإن�سان للتعامل مع غريه من النا�س
والت�أثري فيهم (عبد الباقي)1979 ،
◄◄و�سائل الإعالم الإ�سالمي :جمموعة الو�سائل الإعالمية التي تعمل مببادئ الإ�سالم
وقيمه امل�ستخدمة يف املجتمع الأردين وهي :الن�رشات واملطويات ،الكتب والكتيبات،
الت�سجيالت ال�صوتية ،املجالت.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على:
 احلدود الزمانية :طبقت هذه الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام اجلامعي

.2014 /2013


احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة �آل البيت.

 احلدود الأكادميية اقت�رصت هذه الدرا�سة على الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم
الإ�سالمي من وجهة نظر طلبة جامعة �آل البيت.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلعالم:
يع ّد الإعالم عملية اجتماعية متجددة له الأهمية البالغة يف �أي جمتمع من املجتمعات،
والميكن حتديد هذه الأهمية خالل فرتة زمنية� ،إمنا يتجدد على الدوام نتيجة التطور الهائل
يف و�سائله واالحتياجات املتزايدة له يف املجتمعات املختلفة (ال�صقور. )2012 ،
وي�سعى الإعالم �إىل م�سح البيئة من خالل تزويد اجلماهري باملعلومات التي حتدث
داخل املجتمع وخارجه ،وربط املجتمع بع�ضه ببع�ض من خالل �أحداث جتارب �إزاء ما
يحدث يف البيئة ،بالإ�ضافة �إىل نقل املعارف والقيم واملعايري والتقاليد االجتماعية من
جيل �إىل جيل ،والتعريف بها وتقريرها (اخلطيب. )2001 ،
ويعمل الإعالم على التطور االجتماعي من خالل ن�رش الأفكار اجلديدة عن اجلماهري
مع خلق اجلو املنا�سب للتنمية ،وي�ؤدي الإعالم دوراً مهما يف الرتفيه على املجتمع،
وتخفيف معاناتهم نتيجة ال�ضغوط العملية والتوترات النف�سية التي ت�سببها تعقيدات احلياة
لديهم ،كما ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف توفري املعلومات عن الظروف املحيطة بالنا�س ،نقل الرتاث
الثقايف من جيل �إىل جيل ،وامل�ساعدة على تن�شئة اجليل اجلديد ،وهو ما يطلق عليه :التثقيف
والتعليم والرتبية ،الرتفيه عن اجلماهري وتخفيف �أعباء احلياة عنهم ،م�ساعدة ودعم النظام
ال�سيا�سي والغر�ض من هذه الأهداف ال�سابقة هي ال�سيطرة والتحكم يف فكر الإن�سان و�سلوكه
(العوير2007 ،؛ عبود. )2004 ،
وتكمن �أهمية الإعالم يف تكوين اجتاهات الراى العام وتطويرها ،من خالل ن�رش
الأفكار االجتماعية والعلمية ،وتناول امل�سائل التي تقلق اجلماهري وتهم امل�صاحلة العامة،
وت�ؤثر يف �سلوكيات النا�س من خالل ماال تطرحه من قيم واجتاهات و�أفكار تثري م�شاعر
اجلماهري وتدفعها نحو هذا ال�سلوك �أو ذاك بالإ�ضافة �إىل التعبري عن الوعي االجتماعي
الذي يعرب بدوره عن التجربة االجتماعية املرتاكمة لفعل اجلماهري ،وجند �أن الإعالم ي�سعى
بو�سائله املختلفة يف التعبئة العامة ،وخا�صة يف الأزمات واحلروب ،وح�شد الت�أييد للمواقف
والأغرا�ض ال�سيا�سية التي تتعلق باحلكم واملعار�ضة ،وحماولة التوفيق بني االجتاهات
املتعار�ضة (عبداهلل)2010 ،
اإلعالم اإلسالمي:
يرتكز الإعالم الإ�سالمي على الكتاب وال�سنة املطهرة ،واملمار�سات االت�صالية
والإعالمية التي متت يف عهد النبوة واخلالفة الرا�شدة بخا�صة ،والع�صور الإ�سالمية
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الالحقة بعامة ،ويقوم على احلوار وحرية االختيار يف الفكر والر�أي ،ويقوم على ال�صدق
واملو�ضوعية واحلقيقة والتحذير من الكذب واخلداع وتلفيق الأخبار ،ولقد ابتد�أ منذ �أكرث
تو�صلت
من �أربعة ع�رش قرن ًا بكلمة اقر�أ ،وا�شتمل على كثري من الأ�ساليب الإعالمية التي ّ
�إليها الدرا�سات الإعالمية املعا�رصة كالتكرار ،والرتغيب والرتهيب و�إعداد النخبة والإقناع
ومراعاة املخاطبني يف الزمان واملكان ،ور�سالته عاملية �إن�سانية ،و�أن النا�س �أمة واحدة
ودعت للتوا�صل بني �شعوب الأر�ض قاطبة ،واالبتعاد عن االحتكاك وال�رصاع وال�سيطرة،
وحتطيم النف�سية والروح املعنوية (الدب�سي د.ت)  ،و�إن �أ�سا�سيات الإعالم الإ�سالمي ال
تر�سمها اجتهادات جمتهد مهما كانت منزلته ،وال تخ�ضع يف ع�رص من الع�صور لرغبة
حاكم �أو مزاج �سلطان� ،أو تتغري بتغري الأحوال واختالف الظروف (الغزايل)1976 ،
ويعتمد النظام الإعالمي يف املجتمع امل�سلم على قواعد ال�رشيعة الإ�سالمية
وم�صادرها ،بالرغم من اختالف لغتها وجن�سها وتباعد مناطقها اجلغرافية� ،أي �أن هذا
النظام ي�صاغ بدقة وعناية لين�سجم يف �أهدافه مع روح الدين ومقا�صد ال�رشيعة ،ومتحرر
من الأهواء وامل�صالح الفردية او احلزبية والأطماع ال�سيا�سية ،ويع ّد هذا النظام جزء مكمل
لأنظمة الدولة الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها (الها�شمي)2006 ،
وقد ُعرّف الإعالم الإ�سالمي بتعريفات عدة منها :تزويد اجلماهري ب�صفة عامة
بحقائق الدين الإ�سالمي امل�ستمدة من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،من خالل و�سيلة �إعالمية دينية متخ�ص�صة �أو عامة ،بو�ساطة قائم
باالت�صال لديه خلفية وا�سعة ومتعمقة يف مو�ضوع الر�سالة التي يتناولها ،وذلك بغية
تكوين ر�أي عام �صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويت�أثر بها يف معتقداته وعباداته
ومعامالته (عبد احلليم ، )1984 ،وعرف �أي�ض ًا انه« :جهد فني علمي مدرو�س وخمطط
وم�ستمر و�صادق من قبل قائم االت�صال هيئة كانت �أم جماعة �أم فردا ،لديه خلفية وا�سعة
ومتعمقة يف مو�ضوع الر�سالة التي يتناولها ،وي�ستهدف االت�صال باجلمهور العام ،وهيئاته
النوعية و�أفراده بكافة �إمكانيات و�سائل الإعالم والإقناع ،وذلك بغر�ض تكوين ر�أي عام
و�صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويت�أثر بها يف معتقداته وعباداته ومعامالته»
(حجاب. )1982 ،
�إن دار�سي الإعالم الإ�سالمي مل يجمعوا على تعريف واحد لفهم بع�ضهم �أن الإعالم
الإ�سالمي هو الإعالم املنطلق من الدول الإ�سالمية ،وي�سميه بع�ضهم باملفهوم اجلغرايف �أو
النظرة اجلغرافية للإعالم الإ�سالمي ،وهذا االجتاه يكاد يكون �سائداً يف الدرا�سات الأجنبية
عن الإعالم الإ�سالمي ،ومت تبينه من بع�ض الأ�شخا�ص دون متييز يف املنهج �أو الغاية �أو
املمار�سة ،حتديد مفهوم الإعالم الإ�سالمي بالتجارب التي عا�شها امل�سلمون منذ عهد الر�سول
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�صلى اهلل عليه و�سلم وع�رص اخلالفة الرا�شدة ،وما تال ذلك من ع�صور �إ�سالمية خمتلفة ،حيث
يقوم بح�رصه يف �إطار زمني حمدد ويطلق عليه بع�ضهم :املفهوم التاريخي ،مما يوحي
�أن الإعالم الإ�سالمي مفهوم تراثي ،وممار�سة حمدودة يف فرتة زمنية حمدودة(.طا�ش،
1406هـ) .وجند �أن الإعالم الإ�سالمي ي�سعى �إىل �إبراز حقائق الدين باحلكمة واملوعظة
احل�سنة ،وعدم امل�سا�س بالديانات الأخرى ،ويكون ذلك عن طريق ن�رش القيم والف�ضائل
التي ي�سعى لرت�سيخها يف النفو�س ،عن طريق الأفالم وامل�سل�سالت والربامج التي تزيد من
املعرفة الدينية لدى املجتمع ،باال�ضافة ملحاربة البدع واخلرافات والعادات والتقاليد التي
تتنافى مع جوهر العقيدة اال�سالمية ،والبد �أن يعمل الإعالم الإ�سالمي على متتني العالقات
مع امل�سلمني يف جميع بقاع العامل ،والرد على االفرتاءات التي تن�سب للدين اال�سالمي (عبد
اجلبار)2009 ،
العالقة بني الرتبية واإلعالم االسالمي:
جاءت الرتبية من اخلربات املرتاكمة التي مرت بها الأجيال املتعاقبة ،ومار�ستها
وتكيفت معها للو�صول �إىل احلياة الأف�ضل �أي �أنها مل تكن وليدة اللحظة ،ولقد �أدركت
املجتمعات احلديثة �أهمية الرتبية ،فاهتمت بها باملال واجلهد و�أعدت لها املتخ�ص�صني
(نا�رص ، )1994 ،ونتيجة الثورة التكنولوجية العلمية الهائلة تنوعت وتعددت الأ�ساليب
الرتبوية (رجب ، )1989 ،واجتهت الأنظار �إىل الإعالم وو�سائله للدور املهم الذي تقوم
به يف املجتمعات ،بف�ضل ما متتلكه من تقنيات حديثة وقدرة وا�سعة على االنت�شار ،ولقد
ظهرت العديد من النظريات التي تتحدث عن العالقة بني الرتبية والإعالم (الغنام)1985 ،
 ،و�أنه م�شارك �أ�سا�سي يف عملية الرتبية والتن�شئة لتنوع و�سائله ومتيزها (علي، )1995 ،
و�أ�صبحت العالقة بينهما تن�سيقيه متكامله متوازنة لتحقيق �أهدافهما مبا يقدمه الإعالم من
برامج ثقافية و�أدبية ودينية �شيقة ،قد ال تتاح للطالب فر�صة �أخذها يف الف�صول الدرا�سية
(خياط ، )1996 ،ومن وجوه االتفاق بني الرتبية والإعالم �إنهما يهدفان �إىل التغيري يف
�سلوك الفرد وحتويل املعرفة �إىل �سلوك (�سيد وحفظ اهلل � )1976أي �أنهما ي�ساعدان الفرد
على التكيف مع نف�سه يف احلياة ،لأن التغيري يف ال�سلوك يف كليهما طريق �إىل تكييف احلياة
ليعي�ش املتعلم عي�شة �أف�ضل ،وي�ستمتع الإن�سان يف املجتمع بحياة �أرغد (همام)1987 ،
وي�شكالن عملية توجيه للأفراد.
وتتج�سد الأهمية الرتبوية للإعالم ب�رضورة التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية
يف �سبيل تربية ال�شباب و�إعدادهم ووقايتهم من امل�شكالت ،والإ�سهام يف حلها وتوجيههم
نحو الأف�ضل (الفرحان. )1982 ،ف�ساهم يف زيادة فاعلية العملية التعليمية وعدم ح�رصها
161

الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي من وجهة نظر
طلبة جامعة آل البيت في األردن (دراسة ميدانية)

د .إبراهيم خلف سليمان اخلالدي

داخل ال�صف� ،أي اال�ستفادة من و�سائل الإعالم كو�سائط تعليمية ومعينات تخدم العملية
التعليمية (نا�رص .)1994 ،ولعب الإعالم دوراً بارزاً يف ن�رش الوعي ،وحتفيز الهمم لدى
الآباء وحتى الأبناء بتعريفهم ب�سبل النجاح وم�ضار الف�شل ونتائجه ،وذلل كثرياً من هذه
العقبات والفوا�صل املوجودة يف املجتمع بني الأ�رسة واملدر�سة (ال�شال�ش ، )2001 ،وت�شكل
و�سائل الإعالم دوراً مهما يف تعديل اجتاهات الأفراد وتغيري �سلوكهم و�إدخال قيم جديدة
عليهم (�أبو �إ�صبع )2001 ،وي�ساعد الإعالم تنوع اخلربات الرتبوية والتوا�صل الثقايف مع
�شعوب العامل املختلفة (الق�ضاه. )1998 ،
تأثري اإلعالم الرتبوي:
�أ�صبحت و�سائل الإعالم تقوم بالدور الرتبوي من تعليم وتهذيب وحماية الرتاث
الثقايف للأمة ،ونقله من جيل �إىل جيل على الرغم من االختالف يف الو�سائل بني الإعالم
والرتبية ،اال �أن �أهدافهما متقاربة يف معظم الوجوه ،لذلك ي�سهل تقدم كل منهما تقدم الآخر،
بل �أ�صبحت هذه الو�سائل م�صدراً �أ�سا�سي ًا للثقافة العامة لفئات املجتمع كافة ،حيث امتد
ت�أثريها �إىل معظم �أفراد املجتمع ،من خالل ما تقدمه من حمتوى يحمل م�ضامني متعددة
تلقى قبو ًال لدى هذه الفئات ،وتع ّد امل�ؤ�س�سات الدينية كامل�ساجد واملراكز الدعوية وهيئات
االفتاء ووزارات ال�ش�ؤون الإ�سالمية من �أبرز م�ؤ�س�سات املجتمع تاثرياً فيه ،وتعد و�سائل
الإعالم م�صادر التوجيه والتثقيف يف �أي جمتمع ،وهي ذات ت�أثري كبري يف جماهري املتلقني
املختلفني ،املتباينني يف اهتماماتهم وتوجهاتهم وم�ستوياتهم الفكرية والأكادميية
واالجتماعية.وهذا ما يك�سبها �أهميتها يف عملية بناء املجتمعات ،وميكن الزعم ب�أنها �أحد
العنا�رص الأ�سا�سية يف امل�ساهِ مة يف ت�شكيل مالمح املجتمعات.و�إذا كان دور و�سائل الإعالم
نق�سم
يف �أي بيئة جمتمعية يتحدد بالأثر الذي ت�ستطيع �أن حتدثه فيها ،فمن املمكن �أن ّ
و�سائل الإعالم باعتبار ت�أثريها يف املجتمعات ق�سمني :ق�سم م�ؤثر وفاعل ،وق�سم غري م�ؤثر
وغري فاعل� ،إن و�سائل الإعالم ت�ؤثر يف الأفراد واملجتمعات ،بل �إنها ت�ؤثر يف جمرى تطور
الب�رش ،و�أن هناك عالقة �سببية بني التعر�ض لو�سائل الإعالم وال�سلوك الب�رشي .ويختلف
ت�أثري و�سائل الإعالم ح�سب وظائفها ،وطريقة ا�ستخدامها ،والظروف االجتماعية والثقافية،
واختالف الأفراد �أنف�سهم ،وقد تكون �سبب ًا لإحداث الت�أثري� ،أو عام ًال مكم ًال �ضمن عوامل
�أخرى� .آثار و�سائل الإعالم عديدة وخمتلفة ،ومتنوعة ال�شدة ،قد تكون ق�صرية الأمد �أو طويلة
الأمد ،ظاهرة �أو م�سترتة ،قوية �أو �ضعيفة ،نف�سية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية .ت�أثري
و�سائل الإعالم قد يكون �سلبياً ،وقد يكون� إيجابياً ،ويكمن هذا التاثري الإعالمي يف تغيري
املوقف �أو االجتاه ،وهو من �أبرز مظاهر ت�أثري و�سائل الإعالم و�أو�ضحها ،حيث يق�صد
باملوقف ر�ؤية الإن�سان لق�ضية ما� ،أو ل�شخ�ص ما� ،أو لقيمة� ،أو ل�سلوك ،و�شعور الإن�سان جتاه
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بناء
عداء �أو مودة ،وذلك ً
هذا ال�شيء� ،إما �سلب ًا �أو �إيجاباً ،رف�ض ًا �أو قبوالً ،حب ًا �أو كراهيةًً ،
على املعلومات التي تتوافر للإن�سان .وو�سائل الإعالم عاد ًة هي التي تزودنا باملعلومات
�أو باجلزء الأعظم منها ،وبالتايل ف�إن و�سائل الإعالم ت�ؤثر على فهمنا ،ومواقفنا ،وحكمنا
على الأ�شياء ،وت�ؤثر و�سائل الإعالم يف التكوين املعريف للأفراد من خالل عملية التعر�ض
طويلة املدى لو�سائل الإعالم كم�صادر للمعلومات ،فتقوم باجتثاث الأ�صول املعرفية
القائمة لق�ضية �أو ملجموعة ق�ضايا لدى الأفراد ،و�إحالل �أ�صول معرفية جديدة بد ًال منها.
و�أ�صبحت و�سائل الإعالم �صاحبة الدور الأكرب امل�سيطر يف عملية التن�شئة االجتماعية .كما.
�إن كثرياً مما ن�سمعه �أو نقر�ؤه �أو ن�شاهده يف و�سائل الإعالم ال يخلو من هدف ،ويعرب عن
�سواء كانت يف �شكل خرب� ،أو فكاهة
ذلك علمي ًا ب�أنه م�شحون بالقيم ،فالر�سالة الإعالمية ً
�أو برنامج وثائقي ،ف�إنها ت�ستطيع �أن تعمل على �إزالة قيمة من القيم وتثبيت �أخرى حملها،
�أو تر�سيخ �شيء قائم والت�صدي لآخر قادم ،وهذا بال�ضبط هو مفهوم التن�شئة االجتماعية
يف �أب�سط �صورها.وتلعب و�سائل الإعالم دوراً مهم ًا يف تغيري ال�سلوك ف�إن لو�سائل الإعالم
دوراً ما ،يزيد �أو ينق�ص ،يف �إحداث التغيري والت�أثري ب�شكل عام ،وذلك ح�سب متغريات البيئة،
واملحتوى ،والو�سيلة ،واجلمهور والتفاعل(.ال�شميمري2010 ،؛ عبد اجلبار)2009 ،

الدراسات السابقة:
�أجرى اخلوالدة ( )2010درا�سة هدفت �إىل بيان دور و�سائل الإعالم الأردنية يف
تطوير الإدارة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،من وجهة نظر القادة الرتبويني والإعالميني يف
وزارة الرتبية والتعليم االردنية ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من (� )173شخ�ص ًا من القادة
الرتبويني والإعالمني ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �أن لو�سائل الإعالم الأردنية دوراً كبرياً يف
تطوير الإدارة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وعدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية يف ا�ستجابات
عينة الدرا�سة يعزى لطبيعة العمل� ،أو امل�ؤهل العلمي� ،أو النوع ,كما �أ�شارات نتائج الدرا�سة
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة تعزى لأثر الدورات يف
الإعالم ،وكانت هذه الفروق ل�صالح الذين التحقوا بالدورات.وبينت الدرا�سة كذلك �أن �أن�سب
الطرق للتعامل مع و�سائل الإعالم من قبل القادة الرتبويني داخل الأجهزة الرتبوية هو
امل�صداقية ،ويع ّد نق�ص الإمكانات املادية الالزمة للن�شاطات الإعالمية هو �أبرز املعوقات
التي حتول دون قيام و�سائل الإعالم بدورها الرتبوي.
وقام بوكري�سة ( )2008بدرا�سة بعنوان « :دور الإعالم الرتبوي يف اجلزائر» هدفت
لبيان دور الإعالم وو�سائله يف الإدارة الرتبوية والرتبية وتطوير الأداء الرتبوي ،حيث
اختريت عينة الدرا�سة من خالل املركز الوطني للوثائق الرتبوية.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
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الإعالم املوجود يف املركز �إعالم وظيفي �أكرث من تربوي ،بالإ�ضافة لقلة املتخ�ص�صني يف
الإعالم الرتبوي ،وعدم وجود ا�سرتاتيجية عمل لتنفيذ ن�شاطات الإعالم الرتبوي.
�أجرى مكي (2002م) درا�سة بعنوان « :الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم يف ن�رش الوعي
البيئي» �سعت الدرا�سة لبيان الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة ،واملرئية
يف ن�رش الوعي البيئي بني املجتمع امل�رصي.و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن هنالك عالقة
وثيقة بني الإعالم والرتبية والبيئة وتع ّد و�سائل الإعالم من �أهم امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف
تفعيل الرتبية البيئية ،وتلعب الرتبية ال�سليمة دوراً مهما يف املحافظة على البيئية ،وهنالك
ق�صور يف الإعالم امل�رصي يف ن�رش الوعي البيئي.
و�أجرى خليل (2001م) درا�سة بعنوان «ال�شباب و�أوقات الفراغ ودور الرتبية وو�سائل
الإعالم من املنظورين الإ�سالمي والو�ضعي»� ،سعت هذه الدرا�سة للتو�صل �إىل ت�صور للدور
الرتبوي الإعالمي الفعال مللء �أوقات الفراغ لدى ال�شباب ،عن طريق تخطيط ن�شاطات
خمتلفة هادفة وتنظيمها لهم.وتكونت عينة الدرا�سة من � 300شاب من  1000اختريوا
بطريقة ع�شوائية ب�سيطة من مراكز ال�شباب يف اخلرطوم عا�صمة ال�سودان.وتو�صلت الدرا�سة
�إىل 66,1% :من عينة الدرا�سة تت�أثر مبا تن�رشه و�سائل الإعالم من �إر�شادات دينية تربوية،
بينما  33,9%ال تت�أثر مبا تن�رشه و�سائل الإعالم من �إر�شادات دينية تربوية كونها مل
تخ�ص�ص برامج و�صفحات مواجهة لل�شباب �سواء �أكان ذلك من حيث� :إعدادها ،تقدميها،
و�ضعف حمتوياتها ،وعدم و�ضوح �أهدافها.وكانت الأغلبية من عينة الدرا�سة ترى �رضورة
التكامل بني �أجهزة الإعالم وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،لال�ستفادة من �أوقات الفراغ لدى ال�شباب
عن طريق :امل�سابقات الريا�ضية ،والتمثيليات ،وامل�رسحيات ،والرحالت ،والن�شاطات
اجلماعية يف الأحياء ال�سكنية ،وامل�ساجد ،والن�شاطات املختلفة يف املراحل التعليمية،
وامل�سكرات ال�شبابية.
وقام �أبو دف وع�سقول (1998م) بدرا�سة بعنوان » :الوظائف الرتبوية للتلفزيون
الفل�سطيني من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا مبحافظة غزة» ،هدفت �إىل معرفة �أثر كل
من اجلن�س وامل�ؤ�س�سة التعليمية حول قيام التلفزيون الفل�سطيني بالوظائف الرتبوية يف
املجاالت :التعليمية ،القيمية ،الثقافية ،الأ�رسية.وتكونت عينة الدرا�سة من  52طالب ًا من
طالب الدرا�سات العليا يف كل من اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة الأزهر ،جامعة الأق�صى يف
غزة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل� :أن دور التلفزيون الفل�سطيني يف تقدمي الربامج الرتبوية متوا�ضع
يف الربامج التي تهتم بالدور املهني للمعلم ،وب�سيط ًا يف توجيه الوالدين ودورهم الرتبوي يف
التعامل مع م�شكالت املراهقني ،ومتدن يف مناق�شة الأ�ساليب اخلاطئة يف الرتبية الأ�رسية،
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وكيفية معاجلتها ،بينما مل حتظ الربامج التي ت�سعى لغر�س القيم الأخالقية والتوعية
باحلقوق ال�سيا�سية واحلرية الفردية يف �إبداء الر�أي باالهتمام يف التلفاز الفل�سطيني،
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود فروق بني ر�أي الطلبة الذكور والإناث نحو الدور الرتبوي
ل�صالح االناث.
�أجرى احلوايل (1998م) درا�سة بعنوان » :دور و�سائل الإعالم يف تعزيز الثقافة
العربية» ،هدفت ببيان الدور القيادي الذي يجب �أن تقوم به و�سائل الإعالم العربية ،يف
تعزيز الثقة العربية يف ظل ال�صعوبات والتحديات التي تواجه الوطن العربي.وكان من �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة �أن و�سائل الإعالم تع ّد �سالح ًا ذا حدين نافع و�ضار،
وعلى الرغم من عدم قيام التلفاز العربي بدوره الكامل يف تقدمي اخلدمة للجماهري العربية،
ف�إنه يع ّد �أهمها و�أكرثها فاعلية ،وبينت الدرا�سة �أن �أكرث معوقات الإ�سرتاتيجية العربية
الثقافية تدين م�ستوى االت�صاالت لو�سائل الإعالم ،كالكتب وال�صحف اليومية واملمار�سات
الرتبوية.
�أجرى ىقام الدلو (1996م) درا�سة بعنوان :ال�صحافة الدينية املتخ�ص�صة يف الوطن
العربي»� ،سعت لبيان ال�سمات العامة ملحتوى ال�صحافة الدينية و�شكلها يف جمموعة من
ال�صحف العربية ،وبيان مدى ارتباط الق�ضايا واملو�ضوعات املطروحة باالهتمامات
املحلية وغري املحلية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة املو�ضوعات الدينية من عبادات
وعقيدة ودعوة والأمور الفكرية بلغت ،45,1%و�أظهرت الدرا�سة اهتمام ال�صحف بالأفكار
الفرعية و�إهمالها الأفكار الرئي�سة ،وكانت ما ن�سبته  79,8%من حمتوى ال�صحف الدينية
ا�ستهدفت اجلمهور العام ،كما بينت الدرا�سة وجود تباين بني املو�ضوعات والق�ضايا الدينية
يف �صحف الدرا�سة مع الواقع املحلي.
و�أجرى حماد (1994م) درا�سة بعنوان :الإعالم والدعوة بني التكامل والت�ضاد بينت
طبيعة العالقة بني الدعوة والإعالم هل هي عالقة ت�ضاد �أم تكامل يف املعارف واملعلومات
والأفكار التي تقدمها كل من الدعوة وو�سائل الإعالم.حلل الباحث ال�صفحات الدينية يف
�صحف( :الأهرام والوفد وال�شعب والنور وعقيدتي واللواء الإ�سالمي) وجملة (الأزهر ومنرب
الإ�سالم) وتكونت عينة اجلمهور من  86من املهتمني واملمار�سني للإعالم ،وكان من
�أهم نتائج الدرا�سة �إن توحيد خطبة اجلمعة ال يحقق �أهداف الدعوة وتفاعلها مع الواقع
االجتماعي ،والتعبري عنه� ،إن و�سائل الدعوة لها ت�صور وا�ضح يف �أداء ر�سالتها ،مما �أدى �إىل
عجزها عن التفاعل مع الأمر الواقع االجتماعي ،وبينت الدرا�سة مدى ال�سعي لتهمي�ش الدعوة
واحلد من فاعليتها و�أثرها يف املجتمع ،بو�ضع قيود على اخلطبة واخلطيب مع زيادة املواد
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الرتفيهية التي ت�سعى على الق�ضاء على �أي ت�أثري للدعوة.بينما كانت �أهم نتائج اجلانب
التحليلي اهتمام ال�صحف مبعاجلة ون�رش املو�ضوعات الدينية التقليدية متوافق ًا مع االجتاه
امل�ؤيد ل�سيا�ستها ،وبينت الدرا�سة عدم قدرة الدعوة على تلبية احتياجات املجتمع ،والتفاعل
معه ب�سبب نق�ص مهارات الأئمة بن�سبة  ،89,29%والقيود الزمنية بن�سبة ،64,29%
وال�سيا�سات ال�ساعية لتهمي�ش دور امل�سجد بن�سبة  ،70,24%وك�شفت الدرا�سة �أهمية التن�سيق
بني الدعوة والإعالمي ،لتجنب ت�شتيت انتباه اجلماهري بفعل التعار�ض بني ما تقدمه كل
منهما�.أما نتائج عينة اجلمهور ،فبينت �أن و�سائل الإعالم تعر�ض احلياة مبتناق�ضاتها دون
نقد �أو ارتكاز على القيم والأخالق التي تعك�س خ�صو�صية املجتمع الإ�سالمي وح�ضارته،
و�أكدت الدرا�سة مبطالبة اجلماهري ب�رضورة التقليل من الآثار ال�سلبية التي ترتكها و�سائل
الإعالم يف التكوين النف�سي ،والقيمي ،وال�سلوكي ،والأخالقي ،لدى ال�شباب والأطفال ،وعدم
الهمة يف االلتزام بامل�سجد والدرو�س الدينية ،نتيجة التعر�ض للأفالم وامل�سل�سالت.

الطريقة واإلجراءات:
يقدم هذا اجلزء و�صف ًا لأفراد الدرا�سة و�أداة الدرا�سة ،و�إجراءات التطبيق الذي اتبعها
الباحث واملعاجلة الإح�صائية للبيانات.
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول من خالله
و�صف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة ،وحتليل بياناتها ،وهي الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم.
جمتمع الدراسة وعينتها:
ا�شتمل جمتمع الدرا�سة على طالب جامعة ال البيت للعام الدرا�سي ()2014 /2013
 ،واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية حيث ا�شتملت العينة على ( )1000طالب
وطالبة من الكليات العلمية واالن�سانية كما هو مبني يف اجلدول ()1
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات النوع والتخصص والسنة الدراسية

التخ�ص�ص

النوع
الفئة

العدد

الفئة

العدد

ذكر

680

علمي

392

انثى

320

ان�ساين

608
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أدوات الدراسة:
جلمع البيانات عن واقع الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي ،من وجهة نظر طلبة
جامعة �آل البيت يف الأردن ،ومن خالل جمموعة من الأدوار هي :الدور التكويني ،والدور
الوقائي ،والدور العالجي ،فقد �أعدت ا�ستبانة ،ومت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،حيث ا�شتملت
الأداة على جزئني ،م ّثل اجلزء االول املعلومات الدميغرافية ،ومثل اجلزء الثاين �أبرز الو�سائل
الإعالمية وثالثة �أبعاد رئي�سة مثلت من خالل ( )63م�ؤ�رشاً ،وا�ستخرج �صدق الأداة وثباتها
وكان كاالتي:
صدق االداة:
فقد مت الت�أكد من �صدق االداة من خالل عر�ضها على ( )6من الأ�ساتذة اجلامعيني
من املتخ�ص�صني يف الإعالم والدرا�سات الإ�سالمية ممن يعملون يف اجلامعات الأردنية،
حيث قاموا ب�إبداء ارائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة فقرات اال�ستبانة ،وو�ضوح �صياغتها
وانتماء فقراتها ،حيث ا�ستبعدت الفقرات التي �أ�شاروا اليها وعدلت �أو �أ�ضيف �إليها ،وبالتايل
�أ�صبحت اال�ستبانة تتمتع بدرجة جيدة من ال�صدق الظاهري.
ثبات االداة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار،
بتطبيق االختبار ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة
مكونة من ( )150طالبا ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني
ّ
على �أداة الدرا�سة ككل.
وح�سب �أي�ض ًا معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا،
واجلدول ( )2يبني معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة
للمجاالت والأداة ككل واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
الجدول ()2
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املجال
الدور التكويني

0.87

0.90

الدور الوقائي

0.89

0.78

الدور العالجي

0.90

0.87
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املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

الدور ككل

0.89

0.94

إجراءات الدراسة:
مرّت عملية �إعداد هذه الدرا�سة مبراحل عدة متثلت فيما ي�أتي:

1 .1الرجوع �إىل ادبيات املو�ضوع ،و�إعداد الأداة وحتكيمها.
2 .2احل�صول على املوافقة من جامعة �آل البيت لتطبيق الأداة على طالبها.
3 .3ا�ستعان الباحث بعدد من الباحثني للم�ساعدة يف التطبيق ،بعد تدريبهم على كيفية
ا�ستخدام الأدوات.
ودربهم ب�أداة الدرا�سة لتطبيقها وجمع
4 .4زود الباحث الباحثني الذين اختريوا ّ
البيانات الالزمة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
5 .5زار الباحث جامعة ال البيت لقيا�س درجة انطباق الأبعاد (امل�ؤ�رشات)  ،وتطبيق
الأداة ،وقد ا�ستغرقت مدة التطبيق (�شهراً) من تاريخ ( 2013 /10 /1ولغاية /10 /30
 ، )2013وقد متكن الباحث من الو�صول �إىل ( )1036طالب ًا وطالبة ،مت اعتماد ()1000
منهم ،وا�ستبعاد ( )36لنق�ص �أو وجود م�شكالت يف تعبئة الأداة.
6 .6حتليل نتائج الأداة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة املتعلقة بالتعرف �إىل الدور الرتبوي
لو�سائل الإعالم الإ�سالمي من وجهة نظر طلبة جامعة ال البيت.

التحليل اإلحصائي:
حلل الباحث البيانات بعد جمعها ،ثم اخ�ضع هذه البيانات الكمية �إىل التحليل
با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ، )SPSSوقد ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لفقرات الأداة اخلا�صة بتقومي الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي من وجهة
نظر طلبة جامعة �آل البيت.

النتائج:
يف هذا اجلزء تعر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة مع تف�سري ما تو�صلت �إليه
حول ت�سا�ؤالت الدرا�سة احلالية والتي ت�ضمنت :نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الأول وهو( :ما
درجة انت�شار و�سائل الإعالم الإ�سالمي يف املجتمع الأردين؟) .
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة تعر�ض عينة الدرا�سة لو�سائل الإعالم الإ�سالمي ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تعرض عينة الدراسة لوسائل اإلعالم اإلسالمي
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

املتو�سط احل�سابي

املجال

االنحراف املعياري

1

�أقر�أ الكتب والكتيبات الإ�سالمية

2.84

0.96

2

�أقر�أ الن�رشات واملطويات الإ�سالمية

2.79

0.89

3

�أقر�أ املجالت الإ�سالمية

2.71

1.03

4

�أ�ستمع �إىل �إذاعة القران الكرمي

2.30

1.19

5

�أ�ستمع للأ�رشطة والت�سجيالت ال�صوتية اال�سالمية

2.23

1.21

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ، )2.84-2.23حيث
جاء دور «�أقر�أ الكتب والكتيبات الإ�سالمية» يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ
( ، )2.84بينما جاء دور «�أ�ستمع للأ�رشطة والت�سجيالت ال�صوتية الإ�سالمية» يف املرتبة
الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.23
◄◄ال�س�ؤال الثاين( :ما مدى قيام و�سائل الإعالم الإ�سالمي بدورها الرتبوي
من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة؟) .
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملدى قيام و�سائل الإعالم الإ�سالمي بدورها الرتبوي من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة،
واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى قيام وسائل اإلعالم اإلسالمي بدورها التربوي
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

املتو�سط احل�سابي

املجال

االنحراف املعياري

1

1

الدور التكويني

2.98

0.60

2

3

الدور العالجي

2.73

0.57

3

2

الدور الوقائي

2.62

0.46

2.78

0.51

الدور ككل
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يبني اجلدول (� )41أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني (، )2.98-2.62
حيث جاء «الدور التكويني» يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )2.98بينما
جاء «الدور الوقائي» يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )2.62وبلغ املتو�سط
احل�سابي للدور ككل (. )2.78
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات كل دور على حدة ،حيث كانت على النحو الآتي:

● ●الدور التكويني:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدور التكويني مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

2

حتث على �إقامة ال�صلوات يف مواعيدها

3.60

0.92

2

1

تو�ضح مفهوم التوحيد و�أركان الإميان

3.56

0.61

3

6

ت�ؤكد على االلتزام بالفرائ�ض وال�سنن

3.40

0.99

4

3

تر�سخ مبد�أ التوكل على اهلل يف كل الأمور

3.32

0.89

4

4

تعمق ف�ضيلة �شكر اهلل يف ال�رساء وال�رضاء

3.32

1.09

6

5

توجه االنتباه �إىل عظمة اهلل و قدرته يف ملكوته

3.27

0.92

6

12

تنمي احل�س الوطني الإ�سالمي لدى �أفراد املجتمع

3.27

0.98

8

8

تغر�س روح التعاون والتكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع

3.13

0.96

9

9

تعزز مفهوم ال�صدق و الأمانة

3.12

0.94

9

11

تنمي االهتمام بالقراءة النافعة واالطالع

3.12

1.09

11

15

تغر�س قيم احرتام العلم و العلماء

3.04

1.05

11

19

ت�ؤ�صل �أدب االختالف و احلوار

3.04

0.94

13

17

تغر�س قيمة احلر�ص على التعلم واكت�ساب املعرفة

2.82

0.82

14

13

تناق�ش الق�ضايا املعا�رصة وفق ر�ؤية �إ�سالمية

2.68

1.25

15

10

توكد على االنفتاح الواعي على خربات الآخرين

2.60

0.97
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الفقرات

الرتبة الرقم

 -حزيران

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

16

16

تنمي القدرة على التفكري العلمي لدى �أفراد املجتمع

2.50

0.94

17

14

تنمي الوعي ال�صحي لدى �أفراد املجتمع

2.48

1.05

18

18

تنمي روح التجديد واالبتكار واملبادرة

2.39

1.10

19

7

تنمي مفهوم الوالء والرباء يف الإ�سالم

1.93

1.27

2.98

0.60

الدور التكويني ككل

2015

يبني اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ، )3.60-1.93حيث
جاءت الفقرة ( )1التي تن�ص على« :حتث على �إقامة ال�صلوات يف مواعيدها" يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.60بينما جاءت الفقرة ( )7ون�صها" :تنمي مفهوم
الوالء والرباء يف الإ�سالم" باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )1.93وبلغ املتو�سط
احل�سابي للدور التكويني ككل (. )2.98

● ●الدور الوقائي:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدور الوقائي مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

1

تر�شد �إىل �أهمية ربط ال�سلوك بالعقيدة الإ�سالمية

3.26

1.21

1

3

حتذر من الأقوال والأعمال التي توقع يف دائرة ال�رشك باهلل

3.26

0.92

3

2

حتذر من البدع واخلرافات املتعار�ضة مع ديننا احلنيف

3.11

0.82

4

4

حتذر من عاقبة �سوء اخللق و�إيذاء الآخرين

3.03

0.92

5

16

تبطل الإ�شاعات املروجة يف ال�شارع الأردين

3.02

1.05

6

11

حتذر من �أ�صحاب الأفكار الهدامة

2.89

1.09

7

18

تك�شف �أهداف �أعداء الإ�سالم اخلبيثة وتعري والءهم الفكري

2.86

0.83

8

20

تو�ضح عواقب الف�شل الدرا�سي وا�رضارة

2.85

1.00

9

13

تر�شد �إىل �أهمية اختيار ال�صديق وفق املعايري الإ�سالمية

2.84

0.93
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الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

10

5

حتذر من الآثار ال�سلبية للتدخني وامل�سكرات واملخدرات

2.79

0.86

11

10

تر�شد �إىل و�سائل تزكية النف�س يف الإ�سالم

2.76

0.83

12

19

تعزز ثقة �أفراد املجتمع بدينهم

2.73

0.92

13

6

حتذر من تدخل الفرد فيما ال يعنيه

2.70

0.96

14

15

حتذر من �أمناط ال�سلوك الدخلية على ثقافتنا الإ�سالمية

2.34

0.99

15

12

حتذر من خماطر اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل الإعالم واالت�صال

2.32

1.14

16

8

حتذر من م�ساوئ االختالط واملجون

2.28

1.00

17

7

تو�ضح �سلبيات التربج و ال�سفور يف املجتع

2.02

1.25

18

17

تر�سخ قيم الوحدة بني فئات املجتمع

1.87

1.24

19

9

حتذر من اخلجل الذي يدفع للتنازل عن احلقوق

1.85

1.20

20

14

حت�صن من حالة االنهزامية و�ضعف الثقة بالنف�س

1.70

1.17

2.62

.46

الدور الوقائي ككل

يبني اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ، )3.26-1.70حيث
جاءت الفقرتان ( 1و  )3ون�صهما« :تر�شد �إىل �أهمية ربط ال�سلوك بالعقيدة الإ�سالمية» و
«حتذر من الأقوال والأعمال التي توقع يف دائرة ال�رشك باهلل» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.26بينما جاءت الفقرة ( )14ون�صها «حت�صن من حالة االنهزامية
و�ضعف الثقة بالنف�س» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )1.70وبلغ املتو�سط
احل�سابي للدور الوقائي ككل (. )2.62

● ●الدور العالجي:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدور العالجي مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

2

حتث على جمال�سة ال�صاحلني و االختالط بهم

3.22

0.99

2

8

تركز على دور الأخالق يف حماية املجتمع

3.17

1.06
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الفقرات

الرتبة الرقم
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2015

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3

9

تطرح الت�صور الإ�سالمي يف املمار�سات وال�سلوك

3.16

1.03

4

17

تنمي الدافعية للعمل اجلماعي و التطوعي

2.99

0.94

5

1

ت�ساعد على ت�صحيح االنحرافات ال�سلوكية

2.94

1.12

6

15

تدعو �إىل ال�صفح و العفو بني �أفراد املجتمع

2.93

1.28

7

14

تعمل على �إزالة العن�رصية والقبلية بني النا�س

2.92

0.92

7

16

تعزز مبد�أ النقد الذاتي لدى الأفراد

2.92

0.67

7

19

تقدم حلوال ملحاربة الف�ساد ب�أنواعه

2.92

0.94

10

3

ت�ستنه�ض الهمة للتغيري الإيجابي والإ�صالح

2.91

0.86

11

10

تقدم حلو ًال ملواجهة العادات والتقاليد الفا�سدة

2.90

0.75

12

6

تدعو �إىل نبذ التقليد الأعمى مبظاهره املختلفة

2.70

0.93

13

12

ت�ساهم يف حل م�شكلة الفراغ لدى �أفراد املجتمع

2.67

1.00

14

18

تقرتح حلوال للعديد من امل�شكالت الرتبوية

2.53

1.08

15

11

ت�صحح الأفكار املتناق�ضة مع عقيدة الإ�سالم

2.43

1.03

16

13

تعمل على مواجهة �أ�سباب الفرقة والنزاع بني املواطنني بجدية وواقعية

2.40

1.07

17

5

حتث على غ�ض الب�رص

2.37

1.26

18

7

تقدم �أمناطا �سوية يف ال�سلوك و العادات

2.14

0.97

19

4

تقدم �صيغ ًا تربوية ملكافحة التدخني وامل�سكرات

1.69

1.19

2.73

0.57

الدور العالجي

يبني اجلدول ( )7ان املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )3.22-1.69حيث جاءت
الفقرة رقم ( )2والتي تن�ص على «حتث على جمال�سة ال�صاحلني و االختالط بهم يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.22بينما جاءت الفقرة ( )4ون�صها« :تقدم �صيغ ًا
تربوية ملكافحة التدخني وامل�سكرات» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()1.69
.وبلغ املتو�سط احل�سابي للدور العالجي ككل (. )2.73
◄◄ال�س�ؤال الثالث« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α =0.05يف

متو�سطات �أراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالمي الإ�سالمي
تعزى �إىل للنوع (ذكر� ،أنثى) ؟»
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي ح�سب متغري النوع (ذكر،
�أنثى)  ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم اختبار «ت» للبيانات
امل�ستقلة ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر النوع (ذكر ،انثى)
على أراء أفراد العينة حول الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي

النوع

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

579

2.74

0.55

انثى

421

2.83

0.44

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

2.711

998

0.007

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05تعزى لأثر النوع،
حيث بلغت قيمة ت ( )2.711وبداللة �إح�صائية بلغت ( ، )0.007وجاءت الفروق ل�صالح
الإناث.

◄◄ال�س�ؤال الرابع« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α =0.05يف
متو�سطات �أراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي
تعزى �إىل التخ�ص�ص( :علمي� ،إن�ساين) ؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم الإ�سالمي ح�سب متغري التخ�ص�ص
(علمي ،ان�ساين)  ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ،ا�ستخدم اختبار
«ت» للبيانات امل�ستقلة ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر التخصص
على أراء أفراد العينة حول الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمية

392

2.76

0.48

ان�سانية

608

2.79

0.53
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قيمة
"ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.724

998

0.469
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يتبني من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05تعزى لأثر
التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ت ( )0.724وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.469

مناقشة النتائج والتوصيات:
يتناول هذا اجلزء مناق�شة النتائج التي مت احل�صول عليها ،من خالل ربط النتائج
الكمية للبيانات املتعلقة بواقع الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم اال�سالمي ،من وجهة نظر
طلبة جامعة ال البيت يف الأردن ب�أداة الدرا�سة.وتنتهي املناق�شة بتقدمي ملخ�ص لأبرز
النتائج ،ثم تقدمي بع�ض التو�صيات اخلا�صة ب�إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث.

● ●ال�س�ؤال الأول -مناق�شة النتائج املتعلقة مبدى انت�شار و�سائل الإعالم
الإ�سالمي يف املجتمع الأردين:
�أ�شارت النتائج فيما يتعلق بدرجة انت�شار و�سائل الإعالم� ،إىل �أن دور�" :أقر�أ الكتب
والكتيبات الإ�سالمية" جاء يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ،وجاء يف املرتبة الثانية
والثالثة والرابعة على التوايل كل من قراءة الن�رشات ،واملجالت ،واال�ستماع لإذاعة القران
الكرمي ،بينما جاء دور "�أ�ستمع للأ�رشطة والت�سجيالت ال�صوتية الإ�سالمية" يف املرتبة
الأخرية.
وميكن تف�سري ح�صول قراءة الكتيبات والكتب الإ�سالمية على املرتبة الأوىل يف االنت�شار
بني و�سائل الإعالم ،يعود �إىل وفرتها ووجود العديد من اجلهات التي تقوم بتوزيعها ،و�سهولة
تناولها وقراءتها ال�رسيعة ،وت�أتي بعدها الن�رشات واملجالت واال�ستماع للإذاعة مت�أخرة
لعزوف ال�شباب عن قراءة املجالت والن�رشات ،وحتى اال�ستماع لإذاعة القران الكرمي مل تعد
ت�أخذ اهتمام ًا كبرياً ،لوجود العديد من م�صادر املعرفة الأخرى عند ال�شباب التي يع ّدونها
�أ�سهل و�أ�رسع ،وجاء اال�ستماع للأ�رشطة والت�سجيالت ال�صوتية الإ�سالمية باملرتبة الأخرية،
ويعزو الباحث ذلك رغم انت�شاره �إىل �أنها حتتاج �إىل وقت فراغ طويل ن�سبياً ،و�أن الت�سجالت
الإ�سالمية ال تتناول ما يع ّده ال�شباب زاداً ديني ًا للروح واجل�سد.وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة خليل ( ، )2001التي ترى �رضورة التكامل بني �أجهزة الإعالم وامل�ؤ�س�سات الرتبوية،
لال�ستفادة من �أوقات الفراغ لدى ال�شباب عن طريق :امل�سابقات الريا�ضية ،والتمثيليات،
وامل�رسحيات ،والرحالت ،والن�شاطات اجلماعية يف الأحياء ال�سكنية وامل�ساجد والن�شاطات
املختلفة يف املراحل التعليمية.وتختلف مع نتائج درا�سة احلوايل ( )1998التي ا�شارت �إىل
تدين م�ستوى االت�صاالت لو�سائل الإعالم كالكتب وال�صحف اليومية واملمار�سات الرتبوية.
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● ●ال�س�ؤال الثاين -مناق�شة النتائج املتعلقة مبدى قيام و�سائل الإعالمي
الإ�سالمي بدورها الرتبوي من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة :حيث �أ�شارات النتائج

�إىل ح�صول الدور التكويني على املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ،بينما جاء الدور الوقائي
يف املرتبة الأخرية.وميكن تف�سري ذلك ب�أن مرحلة التكوين والبناء هي �أهم مراحل تكوين
املجتمع ،ف�إذا كانت عملية البناء والتكوين قوية ،ف�إننا و�إن كنا بحاجة �إىل الوقاية والعالج
تكون بن�سبة لي�ست بالكبرية ،ذلك �أن اجلانب الوقائي والعالجي يظهر بعد البناء بفرتة ،فال
بد �أن نبني مفهوم التوحيد و�أركان الإميان ،وال بد �أن نر�سخ مبد�أ التوكل على اهلل ،وت�أكيد
االلتزام بالفرائ�ض وال�صدق والأمانة وتنمية احل�س الوطني اال�سالمي والأخالق احل�سنة،
ثم بعد ذلك �إن ح�صل اي خلل فيمكن عالجه �أو الوقاية منه ،وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة عمر ( )1984التي �أ�شارت �إىل �أن هنالك ارتباط ًا وثيق ًا بني و�سائل الإعالم الديني
املختلفة ،والتغريات االجتماعية التي تطر�أ على القيم الأ�رسية يف كل من الريف واملدينة،
وبينت �أي�ضا وجود عالقة طردية بني انت�شار الإعالم الديني ،وتر�سيخ قيم العمل والتعاون
واالجتاه نحو التعليم ،الفهم ال�صحيح لق�ضايا الع�رص ،عدم مت�سك الأفراد باخلرافات
واملعتقدات اخلاطئة.

● ●ال�س�ؤال الثالث :مناق�شة النتائج املتعلقة بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α=0.05يف متو�سطات �أراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم
الإ�سالمي تعزى �إىل النوع (ذكر� ،أنثى) .وتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

( )α=0.05تعزى لأثر النوع وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.ويعزو الباحث ذلك �إىل طبيعة
املجتمع الأردين وخ�صائ�صه ،ب�أنه جمتمع حمافظ ن�شاط الإناث اخلارجي قليل ،حيث تبقى
الأنثى يف البيت �أكرث من الذكر ،وهذا �سبب رئي�س لتعر�ضها �إىل و�سائل الإعالم �أ كرث من
الذكور الذين يف�ضلون اخلروج �إىل امل�سجد والنوادي واجلمعيات ،ناهيك عن دور املر�أة
الرتبوي يف تربية الن�شء ورعاية االجيال ،وهذا يتفق مع درا�سة (ابو دف وع�سقول)1998 ،
 ،حيث �أ�شارت �إىل وجود فروق بني �أراء الطلبة و�أراء الطالبات نحو الدور الرتبوي للتلفاز
ل�صالح الطالبات.

● ●ال�س�ؤال الرابع :مناق�شة النتائج املتعلقة بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α=0.05يف متو�سطات �أراء �أفراد العينة حول الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم
الإ�سالمي تعزى �إىل التخ�ص�ص (علمي� ،إن�ساين)  :و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ت ()0.724
وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.469يعزو الباحث ذلك �إىل االهتمام من كال اجلانبني �سواء
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من الكليات الإن�سانية �أم العلمية ،حيث �إن الربامج املقدمة تتناول مو�ضوعات ذات عالقة
باجلانب الإن�ساين ،واجلانب العلمي الأمر الذي ي�ستقطب كال الطرفني.وال يوجد درا�سات
تتفق او تختلف مع نتائج هذه الدرا�سة.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1العمل على ت�أهيل كوادر �إعالمية ملمة بالدور الرتبوي.
�2 .2إيالء امل�ضامني الرتبوية التي تقدم للمجتمع الأردين اهتماما �أكرب من خالل
الرتكيز على الدور التكويني والوقائي والعالجي.
3 .3وجود �آلية ت�شبيك وتعاون وتن�سيق بني و�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
واالجتماعية يف االردن ،مما ينعك�س على ثقافة الن�شء ب�شكل ايجابي.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات عن واقع الإعالم الإ�سالمي من جوانب اجتماعية
واقت�صادية و�سيا�سية.
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.5

5ال�صقور� ،صالح خليل ( ، )2012الإعالم والن�شئة االجتماعية ،دار ا�سامة للن�رش والتوزيع
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.8

8حماد ،حممود احمد (1994م)  ،الإعالم والدعوة بني التكامل والت�ضاد ،دار ال�سعادة،
م�رص.

.9

9احلوايل ،عليان (1998م)  ،دور و�سائل الإعالم يف تعزيز الثقافة العامة .ورقة بحثية
مقدمة للم�ؤمتر الرابع حول الثقافة العربية يف القرن القادم بني العوملة واخل�صو�صية:
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الفرتة الواقعة من  29-27ابريل 1998م� ،ص .28-1

1010اخلطيب� ،إبراهيم ( ، )2001اثر و�سائل الإعالم على الطفل ،عمان :الدار العلمية الدولية.
1111خليل ،عثمان �سيد ( ، )2001ال�شباب واوقات الفراغ دور الرتبية وو�سائل الإعالم من
املن�ضورين اال�سالمي والو�ضعي ،الريا�ض.
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من�شورة ،جامعة الريموك.
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الب�شري للطباعة والن�رش والتوزيع ،عزة
1717رجب ،م�صطفى ( ، )1989الإعالم الرتبوي يف م�رص واقعه وم�شكالته ،القاهرة :الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب.
1818الزيادي ،احمد ( ، )2001اثر و�سائل الإعالم على الطفل ،عمان :الدار العلمية للن�رش.
�1919سيد ،فتح الباب ،و حفظ اهلل ،ابراهيم ( ، )1976و�سائل التعليم والإعالم ،عامل الكتب،
القاهرة.
2020ال�شمريي ،فهد عبد الرحمن ( ، )2010الرتبية الإعالمية ،الريا�ض
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