
  
  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل
  جامعة أم القرى

   كلية التربية
  قسم املناهج وطرق التدريس

  

  "اإلنترنت"دور الشبكة العنكبوتية العاملية 
 بكليات املعلمني العلوم الشرعيةيف تدريس 

  وسبل تطوير استخدامها
  

  إعداد 
   احلريبجبري بن سليمان بن مسري العلوي

  

   الدكتورإشراف
   عامل بن حممدأمحدبن إبراهيم  

  
    بكلية التربية جبامعة أم القرىاملناهج وطرق التدريسمقدم إىل قسم  تكميلي متطلب

  لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس
  

  الثاينالفصل الدراسي 
  م ٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤



   ــأ ــ   
  

  

  
  
  
  

  
  



   ــب ــ   
  

  
  

  

  - ملخص الدراسة -
 ).يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وسبل تطوير استخدامها" اإلنترنت"دور الشبكة  العنكبوتية (عنوان الدراسة 

يف تدريس "  اإلنترنت " ما دور الشبكة العاملية للمعلومات  :  (  التايل ي يف السؤال الرئيسوحدد الباحث مشكلة الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة ض الباحث الفرضية التالية وافتر) لعلوم الشرعية بكليات املعلمني،وما سبل تطوير استخدامها ؟ ا

إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف القسم أو العمر أو اخلربة أو 
إبراز أمهية اإلنترنت :  حتقيق األهداف اآلتيةإىل   الدراسة  هدف هذونترنت أسبوعياً ، املؤهل األخري أو معدل استخدام اإل

 بكليات املعلمني العلوم الشرعيةتدريس يف ت اإلنترن  استخدامديد أهدافحت بكليات املعلمني ، و  العلوم الشرعيةتدريسيف 
يف   استخدام اإلنترنتكليات املعلمني ، وحتديد سبل تطوير بالعلوم الشرعيةتدريس يف ت اإلنترن  استخدام،و حتديد معوقات

 من خالل تبصري امليدان التربوي باخلدمات اليت تقدمها أمهية هذه الدراسة بكليات املعلمني ، وتربز  العلوم الشرعيةتدريس
تخطيط العلمي السليم إلدخال واملسامهة يف ال. اإلنترنت يف اال التعليمي بصفة عامة ،وتدريس العلوم الشرعية بصفة خاصة 

  .اإلنترنت يف كليات املعلمني 
أعضاء هيئة تدريس العلـوم الـشرعية والتربويـة          وتكونت عينة الدراسة من      املنهج الوصفي      واستخدم الباحث 

النـسب املئويـة    : م الباحث األسـاليب اإلحـصائية التاليـة         عضواً ، واستخد  ) ٢٩٥( بكليات املعلمني ، وبلغ عددهم      
  . للثبات ، وحتليل التباين ، واختيار شيفيه  معامل ألفا كرونباخT- test) ت(اختبار ، املتوسط احلسايب، لتكراراتوا

  :أهم نتائج الدراسة 
  . اتفقت آراء عينة الدراسة على أمهية استخدام  اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ،وأا وسيلة فعالة يف نقل املعلومات - ١
تفادة من قواعد البيانات الكربى كأهم غرض  لالستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، يليه االستفادة  تأيت االس- ٢

، مث االستفادة من اإلنتاج العلمي لعلماء  ومفكري هذه األمة املتوفر عرب " من الكتب واملراجع واملصادر املتوفرة عرب الشبكة 
  . املهتمة بطرائق التدريس اإلنترنت ،مث متابعة البحوث والدراسات

من أهم املعوقات اليت حتول دون االستفادة من " عدم جتهيز مكاتب  أعضاء هيئة التدريس بالكلية خبدمة اإلنترنت "  يعترب - ٣
اإلنترنت كوسيلة مساعدة يف تدريس العلوم الشرعية ، يليه ضعف اللغة اإلجنليزية لدى أعضاء هيئة التدريس ، يليه قلة 

ات املتوفرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت ، يليه ضعف املعرفة باستخدام احلاسب اآليل ، يليه ندرة التدرب على استخدام احلاسب
  .اإلنترنت ، مث قلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية 

التدريس على معظم حماور االستبانة تعزى الختالف   فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة           توجد -٤
  .ختصص القسم 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على معظم حمـاور االسـتبانة تعـزى                     -٥
  .أو اخلربة أو معدل استخدام اإلنترنت . الختالف املؤهل 
  :أهم التوصيات

  .ني بالتجهيزات الالزمة إلدخال اإلنترنت يف العملية التعليمية  ضرورة تزويد كليات املعلم- ١
  .عقد دورات حول كيفية االستفادة من اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية - ٢
  . توفري أجهزة حاسب آيل مزودة خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة تدريس مبكتبه - ٣



   ــج ــ   
  

  

  
  
  
  
  

  :قال  اهللا تعاىل

  

 َا لانَ مسنالْأ لَّملَم ْ ععي م  
   ) ٥: سورة العلق، اآلية (

  
  

  قال رسول اهللا
  

  إنما العمل بالتعلم 
  

  .رواه البخاري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ــد ــ   
  

  
  
  
  

  
  ـ   اإلهداء  ـ

  .إىل والدتي ووالدي .....إىل اللذين كان توفيقي من رضامها ، وهداييت لطريقي من دعائهما 
  إىل أشقائي وأصدقائي........... .......إىل من شدوا من أزري وشاركو�ي أمري

  إىل زوجيت وشقيقاتي.............إىل  الالئ شاركنين األمل ، وهيأن يل سبل الراحة 
  إىل أبنائي وطالبي  .........................إىل سندي ومعقد رجائي وأملي 

  ل اإلسالمفناضل بنفسه أو فكره أو قلمه من أج..... إىل كل من شغف حباً باإلسالم وأهله 
  والة أمرٍ و علماء ومربني وطالب علم ...................إىل محاة اإلسالم ودعاته 

  إىل كل هذا اجلمع املبارك وهذه الثلة اخلرية
  .أهدي هذا العمل عسى ا أن ينفع به 

  
  
  
  
  



   ــه ــ   
  

  ـ   شكر وتقدير  ـ
  •)من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ( 

  :الله ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، والصالة والسالم على نبينا حممد وصحبه وبعد احلمد هللا محداً يليق جب
فيسرين بعد أن من اهللا علي بإمتام هذا العمل أن أتقدم بالشكر والتقدير جلامعة أم القرى اليت أتاحت يل مواصلة 

  .دراسيت يف رحاا ، ومكنتين من االستفادة من مرافقها وأعضائها 
أتقدم بالشكر والتقدير جلميع األساتذة يف قسم املناهج وطرق التدريس ملا قدموه يل من خربات وتوجيهات، مث 

  .مسري بن نور الدين فلمبان/ وعلى رأسهم  رئيس القسم سعادة الدكتور 
ي إبراهيم بن أمحد عامل املشرف على هذه الرسالة ، الذ/ كما أخص منهم بالشكر والتقدير سعادة الدكتور 

أفاض علي من كرمي خلقه ، وسعة علمه ، وحسن رعايته ، ما منحين الثقة والعزم ، ودفعين للبحث ، وكان لتوجيهاته 
السديدة ، ومالحظاته الدقيقة ، وإرشاداته القيمة ، األثر البارز يف كل خطوة من خطوات هذه الدراسة ، فجزأه اهللا 

  .افاً بفضله بعد فضل اهللا خرياً ، وله كل الشكر والتقدير ، وفاء واعتر
سراج بن حممد وزان ، الذي كان له : كما أخص منهم بالشكر والتقدير والدعاء سعادة األستاذ الدكتور 

الفضل الكبري بعد اهللا سبحانه وتعاىل يف حيايت العلمية والعملية يف جمال طرق تدريس العلوم الشرعية ، وأسال اهللا أن 
  . يف جمال ختصصه لعطاء ، جزاء ما قدمه  ألمة حممد يبارك يف علمه ، وجيزل له ا

حفيظ بن حممد املزروعي على تفضله بتوجيهي خالل حتليل / وأتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة األستاذ الدكتور 
  .نتائج هذه الدراسة 

 هذه زكريا حيىي الل اهلندي ، على تفضله بقبول مناقشة/ كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور 
الدراسة ، ولتوجيهاته السديدة ، وأراءه احلكيمة ، خالل  مناقشة خطة الدراسة ، وحتكيم أداا ، والشكر والتقدير 

طارق حممود ياسني ، والذين تفضال مشكورين / يوسف بن سند الغامدي ، وسعادة الدكتور / لسعادة الدكتور 
  .مبناقشة خطة الدراسة ، وحتكيم أداا 

بالشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى ، ويف جامعة امللك عبدالعزيز ، ويف كلية كما أتقدم 
املعلمني باملدينة النبوية ، ويف كلية املعلمني بالرس ، ويف كلية املعلمني حبائل ، الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة على 

  .حسن تعاوم ، وما بذلوا من وقت وجهد 
م بالشكر والتقدير والدعاء ألخوة يف كليات املعلمني على جمهودام اليت بذلوها يف استقبال وتوزيع كما  أتقد

  .أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس ، وإعادا للباحث بعد تعبئتها 
ىل حيز وختاماً أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف تقدمي الرأي واملشورة يل يف سبيل إخراج هذا البحث إ

وهذا وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله . الوجود ،وأسال اهللا عز وجل أن يكتب ذلك يف ميزان حسناته 
  .                                       وصحبه أمجعني 

  

                                                 
  )٦٥٤١صحيح اجلامع ( رواه اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ، وصححه األلباين :  •



   ــو ــ   
  

  ـ   فهرس احملتويات  ـ
  

 الصفحة  املوضــــــــــوع
  ب .........................................................................ملخص الدراسة 

  ج  ...............................................................................اإلهداء   

  هـ ............................................................................شكر وتقدير 

  و .........................................................................فهرس احملتويات 

  ط ...........................................................................فهرس اجلداول

  ي  ..........................................................................فهرس املالحق 

 مشكلة الدراسة وخطة البحث:  األول الفصل

  ٢  ................................................................................املقدمة  

  ٨  ..............................................................اإلحساس مبشكلة الدراسة  

  ١٠  ..................................................................حتديد مشكلة الدراسة  

  ١١  ..........................................................................فروض الدراسة

  ١٢  ..........................................................................أمهية الدراسة  

  ١٣  .........................................................................أهداف الدراسة 

  ١٤  .........................................................................حدود الدراسة  

  ١٤  ....................................................................مصطلحات الدراسة  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين

  ١٩  ................................................................أوالً العلوم الشرعية 

  ٢٠  ............................................................ مفهوم العلوم الشرعية-

  ٢٢   ..................................................... أمهية تدريس العلوم الشرعية-

  ٢٦  ........................................... األهداف العامة لتدريس العلوم الشرعية -

  ٣٥  .................................................... طرق تدريس العلوم الشرعية-

  ٣٨  ...............................................فهوم التدريس  م-                    



   ــز ــ   
  

 الصفحة  املـــوضــــوع

  ٣٩  ................................................... مفهوم طريقة التدريس -             

  ٤٠  ............................................... طرق تدريس العلوم الشرعية -            

  ٥٠  ........................................ مقومات طرق تدريس العلوم الشرعية -           

  ٥٨  ........................................ حمددات طرق تدريس العلوم الشرعية -            

  ٦٠ ....................لومات  مقترحات لتطوير تدريس العلوم الشرعية بعصر املع-              

  ٦١  ................................................ للوسائل التعليمية  استخدام الرسول -

 اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية : ثانياً 

  ٧٠  .............................................................مقدمة حول اإلنترنت : أوالً 

  ٧٤  ...................................................................... مفهوم اإلنترنت -

  ٧٩ ........................................................................ نشأة اإلنترنت -

  ٨١  ...................................................... أسباب تطور وانتشار اإلنترنت -

  ٨٣  ......................................................................اإلنترنت مستقبل

  ٨٨  ............................................................... األدوار التربوية لإلنترنت-

    اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية : ثانياً 

  ٨٨ .............................التربوية الستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية  األمهية -

  ٩٦  .................................... أهداف استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية -

  ٩٨  ........................................ استخدامات اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية -

  ١٠٧ ..................................تأثريات استخدام اإلنترنت يف جمال تدريس العلوم الشرعية 

  ١١٠  .................................معوقات استخدام اإلنترنت يف جمال تدريس العلوم الشرعية 

  ١١٥ .......................................................................الدراسات السابقة 

  ١١٦ .......................................................................الدراسات العربية  

  ١٣١  ........................................................................الدراسة األجنبية 

  ١٣٤  ...........................................................التعليق على الدراسات السابقة 

  ١٣٨  .....................................................إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 



   ــح ــ   
  

 الصفحة  املــــوضـــوع 

  ١٣٩  ....................................................................... منهج الدراسة -

  ١٣٩ ........................................................................ جمتمع الدراسة -

  ١٤١  ......................................................................... عينة الدراسة -

  ١٤٢  ........................................................................ أداة الدراسة -

  ١٤٤  .................................................................. صدق أداة الدراسة -

  ١٤٦  .................................................................... ثبات أداة الدراسة -

  ١٤٧  ................................................................... تطبيق أداة الدراسة -

  ١٥٠  ..................................................... األساليب اإلحصائية املستخدمة -

    حتليل النتائج وتفسريها: الفصل الرابع 

  ١٥٣  ................................................................ خصائص عينة الدراسة -

  ١٥٧  ............................................................ اإلجابة على أسئلة الدراسة -

  ١٨٧  .............................................................اختبار صحة فروض الدراسة 

  
 نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل اخلامس 

  

  ١٩٩  .....................................................................صة الدراسة  خال-

  ٢٠٣  ............................................................... ملخص نتائج الدراسة -

  ٢١٢  ........................................................................... التوصيات -

  ٢١٣ .......................................................................مقترحات الدراسة 

   
  ............................................................................... املراجع 

  
٢١٥  

  
........................................  ........................................املالحق

  
٢٢٩  

    

    

    



   ــط ــ   
  

    فهرس اجلداول

رقم 
 اجلدول 

 الصفحة  -:اجلدول يوضح 

  ١٤٠  ............ ...............................................جمتمع الدراسة - ١

  ١٤٢ ................................................نسبة عينة الدراسة إىل اتمع األصلي- ٢

  ١٤٤  .............................طريقة حساب درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس - ٣

  ١٤٧ ................................................................ثبات أداة الدراسة - ٤

  ١٤٨  ......................منه  واملستبعدما مت توزيعه من االستبانات وما مت استرجاعه  عدد- ٥
  ١٤٩  ....................................................... ما مت معاجلته إحصائياً عدد- ٦
  ١٥٤ .......................................توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لتخصص القسم - ٧
  ١٥٤ .........................................توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملستوى العمر - ٨

  ١٥٥   ..............................................توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للخربة - ٩

  ١٥٦ ........................................ل األخري توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤه-١٠
  ١٥٦ ........................توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملعدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً -١١
  ١٥٨  ............................................طريقة  حساب استجابات عينة الدراسة -١٢
  ١٥٩  ................................وسطات يف إجابة السؤال األولطريقة حساب داللة املت-١٣
  ١٦٠ ..........................التكرارات والنسب واملتوسط احلسايب على فقرات احملور األول-١٤
  ١٦٤ .................................ثاينطريقة حساب داللة املتوسطات يف إجابة السؤال ال-١٥
  ١٦٥ ..........................ثايناللنسب واملتوسط احلسايب على فقرات احملور وا التكرارات-١٦
  ١٧٢  ..............................ثالثطريقة حساب داللة املتوسطات يف إجابة السؤال ال -١٧
  ١٧٣  ..............................ثالثوالنسب واملتوسط احلسايب على فقرات ال التكرارات-١٨

  ١٨١ ................................رابعيقة حساب داللة املتوسطات يف إجابة السؤال الطر -١٩

  ١٨٢ ...............................رابعوالنسب واملتوسط احلسايب على فقرات ال التكرارات-٢٠
  ١٨٨ ........................................................نتيجة اختبار الفرضية األوىل-٢١

  ١٩٠  ................................................نتيجة اختبار الفرضية الثانية-٢٢
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  املقدمة •

، ومـن    ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا       ، ونستغفره  ، ونستعينه  إن احلمد هللا حنمده   
، وأشهد أن ال إله إال       ، ومن يضلل فال هادي له      من يهده اهللا فال مضل له      ،   سيئات أعمالنا 

  -:وبعد   ،  وأن حممداً عبده ورسوله ، وحده ال شريك له ، اهللا

 اليت تشكل حركـة     التغريات اإلنسان يف هذا العصر وسط جمموعة كبرية من          يعيش  
 فمنذ العلمية والتكنولوجية ؛     الثورة، وهذه التغريات هي مثرة من مثرات         احلياة يف هذا العصر   

 ؛ مل يسبق هلا مثيل يف تـاريخ         وتكنولوجيةمنتصف القرن العشرين حدثت تطورات علمية       
 أهم التغريات اليت تواجه دول العامل اليوم        ومن،   ) ١ص هـ ،    ١٤٢٢لروابدة ،   ا(  البشرية

 وثـورة ، فالعامل يشهد تقدماً علمياً مذهالً ،          وتطور تقنية املعلومات واالتصاالت    تقدمهو  
 املعلومـات معرفية هائلة ، يف نظم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ؛ اليت توفرها شبكات   

 ، والتواصـل    االتصالحلياة ، والنشاطات البشرية كافة ، مما يسهل عملية          يف مجيع جماالت ا   
 وتقنياا شعاراً   املعلوماتوتبادل املعلومات واخلربات بني مجيع دول العامل ، حبيث أصبحت           

  . مسرية البشرية منللمرحلة احلالية 

ت  دعامة أساسية من دعامات البحث العلمي يف خمتلـف املوضـوعا           املعلومات تعدو
 مـا يتعلـق منـها    سواء،  دور مهم يف إجناح خطط التنمية الطموحة         وهلاوالتخصصات ،   

ضرورية ومطلب لتطوير قدرات الفرد       أا كما،  أو التنمية االجتماعية    ،  بالتنمية االقتصادية   
العلميـة والثقافيـة    ؛   يف إجناح أي مشروع يف جممل ااالت         ي وهلا دور أساس   ، واتمع

 ، ومن مث    ) ٦٠هـ ، ص    ١٤٠٤قنديلجي ،   ( وغريها من ااالت      ، االقتصاديةوالتربوية و 
أصبح الذين ميلكون معلومات وتقنيات أكثر ؛ هم الذين يستحوذون مفاتيح القوة يف العامل              

، ومن هـذا   ) ١ هـ ، ص ١٤٢٢الصبحي ،  ( ، ووسائل اإلحاطة به ، والسيطرة عليه ،         
ات املتوفرة لدى الدول املتقدمة ثروة قومية تـضاف إىل          أصبحت حصيلة املعلوم  "  املنطلق  

امتالك أسـرار هـذه     ، فإن   ) ١٢٩هـ، ص   ١٤٢١جويلي،"( ثروا االقتصادية والبشرية    
  .الثقافية واالقتصادية والتعليمية، والتحكم فيها يساعد يف حتقيق أهداف اتمع ، التقنية 
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ا طفرة تكنولوجية بالغة التقدم ،      ولقد شهدت أساليب ختزين املعلومات ، واسترجاعه      
، واليت أصبحت أشهر شـبكات      " اإلنترنت" ومن أبرزها ظهور الشبكة العاملية للمعلومات       

العبيـد ،   "( أم الـشبكات    " نقل املعلومات اليت بنيت حىت اآلن ، إذ يطلق البعض عليها            
 أـا يف    ، فاإلنترنت  من أحدث وأعقد الشبكات املعاصرة ، إال          ) ٤٧ هـ ، ص   ١٤١٦

الوقت ذاته أكثرها استقطاباً للناس على خمتلف مستويام ومـؤهالم ؛ حيـث تـدفقت               
اإلنترنت يف أغلب املعمورة ، واتسع نطاقها ، وتعددت مصادرها ، وتكالب الناس عليها ،               

حيث اقتحمت اإلنترنت العديد من ااالت االجتماعية واالقتصادية والتجارية والثقافيـة           "
  ) .٩١ هـ ، ص١٤٢١بوعزة ، " ( ية ، وذلك بفضل اخلدمات اليت باتت توفرها والسياس

 هـ إىل أن عدد مـستخدمي       ١٤٢١ و تشري بعض الدراسات اليت أجريت يف العام         
مليون مستخدم على وجه العموم ، وفوق هـذا         ) ٤٠٠(هذه الشبكة قد زاد إىل أكثر من        

 فقط ، وذا يكـون إمجـايل عـدد          مليون مستخدم للربيد اإللكتروين   ) ١٦٠(أكثر من     
، بـل   ) ٢٢٤ هـ ، ص ١٤٢١املوسى ، (مليون  مستخدم  ) ٥٦٠(املستخدمني حوايل   

 -م  ٢٠٠٣ويتوقع اخلرباء  أن يبلغ عدد املشتركني أكثر من تريليون مـشترك يف الفتـرة                
   ) . ٢٧٤ هـ ، ص ١٤٢٢إبراهيم ، (  م ٢٠٠٥

العديد من الـتغريات    "  اإلنترنت  " معلومات  ولقد أحدث استخدام الشبكة العاملية لل     
 ١٤٢٢اخلليفي ، ( واآلثار األخالقية واالجتماعية والثقافية والتعليمية واالقتصادية والصناعية        

، )  هــ    ١٤٢١ هـ  ، العبدالعايل      ١٤٢٢ هـ ، املطرودي ،      ١٤٢٢هـ ، الشرهان ،     
ت النظـر إزاءهـا ؛ إال أن        وعلى الرغم من تعدد اآلراء حول تلك  اآلثار ، وتباين وجها           

اجلميع يتفق على أن هذه الشبكة ، وما حتتويه من تكنولوجيا ، قد أصبحت بالفعل عـامالً                 
حامساً يف مصري عاملنا أفراداً ودوالً ، األمر الذي حيتم على املؤسسات واملنظمات مواكبـة               

 واسـتراتيجياا   هذه التطورات ، ويفرض عليها القيام بعملية مراجعة لسياساا وأهـدافها          
  .وتقنياا ونشاطاا 

أوىل مـن أي مؤسـسة   " واملؤسسات التربوية ـ يف أي جمتمع من اتمعات ـ   
أخرى بالتغيري ، اراة طبيعة العصر ، واالستجابة للتحوالت اليت تكتسح أوجـه احليـاة               
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يلة األمم  ، إذ أن اإلنترنت وس     ) ١٦٨ هـ ، ص     ١٤٢١اهلابس  والكندري ،     " ( املختلفة    
لتحقيق أهدافها ، واحملافظة على دينها ، وعاداا وتقاليدها وعلومها وآداا وفنوا ، وهذا               
يتطلب منها مواكبة التطورات التكنولوجية بدقة ، وعناية فائقة ، وهذا يستلزم أال تكتفـي               

ريات ، والتحكم   التربية مبجرد فهم الواقع ، والتكيف معه ، وإمنا تقوم أيضاً بتوجيه هذه التغ             
  ) . ٢ هـ ، ص ١٤٢١أبو دلّى ،( فيها إجيابياً لصاحل الفرد واتمع 

إن التحديات اليت يواجهها العامل اليوم ، والتغريات السريعة اليت طرأت علي نـواحي              
احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية تفرض على التربية حتمية التغيري يف مجيـع مراحـل              

توياته ، ومآربه ، وألوانه ، لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف ، وللعمل علـى                التعليم ، ومس  
مواجهة هذه التحديات ؛ حيث أن ما يعيشه العامل اليوم من تغريات جذريـة يف تقنيـات                 
املعلومات واالتصاالت قد فرض على التعليم أفاقاً جديدة متاماً ، وأوجب عليـه ضـرورة               

   ) . ٤٢ هـ ،ص١٤٢١أبو دىل  ،(ر ومواكبة تغرياته التغيري السريع للحاق بركب العص

وتعد برامج إعداد املعلم يف مقدمة ااالت التعليمية اليت ينبغي أن تتناوهلـا عمليـة               
التطوير والتجديد ، وذلك ملواجهة املستحدثات التربوية ، والنمـو املتـسارع للمعرفـة ،               

مؤسسات إعداد املعلم وتدريبه مواكبة  والتجدد املستمر يف نواحي احلياة ، وهذا يفرض على          
هذا التغري ، والتفاعل مع متطلباته يف أهدافها ، وبراجمها وأساليبها وإمكاناا ، حىت تكـون                
قادرة على إعداد املعلم القادر على التكيف مع هذا التغري ومتطلباته ، وتوجيههـا إجيابيـاً                

وظيفه لصاحل تنمية جمتمعـة وتقدمـه             لصاحل تربية جيل يتكيف مع هذا التغري ، ويبدع يف ت          
، مع احملافظة على تعاليم دينـه ، وهويتـه الثقافيـة ،              ) ٣ هـ ، ص   ١٤٢١أبو دلّى ،    ( 

ومتاسكه االجتماعي ، وهذا يتماشى مع سياسية التعليم يف اململكة العربية الـسعودية الـيت               
ية يف ميادين العلوم والثقافة     التفاعل الواعي مع التطورات احلضارية العامل     " تنص على ضرورة    

" واآلداب بتتبعها واملشاركة فيها ، وتوجيهها مبا يعود على اتمع واإلنسانية باخلري والتقدم              
   ) .٨ هـ  ، ص ١٤١٦وزارة املعارف ، ( 

وسائل االتصال احلديثة اليت تسهم يف نقل اخلربات واملهارات ، ال ختلو من أفكـار               
فتنا ، وحضارتنا ، وهي حتمل يف طياا غزواً فكرياً مقصوداً وغري            جديدة وغريبة ، على ثقا    
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مقصود ، مما يفرض على األمة اإلسالمية حتمية املواجهة هلذه الوسائل من خالل االستفادة              
منها ، وتسخريها مبا يعود على الفرد واتمع بالنفع والفائدة ، ومبا يساعد هذه األمة علـى      

  . إىل الناس كافة تبليغ الرسالة  احملمدية
إذ إا السبيل     ومن هذا املنطلق ، ونظراً لألمهية الكبرية اليت حتتلها العلوم الشرعية ،             

 ١٤٢٣الغامدي ،   ( الوحيد لتحقيق اإلسالم ، وبالتايل فهي تستمد أمهيتها من اإلسالم ذاته            
ر طـرق   لذلك ينبغي االهتمام دوماً بكل ما يساعد على نشرها ، وتطـوي           ،  )٢٦هـ ،ص   

تدريسها ، وذلك باالستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية احلديثة ، خاصة وأن إبعاد             
العلوم الشرعية عن التغريات العصرية ، وما حتتويه من مستجدات تربوية مل يعد أمراً مقبوالً               

صر ، كما أنه يف الوقت ذاته ال يساعد على  إجياد معلم عصري يستطيع التعامل مع هذا الع                 
  . ومسايرة متغرياته 
 ليل أعداء اإلسالم جهدهم يف إبعاد اإلسالم عن الساحة ، وجيهدون أنفسهم             وحياول

 املـسلمني اء ذلك إىل زعزعة ثقة      ورار إلثارة الشبهات وإحلاقها باإلسالم ، ويهدفون من         
ديثة ، ومن    احل التكنولوجيا وغرس االعتقاد بأن الدين اإلسالمي مينع االستفادة من          ،بدينهم  

 يف أوروبا ، ونسي هـؤالء أن        حدث، كما    مث ال سبيل للتقدم والرقي إال بترك الدين ونبذه        
 اليت قامـت علـى العلـم        احلضارة، تلك    حضارة أوروبا كان أساسها حضارة املسلمني     

ـ    اقْرأْ  تعاىل اهللا وكانت هذه احلضارة مثرة طبيعية لتنفيذ أمر         ،الصحيح   ذي  بِاسمِ ربك الَّ
،    رب زِدنِي علْماًوقُلْ  تعاىل، ودعاء املسلمني بقوله     ] ١:سورة العلق، اآلية     [  َ خلَق

 بطُـون  أَخـرجكُم مـن      واللَّه وإدراكاً لقوله تعاىل    ] ١١٤: سورة طـه ، من اآلية      [ 
        عمالس لَ لَكُمعجئاً ويونَ شلَمعال ت كُماتهاأُموارصونَ   لْأَبكُرشت لَّكُمةَ لَعدالْأَفْئو  ]   سـورة

 إِلَّا  إِلَه اللَّه أَنه ال     شهِد  وأهله قال تعاىل     بالعلموتنويه اهللا جل جالله      ] ٧٨ :النحل ، اآلية    
سورة آل عمران ،     [ يز الْحكيم  إِلَّا هو الْعزِ   إِلَههو والْمالئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط ال        

 أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تعملُـونَ        والَّذين اللَّه الَّذين آمنوا منكُم      يرفَعِ ]  ١١: اآلية  
بِريخ ( ]       ادلة ، من اآليةوإدراكاً لفضل العلم وأهله ، فعن أيب الدرداء        ،   ] ١: سورة ا
ملَّى     سص ولَ اللَّهسر تقُولُ   اللَّهمعي لَّمسو هلَيلًْما        «:  عع يهي فغتبطَرِيقًا ي لَكس نملَكس 

         عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه االلَّههتنِحأَج      سلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاًء لرِض  رفغت
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اِء            لَهي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف نمو اتومي السف نلُ مفَضلِ     وكَفَض ابِدلَى الْعمِ عالالْع 
ناًرا ولَا درهًما إِنما  يورثُوا دي  لَم إِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْأَنبِياِء إِنَّ الْأَنبِياَء        الْكَواكبِالْقَمرِ علَى سائرِ    
    نفَم لْمثُوا الْعرذَورٍ      أَخافظٍّ وذَ بِحأَخ كتاب العلم ، باب العلم قبل      رواه البخاري ،    .( » بِه

  ) .العمل 

 الـيت تـشكل     التغريات وهو يعيش يف هذا العصر وسط جمموعة كبرية من           واملسلم
 لألخذ باألسباب اليت تكسب اتمـع       يدعوسالم   أن يدرك أن اإل     له حركة احلياة ؛ ينبغي   

سـورة ألنفـال، مـن       [ ،  من قُـوة     استطَعتم لَهم ما    وأَعدوا القوة ، يقول اهللا تعاىل      
 ، معمول به منذ انبثـاق هـذا اخلـري ،            ديننا، فاألخذ بأسباب القوة راسخ يف       ] ٦٠:اآلية

 ،  ه نافلة من شاء أحياه ، ومن شاء هجـر         ديننار يف   ومساس أنواره الدنيا ، وليس هذا األم      
 وهـو يغـرس     -  من أبعاد ، يقول الرسول       الكلمةكال بل هو أمانة بكل ما حتمل هذه         

 الْمـؤمنِ الْمؤمن الْقَوِي خير وأَحب إِلَى اللَّه مـن          « - املسلمني   نفوساحلس التطوري يف    
   ريي كُلٍّ خفو يفعالض      كفَعنا يلَى مع رِصاح نعتاسو     زجعلَا تو رواه مـسلم ،     ( » بِاللَّه

  ) .٤٨١٦كتاب القدر ، اإلميان قول وعمل ، ح 
 ، حيث قاموا بتشكيل     املعلومات أدرك املسلمون منذ بزوغ مشس اإلسالم أمهية         ولقد

رعية ـ من خالل حلقات   الشالعلومقاعدة معلوماتية ضخمة جلمع ونشر العلوم ـ وخاصة  
إىل اللغة العربية ،    األجنبية   ، بل وقاموا بنقل وترمجة بعض العلوم         والتدوينالذكر ، والرواية      

 متزامنـة  لزمان أن أخذت التقنية تشق طريقها يف هذا العصر ، وتتبؤا معقدها يف هذا ا              وبعد
 نبـالغ إن    وال املضمار ،    مع االنفجار املعريف ، كان البد أن يأخذ املسلمون نصيبهم يف هذا           

 توجيه العامل وقيادته من     يف اإلسهام" قلنا بوجوب األخذ ذه التقنية، ألن ذلك يساعدنا يف          
 زبائنه" على العوائد املالية الضخمة يف جمال يعد         احلصولخالل حمتوى هذه املعلومات ؛ مث         

  ) .٧٤ هـ ، ص ١٤٢١احمليسن ،  ( عدداً من أي صناعة أخرى على مر التاريخ األكثر" 
ومن خالل خربة الباحث يف جمال اإلنترنت ، وتصفحه ملئات املواقع على هذه الشبكة              
ظهر له بأن هناك حاجة ماسة لالهتمام باملعلومات املتوفرة عرب اإلنترنت  ـ ال سيما مـن   

  :قبل أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية  ـ وذلك لسببني جوهريني 
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قد تسهم يف حل كـثري مـن        "اإلنترنت  " املية للمعلومات   أحدمها أن الشبكة الع    •
مشكالت تدريس العلوم الشرعية اليت أشارت إليها بعض الدراسات ، فإا تتعرض حاليـاً              

) هـ  ١٤٠٩املفدي ،   ( خلطر عظيم ، وتواجهها مشكالت وصعوبات يف تعلمها وتعليمها          
تركـز علـى أسـلوب حـل        إذ مل   )  هـ   ١٤١٢السكران ،   ( فطرائق تدريسها تقليدية    

ـ ١٤١٢برقو ،   (املشكالت ، والتفكري الناقد عند الطلبة        ، ومل يلتزم الطلبة مبا يدرسونه      )  ه
  ) . هـ ١٤١١وزان ،(فيها من حقائق ومفاهيم وآداب وسلوك 

وحتتوي اإلنترنت على أغلب املصادر واملراجع املشهورة يف تدريس العلوم الشرعية ،            
ثرية موعة من أهل العلم لتلك املصادر ، ومواقع وساحات          كما حتتوي على شروحات ك    

حوارٍ تبحث يف بعض  املسائل املتعلقة بالعلوم الشرعية ، كما أن هناك دورات شرعية تنقل                
  .مباشرة عرب اإلنترنت 

" اإلنترنت " والسبب اآلخر هو أن املعلومات املتوفرة عرب الشبكة العاملية للمعلومات  •
ها من الشوائب الفكرية اهلدامة ، وتطهريها من االحنرافات العقدية حتتاج إىل تصفيت

واألخالقية واالجتماعية ، مبا حيفظ للفرد دينه وخلقه ، وجمتمعه الذي يعيش فيه ، وكذلك 
املسامهة يف إثراء اتمع اإلسالمي باملعلومات اليت حيتاج إليها عرب الشبكة العاملية للمعلومات 

ذلك نضمن عدم حصول املستفيد على معلومات خاطئة بقصد أو بدون ، وب"اإلنترنت " 
قصد ، فاملتصفح للمعلومات املتوفرة عرب هذه الشبكة جيد بعضها كثرياً ما يفتقر للمصداقية 
والدقة ، وخطورة بعضها اآلخر على الدين واألخالق ، ومن هنا يرى الباحث ضرورة 

ملعلومات املشبوهة ، ويف نفس الوقت حيقق وجود البديل الذي يغين املستخدم عن هذه ا
لألمة خصوصيتها اإلسالمية ولغتها العربية ، وأخالقها ، ويبعدها عن املؤثرات اخلارجية ،  
وهذا يسهم يف وحدة اتمع ومتاسكه ، وحيقق األمن الفكري يف العقيدة واألخالق ، ويف 

   ) .١١ هـ ، ص ١٤٢٣احلازمي ، ( ااالت العلمية املتنوعة 

وميكن أن يتم ذلك من خالل املشاركة الفعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس والدعاة 
واملفكرين من خالل إنشاء صفحات هلم عرب الشبكة ، وكذلك من خالل املشاركة يف 
احلوار ، وإقامة الدورات اليت تنقل عرب اإلنترنت ، ومن خالل اإلجابة على أسئلة املشاركني 

  .املقاالت ، والتعليق على 
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من هنا رأى الباحث ضرورة الوقوف على الدور الذي تسهم بـه الـشبكة العامليـة              
للمعلومات يف تدريس العلوم الشرعية ، كما يرى الباحث ضرورة وجود العلوم الـشرعية              
عرب هذه الشبكة ، ألن هذه الشبكة  أصبحت مصدراً للمعلومات ، وحامالً للمعلومـات ،                

سيلة للدعوة ، وأداة للتأثري ، ومن هنا كان مـن الـضروري العنايـة               وميداناً للحوار ، وو   
  .واالهتمام ا ، والتركيز على االستفادة منها 

  

  اإلحساس مبشكلة الدراسة  •

انطالقاً مما سبق من ضرورة  مواكبة تدريس العلوم الشرعية للتطورات التكنولوجيـة،        
سؤولة عن التربية والتعليم يف كثري مـن        واملستحدثات التربوية ، ونظراً  لتسارع اجلهات امل       

دول العامل إىل توظيف اإلنترنت يف العملية التعليمية يف التعليم العام واجلامعي ، وذلك منـذ            
ـ  ١٤٢٠،سلطان والفنتـوخ    ال (ما يزيد على عشر سنوات ،          ، حيـث    ) ٨٥ ، ص   هـ

حمللي ، فعلى املستوى العاملي     او العاملي   يني املستو علىانطلقت املشاريع العمالقة يف هذا اال       
 ١٤١٣عـام   البدأ مشروع اإلنترنت يف التعليم يف        - سبيل املثال  على -، جند أنه يف كندا      

 اجلامعات حيث قام الطالب بتجميع وترتيب بعض املصادر         إحدىهـ ، وكانت البداية يف      
 مة ، فكان مشروعالتعاون مع القطاعات اخلاصة والعا  ب طور األمر    مثالتعليمية على الشبكة ،     

 قليلة توسع املشروع ليقـدم العديـد مـن    سنوات وبعد) School Net (الشبكة املدرسية
 املدارس واملدرسني وأولياء األمور وغريها      ختدمتوفري مصادر املعلومات اليت     : مثل  ،اخلدمات  

ـ  ١٤٢١السلطان والفنتـوخ،  ( املعلمني   تدريبمن اخلدمات ، كما استفيد منه يف          ،   هـ
شـبكة   هـ عن قيام مشروع      ١٤١٧عام  يف ال  لنعويف كوريا كمثال آخر أُ    ) ٨٦ـ٨٥ص

 ليـشمل  اإلنترنت يف املدارس االبتدائية ، مث توسـع املـشروع   إلدخال) Kid Net(الطفل 
ـ  ١٤٢٠السلطان والفنتـوخ،  ( املدارس املتوسطة والثانوية ، مث الكليات واجلامعات        ،  هـ

 األمريكي لتقنية املعلومـات يف      املشروعريكية انطلق     ويف الواليات املتحدة األم   ،  ) ٨٦ص
ـ ١٤١٧عام    يف ال مـدراس التعليم العام     اخلطة القومية للتعليم التكنولوجي          مسمى   حتت  ه

 )The  National Educational Technology Plan( ، تدريب املعلمني علـى  إىل ويهدف 
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 مجيـع الفـصول   وربطددة ، تعائط مبية ذات وسواستخدام احلاسب ، وتوفري أجهزة حاس     
 هـ ما ١٤٢٠عام  ال اية نسبة املدارس املتصلة بالشبكة يف تقد بلغل و،الدراسية باإلنترنت

  الدراسـية   من عدد الفـصول   ) ٪٦٣( نسبة  بو،  من إمجايل عدد املدارس     ) ٪٩٥(  نسبته
   .)٤٦ ـ ٤٥ ص ،  هـ١٤٢١وزارة املعارف ، ( مبدارس الواليات املتحدة 

عبـدا هللا بـن     األمـري    مشروع( " وطين"  مشروع   انطلق على املستوى احمللي فقد      أماو 
يعد من أكرب املشاريع يف تقنية املعلوماتيـة        الذي   ، و  ) اآليل للحاسبعبدالعزيز وأبنائه الطلبة    
رفـع  : منها  ؛  وله عدة أهداف    ،   اململكة العربية السعودية     مستوىيف اال التربوي على     

العمـل   توظيف تقنية املعلومات يف كافة األنشطة التعليميـة ، و  يفات املعلمني   مستوى قدر 
وزارة (  العلمي املالئم الحتياجات الطالب واملعلمـني        مبحتواهاإجياد البيئة املعلوماتية    على  

   .)١٥ص ،  هـ١٤٢١املعارف ، 

د من ندوات   وما هذا  التسارع يف توظيف هذه التقنية يف ااالت التعليمية ، وما يعق             
ومؤمترات حوهلا إال داللة واضحة على أمهية هذه التقنية ، وأا عاتية آتية ، إال أن  الساحة                  
التعليمية يف بالدنا حباجة إىل املزيد من املشاريع التطبيقية ، اليت تسهم يف نشر هذه التقنيـة                 

ذا املـشروع   مبختلف ربوع الوطن ، السيما من قبل اجلامعات حيث مل تتبىن أي جامعة ه             
  .بصورة كافية ، على حد علم الباحث 

املنعقـد يف   املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسبات اآللية       ومن هذا املنطلق فقد أوصى      
استخدام بضرورة   "  م يف مدينة الرياض      هـ  ١٤٢١ ذي القعدة عام     ١٣ – ١٠ الفترة بني   

 ، الدول املتقدمـة يف ذلـك     واالستفادة من جتارب    ،  اإلنترنت يف املناهج وطرق التدريس      
 ) ٨٨ هـ ، ص     ١٤٢٢املعرفة ،   "   ( وإجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف هذا اال         

( و  )  هــ    ١٤٢١الل ،   ( و)  هــ    ١٤٢١أبو ديل ،    ( ، كما أوصت دراسة كل من       
العبيـد ،   ( و  )  هــ    ١٤٢١اهلابس والكندري ،    ( و)  هـ   ١٤٢٠السلطان والفنتوخ ،  

ضرورة إدخال اإلنترنت يف التعليم ، كـضرورة ملحـة تفرضـها علينـا              ب)  هـ   ١٤٢٢
مستجدات العصر ، واالستفادة من اخلدمات اليت يقدمها يف هذا اال ، وأوضحت هـذه               
الدراسات أن اإلنترنت يف طريقها إىل أن تصبح الوسيلة األكثر استخداماً  يف التعليم ؛ حيث         

" يام ، واكتسبت مسعة على امتـداد دول العـامل           فرضت اإلنترنت نفسها بقوة  هذه األ      " 
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لية التعليميـة يف    م يف الع   هلذا األمر    الستعداد  ا أن   ، إال ) ١٥ هـ ، ص     ١٤٢١الدناين ،   (
 من حيث إجراء الدراسات ، وعقد املؤمترات ، وتوفري التجهيزات ،            اململكة العربية السعودية  

ال ضعيفاً ، خاصة يف كليات املعلمـني ،          ال يز  وتدريب معلمي املستقبل على هذه التقنية       
ـ ١٤٢١أبو ديل ،    ( حيث أشارت دراسة     إىل أن مواكبة كليـات املعلمـني لعـصر         )  ه

  .املعلومات واالتصاالت من حيث توفر واستخدام تقنيات التعليم احلديثة ضعيفة جداً 

بكة ونظراً لقلة األحباث والدراسات ـ حسب علم الباحث ـ املتعلقة باستخدام الش
يف مؤسسات إعداد املعلمني بوجه عام ، والعلوم الشرعية " اإلنترنت " العاملية للمعلومات 

بوجه خاص ، فإن احلاجة ماسة لدراسات وحبوث علمية تتناول استخدام هذه الشبكة يف 
امليدان التربوي ، فتكشف عن اخلدمات اليت تقدمها ، وتوضح جبالء اآلثار اإلجيابية والسلبية 

، كما تكشف عن املعوقات اليت حتول دون االستفادة من هذه التقنية لتذليلها ، وتبيني هلا 
  .الطرق الكفيلة لتوظيف هذه التقنية يف امليدان التربوي 

كل هذه األسباب جعلت الباحث يقتنع بأمهية املوضوع ، وجدوى  البحث فيـه ،               
اإلنترنت " ة العاملية للمعلومات    فقام ذه الدراسة للوقوف على الدور الذي تسهم به الشبك         

يف تدريس العلوم الشرعية ، واملعوقات اليت حتول دون حتقيق هذا الدور أو تقلـل مـن                 " 
فاعليته  ، وأهم املقترحات اليت  ميكن أن تسهم يف توظيف هذه التقنية يف العملية التعليميـة                  

ة نظر أعضاء هيئـة  بوجه عام ، ويف تدريس العلوم الشرعية بشكل خاص ، وذلك من وجه         
  .التدريس بكليات املعلمني 

 

  الدراسة وأسئلتها مشكلة حتديد  •

  :   التايل ييف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس
يف تدريس العلوم الشرعية بكليات "  اإلنترنت " ما دور الشبكة العاملية للمعلومات ( 

  )  ؟ املعلمني ، وما سبل تطوير استخدامها
  -:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية
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 " الشبكة العامليـة للمعلومـات        استخدام  ما مدى تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية       -١س
   ؟ بكليات املعلمنيالعلوم الشرعيةتدريس يف ـ كوسيلة مساعدة ـ " اإلنترنت 

ــ  " اإلنترنـت "لمعلومـات   ا هي األهداف املقترحة الستخدام الشبكة العاملية ل       م -٢س
   بكليات املعلمني ؟العلوم الشرعيةكوسيلة مساعدة ـ يف تدريس 

 العلـوم   يف تـدريس  " اإلنترنت"ا هي معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات        م-٣س
  ؟  بكليات املعلمنيالشرعية

العلوم  يف تدريس "اإلنترنت" ما هي سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات       - ٤س
  ؟  بكليات املعلمنيالشرعية

  فروض الدراسة  •

  :افترض الباحث لدراسته الفروض التالية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التـدريس              -١

  .على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف القسم 
 هيئة التـدريس    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء          -٢

  .على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف املؤهل العلمي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التـدريس              -٣

  .على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف مستوى العمر 
س ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التـدري             -٤

  .على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف اخلربة يف التدريس بكليات املعلمني 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التـدريس              -٥

  .على مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف معدل استخدام اإلنترنت أسبوعيا 
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  أمهية الدراسة  •

  -:الل النقاط التالية تربز أمهية الدراسة من خ

هذه الدراسة إضافة جديدة ، ومسامهة بناءة يف تبصري امليدان التربوي باخلدمات اليت  •
يف العملية التعليمية ، بشكلٍ عام ، ويف " اإلنترنت " تقدمها الشبكة العاملية للمعلومات 

لم تدريس العلوم الشرعية بشكل خاص، نظراً  لندرة الدراسات والبحوث  ـ حسب ع
  . الباحث ـ اليت تناولت هذه اخلدمات 

تساعد هذه الدراسة أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية يف كليات املعلمني واجلامعات  •
واملعاهد والتعليم العام ، على معرفة الدور الذي  تقوم به اإلنترنت يف تدريس العلوم 

استخدام هذه التقنية ، مما الشرعية لالستفادة منها ، ومعرفة الصعوبات اليت تواجههم عند 
  . قد يساعد على ختطي تلك الصعوبات 

نتائج هذه الدراسة ميكن أن تسهم بشكل فعال يف التخطيط العلمي السليم إلدخال  •
يف مؤسسات إعداد املعلمني ، وأسلوب تطويرها ؛ "  اإلنترنت " الشبكة العاملية للمعلومات 

لية التعليمية ، فإن املسؤولني يف تلك الكليات لكي تلعب دوراً أكثر فاعلية يف خدمة العم
ميكن أن يستفيدوا من هذه الدراسة من خالل الوقوف على آراء أعضاء هيئة التدريس بتلك 
الكليات حول أمهية هذه التقنية  يف العملية التعليمية ، ومعرفة الصعوبات اليت حتول دون 

يلها ، وكذلك االطالع على املقترحات استخدامها ، أو تقلل من فاعليتها ؛ للعمل على تذل
  .اليت قد تسهم يف تفعيل هذه التقنية يف هذه الكليات 

يأمل  الباحث  ـ وبإذن اهللا تعاىل ـ أن متتد فوائد هذه الدراسة إىل اتمع اإلسالمي  •
بعامته، والدعاة إىل اهللا بوجه خاص ، ليستفيدوا من هذه التقنية يف التفقه يف دين اهللا، 

لدعوة إليه ، والدفاع عنه ، وكذلك املسامهة يف تصفية املعلومات املوجودة على صفحات وا
اإلنترنت ، وتطهريها من االحنرافات العقدية ، واألخالقية ، واالجتماعية والفكرية ، مبا 
حيفظ لإلنسان دينه وأخالقه وجمتمعه الذي يعيش فيه ، وكذلك املسامهة يف إثراء اتمع 

  .املعلومات اليت حيتاج إليها عرب اإلنترنت اإلسالمي ب
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تساعد هذه الدراسة على فتح  اال أمام الباحثني إلجراء حبوث أخرى حول استخدام  •
  .اإلنترنت يف العملية التعليمية بوجه عام ، والعلوم الشرعية بوجه خاص 

 

   الدراسةأهداف  •

ما يليإىل الدراسة    هدف هذ: -  

يف م به  الشبكة العاملية للمعلومات ـ كوسيلة مـساعدة ـ    إبراز الدور الذي تسه  ـ١
  . بكليات املعلمني  العلوم الشرعيةتدريس

تدريس يف  "اإلنترنت" الشبكة العاملية للمعلومات    استخدام الوقوف على أهم معوقات     ـ٢
  . بكليات املعلمني العلوم الشرعية

يف  " اإلنترنت" لومات  الشبكة العاملية للمع   استخدام   طرح أهم السبل الكفيلة بتطوير      ـ٣
  . بكليات املعلمني  العلوم الشرعيةتدريس

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف أمهية اسـتخدام الـشبكة العامليـة                ـ٤
يف تدريس العلوم الشرعية وأهداف استخدامها ومعوقاته ، وأهـم          " اإلنترنت  " للمعلومات

  - :سبل تطوير استخدامها تبعاً للمتغريات التالية

 .  مستوى العمر-ب  . ختصص  القسم –أ 

  . سنوات اخلربة يف التدريس -د . املؤهل األخري –ج 

 . معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً-هـ 
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   :حدود الدراسة •

  -:ميكن حتديد الدراسة احلالية من حيث املوضوع واملكان والزمان على النحو األيت 

  : يةاملوضوعاحلدود   -١

يف تـدريس  ) اإلنترنـت (ذه الدراسة على دور الشبكة العاملية للمعلومات  اقتصرت ه 
العلوم الشرعية من حيث أمهية هذا الدور ، و فاعليته ، وأهم املعوقات اليت حتول دون وجود           

  .هذا الدور ، أو تقلل من فاعليته ، وأهم السبل الكفيلة بتطويره 

  : احلدود الزمانية - ٢

  هـ١٤٢٤ـ١٤٢٣ الفصل الدراسي األول من العام الدراسي مت تطبيق هذه الدراسة يف

  :  احلدود املكانية -٣

مجيع كليات املعلمني التابعة لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية ،وعددها 
مثان عشرة كلية ، واستبعد الباحث منها كلية التربية الرياضية والبدنية ، ألا ذات ختصص 

  .واحد 

 

  :حات الدراسة مصطل •

  :سوف يتم تعريف املصطلحات الرئيسية يف هذه الدراسة على النحو التايل 

  

  ":اإلنترنت " الشبكة العاملية للمعلومات -١

عبارة عن شبكة ضـخمة مـن أجهـزة          " -:بأا  )  هـ   ١٤١٧كاتب ،   ( عرفها  
 ).٩ص".( احلاسب اآليل املرتبطة ببعضها البعض املنتشرة حول العامل 
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عبارة عن جمموعة من الشبكات العاملية املتصل       " بأا     -) : هـ   ١٤٢٠( ها الشرهان وعرف
بعضها ببعض ، واليت تشمل الشبكات احمللية للدولة الواحدة ، املتصلة مع الدول األخرى يف               
الشبكة العاملية لتشكل جمموعة من الشبكات العاملية الضخمة ، واليت تنقل املعلومات اهلائلة             

  )٢٠٥ص" . (لعامل املختلفة ، وتتضمن معلومات دائمة التطور بني دول ا
  :ويقصد ا إجرائياً

عبارة عن شبكة ضخمة من احلاسبات اآللية املرتبطة ببعضها البعض ، واملنتشرة حول             
العامل ، واليت تتبادل املعلومات واخلربات اهلائلة ، وبسرعة عالية مع بعضها البعض ، وفـق                

  . معينة)بروتوكوالت (قواعد 

    دور اإلنترنت  -٢

  :الدور بقوله ) هـ ١٤١٨عطا ، ( يعرف 

منها الدور التربوي ، فقد يقصد به : جتدر اإلشارة إىل أن الدور له استخدامات خمتلفة " 
جمموعة األمناط السلوكية اليت يتخذها الفرد أو املؤسسة التربوية جتاه موقف ما ، ويف إطار 

قصد به املظهر الدينامي للمكانة ، فالسري على احلقوق نسق اجتماعي حمدد ، وقد ي
" والواجبات معناه القيام بالدور على اعتبار أن املكانة هي جمموعة احلقوق والواجبات 

   )  ٣٦ص(

  :ويقصد به إجرائياً 

جمموعة املهام والوظائف واألساليب اليت توفرها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية 
  . يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية ، من أجل املسامهة

   سبل تطوير استخدام اإلنترنت-٣

التطوير بشكل عام بأنه التحسني وصوالً إىل حتقيق األهداف )  هـ ١٤١٦شوق ،( عرف 
  ) .١٧ ـ ١٦ص ص ( املرجوة بصورة أكثر كفاءة 

  :ويقصد به إجرائياً 
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ني دف الوصول ا    إدخال جتديدات ومستحدثات على اإلنترنت يف كليات املعلم       
إىل أحسن صور من الصور حىت تؤدي الغرض املطلوب منها بكفاءة تامة ، وحتقـق كـل                 

  . األهداف املنشودة منها على أمت وجه ، وبطريقة اقتصادية يف الوقت واجلهد والتكاليف 

   التدريس-٤

ـ ١٤٠٥اللقاين وآخرون ،    (عرف   ا تلك اإلجراءات اليت يقوم     :( التدريس بأنه   )  ه
  ) .١٠ص) ( املعلم مع تالميذه ؛ إلجناز مهام معينة لتحقيق أهداف سبق حتديدها 

  :ويقصد به إجرائياً 

اجلهود اليت يبذهلا عضو هيئة التدريس ، بغية تنمية املتعلم من كل اجلوانب اجلـسمية               
ـ               ة والعقلية و االنفعالية و االجتماعية والعمل على بناء شخصيام يف ضوء أهـداف التربي

  ) .٢٦ هـ  ،ص ١٤١٣وزان ،(اإلسالمية 
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  الفصل الثاين 

  اإلطار النظري 
  و

 الدراسات السابقة 



  - ١٨-

  

  :يتناول الباحث يف هذا الفصل جزئني مهمني من هذه الدراسة ، مها 

اشتمل على اإلطار النظري للدراسة الراهنة ،  وقـد وضـع حـول               : اجلزء األول  •
يع جوانـب الدراسـة     جمموعة من األدبيات ، اليت تفرعت بدورها إىل مفردات غطت مج          

  -:النظرية ، واشتمل على مبحثني أساسني ، ومها 

مفهومها ، أمهيتها ، أهدافها ، طرق تدريسها ، اسـتخدام            (العلوم الشرعية : املبحث األول   
  ) . للوسائل التعليمية الرسول 

ية بـصفة   ودورها يف العملية  التعليم    " اإلنترنت"الشبكة العاملية للمعلومات    : املبحث الثاين   
  :واشتمل على . عامة ، والعلوم الشرعية بصفة خاصة 

مفهوم اإلنترنت ، نشأته ، مراحل تطوره ، أسباب انتشاره ، أدواره التربوية ،              (  مقدمة   -أ
  ) .مستقبله 

أمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية       (  اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية      -ب
رنت يف تدريس العلوم الشرعية ، استخدامات اإلنترنت يف تـدريس           ، فوائد استخدام اإلنت   

العلوم الشرعية ، التأثريات اجلانبية الستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، معوقات             
  .استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية  

رنت يف العلمية   فهو خاص بالدراسات السابقة اليت تناولت دور اإلنت        : اجلزء الثاين وأما   •
  :التعليمية ، وقد قُسمت إىل قسمني مها

  .الدراسات العربية -١

  .الدراسات األجنبية -٢
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  العلوم الشرعية:   املبحث األول •

  :مقدمة  •

يتناول الباحث يف هذا املبحث العلوم الشرعية ، فيبني مفهومها ، وأمهيتها ، وأهدافها،               
ة كاملة بالدور الذي ميكن أن تسهم بـه         وطرق تدريسها ، وذلك أننا لكي نصل إىل معرف        

يف تدريس العلوم الشرعية ، ينبغي أن نفهم ونـدرك          " اإلنترنت"الشبكة العاملية للمعلومات    
وحندد قبل ذلك أموراً تتعلق بالعلوم الشرعية من حيث مفهومهـا ، وأهـدافها ، وطـرق                 

جبميع جوانبها نظرياً ، يعد تدريسها وغري ذلك مما يرد ، ألن الفهم واإلدراك للعلوم الشرعية       
مطلباً ضرورياً ، لتحديد الدور الذي ميكن أن تسهم بـه الـشبكة العامليـة للمعلومـات                 

يف تدريس العلوم الشرعية ، ومن مث جاء هذا املبحث حماوالً حتقيق ذلـك مـن                " اإلنترنت"
  : خالل النقاط التالية 

  .مفهوم العلوم الشرعية :  أوالً 
  .ريس العلوم الشرعية أمهية تد: ثانياً 
  .أهداف تدريس العلوم الشرعية : ثالثاً 
  .طرق تدريس العلوم الشرعية : رابعاً 

  . للوسائل التعليمية استخدام الرسول : خامساً 
وقبل أن يدخل الباحث يف هذا املبحث  ال بد من التنويه  إىل مسألة توضح منهجـه،                 

داً يل فيما أذكره ، وذلك ألن لنا يف رسول         ، وأقواله مستن   حيث جعل من أفعال الرسول      
  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَـانَ   أسوة حسنة ، قال اهللا تعاىل       اهللا

 اهللا وصف  ، وقد  ]٢١:سورة األحزاب ، اآلية      [يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا ً       
هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسـوالً        :فقال سبحانه    معلم بأنهحممداً   نبيه وتعاىل بحانهس

منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضـاللٍ               
 لَقَد من اللَّه    :بذلك فقال سبحانه   املؤمنني على ، وامنت ] ٢: اآلية  سورة اجلمعة ،     [مبِنيٍ
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              ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي فُِسهِمأَن نوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع
، وقـال   ] ١٦٤:سورة آل عمران ، اآلية      [ ضاللٍ مبِنيٍ  والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي     

 كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتـاب    : سبحانه  
" وملدرسة النبوة   ]  ١٥١:آلية  سورة البقرة ، ا    [والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ     

أساليب متميزة يف التدريس والتعليم ، ويرجع هذا التميز ألسباب كثرية أوهلا أا ترتكز ـ  
يف أساليبها التدريسية ـ على منهج القرآن الكرمي ؛ ذلك املنهج الذي يتـسم بالـشمول    

 وأبـر  لوصف ، ا ذلك أمجل ، وما ) ١٥ هـ ، ص   ١٤١٣وزان ،   (والواقعية يف تعليم الناس     
فَبِأَبِي هو وأُمـي مـا      " عنه   اهللا رضي السلمي احلكم بن معاوية من صدر الذي القسم هذا

       هنيماً ملعت نسأَح هدعالَ بو لَهلِّماً قَبعم تأَيرواه مسلم ، كتاب املـساجد ومواضـع        ( " ر
معلمـاً ،    منـه  وأشرف ،وأعلى أمسى يوجد أنه مسلم يظن هل، و )  ٨٣٦الصالة ، ح  

 إىل أن يدخل  حوضه ، أو   غري من والتربية التعليم مشرب سريد أنه مسلم يظن وهل ومربياً ، 
 هديـه  التمـاس  إىل واملربني واملنظرين    املعلمني معاشر أحوجنا فما بابه ،  دون البناء ساحة
غريه  منه نتلقى وموجه إليه ، نتطلع رمز مثة وهل بسنته ، التعليم ، والتأسي يف.   
 
    العلوم الشرعيةمفهوم: أوالً  •

يتعلم التالميذ يف معظم دول العامل اإلسالمي القرآن الكرمي ، واحلديث الـشريف ،              
والسرية النبوية العطرة ، والتفسري ، والعقيدة ، والفقه ، ويطلق على هذه املـواد مـصطلح                 

، ويف املؤمتر   ) ٧١ هـ ، ص     ١٤٢٢ون ،   عبد اهللا وآخر  ( التربية اإلسالمية أو التربية الدينية      
هـ نوقشت قضية املعرفـة ،      ١٤٠٠العاملي الثاين للتعليم اإلسالمي الذي عقد يف باكستان         

جمموعة املعارف اإلهلية ، وجمموعـة املعـارف        : ورأى املؤمتر تقسيم املعرفة إىل قسمني مها        
والسنة النبوية ، والعقيدة والفقه     القرآن الكرمي وعلومه ،     : املكتسبة ، وتضم اموعة األوىل      

، فيمكن أن تسمى هذه العلوم بناء علـى         ) ٧٢ هـ ، ص     ١٤٢٢عبد اهللا ، وآخرون ،      ( 
  .ذلك العلوم اإلهلية 
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ويستخدم بعض الباحثني مصطلح العلوم الشرعية بدالً من تلك املصطلحات للداللـة            
ة اإلسالمية مل يكن معروفاً عند      على تلك املواد ، وهنا ينبغي أن نشري إىل أن مصطلح التربي           

املسلمني يف القدمي ؛ ألن اتمع اإلسالمي مل يعرف إال نظاماً واحداً يف التربية من خـالل                 
، وقد فضل الباحـث أن       ) ٤٨ هـ ، ص     ١٤١٢البييت ،    ( كتاب اهللا ، وسنة رسوله      

 -االصـطالح  وإن كان ال مشاحة يف       -يستخدم يف هذه الدراسة مصطلح العلوم الشرعية        
نظراً لطبيعة املرحلة التعليمية اليت طبقت عليها الدراسة ، وألنه يظهر للباحث أن هناك فروقاً               
بني مصطلح التربية اإلسالمية والتربية الدينية والتربية اإلهلية من جهة ، ومـصطلح العلـوم               

  .الشرعية  من جهة أخرى 
 الشريعة ، وـدف إىل تنـشئة        عملية مقصودة ، تستضيء بنور    "  فالتربية اإلسالمية   

جوانب الشخصية اإلنسانية مجيعها ، لتحقيق العبودية هللا سبحانه وتعاىل ، ويقوم فيها أفراد              
ذوو كفاءة عالية ، بتوجيه تعلم أفراد آخرين ، وفق طرق مالئمة ، مـستخدمني حمتـوى                 

 ، أمـا    )١٩ هــ ص     ١٤٢٢عبد اهللا وآخرون ،     "  (تعليمي حمدد ، وطرق تقومي مالئمة       
ـ   ، ألحكامااهللا من العقائد و   تلك العلوم اليت تتضمن ما شرعه       " العلوم الشرعية فهي      ث وحت

 ، واملتمثلة يف القرآن الكرمي وعلومه ، واحلـديث         املرء على التزام العبودية هللا سبحانه وتعاىل      
ـا  النبوي وعلومه ، والعقيدة واملذاهب املعاصرة ،  والفقه وأصوله ، وهناك من يلحـق                

   ) .٧١ هـ ، ص ١٤٢٢عبد اهللا وآخرون ،" (الثقافة اإلسالمية 
 فهذا يدل على أن مصطلح التربية اإلسالمية أكثر مشوالً من التعريف الذي حيـصرها              
يف دراسة القرآن الكرمي وعلومه ، واحلديث وعلومه  ، والفقه وأصوله ، والعقيدة واملذاهب               

ن أن تتحقق من خالل دراسة العلوم أو الرياضـيات أو           ميك" املعاصرة،  فالتربية اإلسالمية     
صـحيح أن علـوم     ) ٢١هــ ، ص   ١٤٢٢عبد اهللا ، وآخرون ،      .....( األحياء أو اللغة    

الشريعة هي األساس الذي تقوم عليه التربية اإلسالمية ، ولكن هذا ال يربر حصرها يف هذه                
من حلظات املسلم هللا رب العاملني      العلوم فقط ، وما دام أن القرآن الكرمي يقرر أن كل حلظة             

سورة  [قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني        : ، كما قال اهللا تعاىل      
، فإن دراسة سائر العلوم تشكل جزء ال يتجزأ من التربية اإلسالمية ،              ]١٦٢األنعام ، اآلية  
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 مصطلح التربية اإلسالمية يستوعب فروع العلم املكتـسبة ،          وبناء على هذا ميكن القول بأن     
  .إن هي استظلت باملبادئ اإلسالمية، وارتضت ذه املبادئ مرشداً ، وموجهاً 

وينبغي أن يعلم أن العلماء قسموا العلوم الشرعية إىل فروع ، تسهيالً لدراستها مـن               
قسيمها إىل فـروع ال يعـين       جهة ، وللتركيز على هذه الفروع من جهة أخرى ، ولكن ت           

انفصاهلا ؛ ألا مترابطة ومتشابكة ، وال بد من ربط بعضها مع بعضها األخر ، وربطها مع                 
  .العلوم األخرى ، وربطها ـ وهو األهم ـ مع احلياة اليت يعيشها املتعلم 

القرآن الكرمي وعلومه ، واحلديث النبوي وعلومه ، والفقه وأصوله،          : وهذه الفروع هي    
  .العقيدة واملذاهب املعاصرة و

  

  أمهية تدريس العلوم الشرعية: ثانياً  •

 أن ندرك أمهية العلوم الشرعية فإننا نستطيع أن نرى ما حققته تلك العلـوم         أردنا إذا
 واتمع الدعوة اإلسالمية بعد نزول الوحي ، ونعقد مقارنة بسيطة بني وضع الفرد              بدايةيف  

 جداً جند أن الفرد     شديدةنزول الوحي وبعد نزوله ، فإننا ببساطة        يف شبه اجلزيرة العربية قبل      
كان ضحية لتربيات خاطئة ، حيث أباح لنفسه من خالهلـا  العريب ـ قبل نزول الوحي ـ   

 لنفسه أن يعتدي على القبائل األخرى ؛ ليسلبها ممتلكاا          أحل اإلنسان ، و   أخاهأن يستعبد   
 الرقيقن ، ووأد البنات ، وظهرت بصورة جلية جتارة           ، وأباح لنفسه عبادة األوثا     وأعراضها

مما انعكس على تفكك اتمع ، وظهـرت الطبيعيـة           ، واشتهرت عندهم جمالس اخلمر ،     
  .)٢٠، ص  هـ  ١٤١٨الدخيل ، (  البغيضة ، والفساد االجتماعي بشكل عام االجتماعية
صياغة العقل العريب يف     نزول الوحي فقد استطاعت التربية اإلسالمية أن تعيد          بعد أما

وخضوعه يف كل نظمـه وقوانينـه       ،   من خالل تلك النظرة الشاملة هلذا الكون         املكانهذا  
 هذه  يف ، وإملام هذا الفرد بتطورات كانت مفتقدة كالغاية من إجياده ورسالته             هليةاإللإلرادة  

 ، مما أدى إىل فئامكل احلياة ، والعالقة اليت جيب أن تكون بينه وبني أفراد اتمع اآلخرين ب    
 واحـد ،    رجـل والتفت أبناء هذه اجلزيرة حـول قلـب         ،  حدوث التقارب بني اتمع     
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 عـن أي    األحـوال واستطاعت هذه التربية أن نتشأ أمة هلا حضارة ، ال تقل بأي حال من               
  .حضارة أخرى 

إرشاداً ، وختتلف مواد العلوم الشرعية عن غريها من املواد الدراسية يف كوا هداية و
ونوراً إىل اهللا تعاىل ، فال جيوز يف حقها النسيان ، أو اإلمهال ، أو عدم التطبيق ، فهي ليست 
جمرد علم تشتغل به األذهان ، أو معرفة علمية متتع ا العقول ، بل هي حجة اهللا على عبيده 

عدا ، وحمورها ، ، ألزمهم ا ، وأمرهم بأن يأخذوها بقوة ، ومدار التربية اإلسالمية ، وقا
ومصدرها  األساسي مها القرآن الكرمي ، والسنة النبوية ، ومن مثّ كانت مكانتها مرموقة 

  ) .٥هـ ، ص١٤١٩باحارث ، (وعظيمة 

 والعلوم الشرعية هي السبيل  الوحيد لتحقيق اإلسالم ، وبالتايل فهي تستمد أمهيتها 
اإلسالم ، وبالتايل ال غىن لإلنسانية  عن من أمهية اإلسالم ذاته ؛ وال غىن لإلنسانية عن 

ألم مبعرفته يرشدون ، وباجلهل به " العلوم الشرعية ، فحاجة الناس للعلم الشرعي ضرورية 
يضلون ، فاإلنسان اجلاهل بدينه جاهل خبريي الدنيا واآلخرة ، والعامل بدينه عارف مبا ينفعه 

"       وبه عامل ، وللشر كاره ومفارق  يف داري الدنيا واآلخرة ، فيكون للخري راغب ، 
، كما أن العلم الشرعي حلية للمسلم ، وعنوان  ) ١٩ هـ ، ص١٤٢٣احلازمي ، ( 

سعادته ، وهو حمتاج إليه يف عبادته ، ويف متجره ، ومرتله ، ومدرسته ، ويف احلي ويف مجيع 
  ) .١٩ هـ ، ص ١٤٢٣احلازمي ، "( شؤون حياته الشخصية واالجتماعية 

 اجلزء الذي يهتم بإعطاء املتعلمني      ذلك"  يعتقد بأن العلوم الشرعية تعين       من وخيطيء
 حمددة يف اجلانب االعتقادي ، أو جانب العبادات فقط ، كما خيطيء من يظن أن                معلومات
 اجلوانـب   فقـط  الشرعية تقتصر على تعليم املباديء األخالقية فقط ، فهي ال تعين               العلوم

وأكرب ،  ذلك   ، بل هي تعين أكثر من        يةاألخالقاجلوانب  العبادات أو   نب  جوااالعتقادية أو   
 متميزة ومنفردة ، فالعلوم الـشرعية       حضارةإذ لو كانت تعين ذلك فقط ملا أصبح لإلسالم          

 جزئية الغرض ، بل هي منهج كامل شامل         ليستتعد أصلح املناهج التربوية لإلنسان ؛ ألا        
 ،هــ   ١٤٢٣،  املطرودي  (   واآلخرة   بالدنياوتم   ، كلمتوازن ، وهي تعىن باإلنسان ك     

  ).٣ص
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وتتضح أمهية العلوم الشرعية ، وضرورة االعتناء ا من تلك الوظائف اليت تؤديها يف              
  :حياة كل من الفرد واتمع ، واليت من أمهها 

أا تعمل على تزويد املتعلمني بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة ، حبيث تصبح هذه   ـ١
  .يدة جزءاً من تكوينهم الكلي العق

تقدم لإلنسان قيماً ومثالً عليا دي سلوكه يف حياته ، فهي حتثه على الصدق ،   ـ٢
وتدفعه إىل عمل اخلري ، وتأمره باملعروف ، وتشجعه على الصرب ، وتطلب منه أن يكون 

بب إليه أميناً وفياً بالعهود ، وتكلفه السعي يف احلياة ، والبحث عن الرزق احلالل ، وحت
  .العطف واإليثار 

حتدد لإلنسان األحكام واملبادئ والقواعد واملهارات اليت ا ينظم سلوكه يف تعامله   ـ٣
  .مع ربه ومع بين جنسه

أا الوسيلة إىل احملافظة على أبنائنا ، ووقايتهم من االجتاهات املادية واإلحلادية اليت   ـ٤
  . تعصف م 

ومات واملعارف املتعلقة مببادئ الدين اإلسالمي  تزود الفرد حبصيلة واسعة من املعل  ـ٥
وأحكامه ومفاهيمه ، وتكسبه ـ من خالل تردده على املساجد وحلقات الذكر ، 
ومشاركة اجلماعة بتأدية الشعائر الدينية ـ للكثري من اخلربات مما يؤدي إىل تكوين 

  ) .٥٧– ٥٦ هـ ، ص ص ١٤١٢البييت ، ( شخصيته وتنميتها 

الل سعيها يف إجياد املسلم خ الشرعية يف حتقيق قوة األمة ؛ وذلك من العلوم تساعد  ـ٦
 قوا ، واملدرك ، والقادر على املشاركة بدور إجيايب يف بناء أمته ، وحتقيق والواعياملتعلم ، 

 لديه تنمي، وهو ال يفعل ذلك من أجل منافع دنيوية ، ولكن استطاعت العلوم الشرعية أن 
 القوة ألمة حتقيقق الرسالة اليت تتمثل يف التعمري ، وأن يشارك يف العمل اجلاد ، وحتقي

لفرقة ل ، مما ال يتيح جماالت اجلميعمترابطة قوية نتيجة لتوحيد املنابع الثقافية اليت ارتوى منها 
  .واالختالف 

 العلوم الشرعية يف حتقيق وحدة األمة ؛ فاهلدف من دراسة العلوم تساعد كما  ـ٧
فها اهدأ ت من مكان إىل آخر ، وال من زمان إىل آخر ، وبالتايل إذا كانخيتلفالشرعية ال 
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 العامل اإلسالمي فإا كفيلة بتحقيق هذه الوحدة ، حيث أن كل دولة أقطار يف كل ةواحد
 تنطلق يف سياستها التعليمية وفقاً هلذه األهداف سواء كانت معرفية ، أو سوفإسالمية 
ألن هذه األهداف سوف  يل سوف حيدث التقارب تلقائياً ؛ أو مهارية ، وبالتا،وجدانية 

  .والطرق اليت يتم من خالهلا حتقيق هذه األهداف ،  الوسائلتوحد 

حتقيق التنمية االقتصادية ، فقد أقر اإلسالم نظاماً يف  العلوم الشرعية تساعد كما  ـ٨
 يقوم على  خيتلف عن النظم االقتصادية الوضعية األخرى ، وهذا النظام الاقتصادياً
 ، أو إباحة الربا ، بل وضع شروطاً من أجل تنمية رأس املال ، وأقر حقوقاً االستغالل
  ) .٢٣ -٢١ هـ  ، ص ١٤١٨الدخيل ،  (  من أموال األغنياء للفقراء

ولعل يف بيان مسات العلوم الشرعية ما يبني أمهيتها ، ووجوب االعتناء ا ، واإلقبال 
 خالية من التناقض والتطرف الذي تعاين من الشرعية العلوم، فعلى دراستها ، وتدريسها 
 ـ أي العلوم الشرعية ـ  أو التفريط ، ألن مصدرهاباإلفراطاملناهج البشرية اليت تتسم 

 ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من الذيوحي الالقرآن الكرمي والسنة النبوية ، ومها من 
 احملدود ، والتفكري القاصر، وذوي الرتعات العقلذوي  خلفه ، أما غريها فمن صنع البشر ؛

 إِلَيك أَوحينا وكَذَلك: ، قال اهللا تعاىل  ما يصنعونه علىواألهواء املتباينة ، وينعكس ذلك 
 ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نوحاً مالرودهوراً نن اهلْنعج نلَكانُ ومياُء  الْأشن نم ي بِه

 نامنادبيمعقتسم اطري إِلَى صدهلَت كإِنو ٍ٥٢ اطرص اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه 
وقال سبحانه وتعاىل ] سورة الشورى  [ ٥٣ أَال إِلَى اللَّه تصري الْأُمورالْأَرضِوما في 
ِمجالنإِذَا ووى  ه١ اىما غَومو كُمباحلَّ صض ٢امو قطنىيونِ الْهع ٣ْإِن وه 
، وهذا التأكيد على مصدر هذه العلوم ، وأا ربانية ] سورة النجم  [٤ وحي يوحىإِلَّا

 ، ومن النقص مربأة من أا والغاية ، هو الذي أعطاها قوا وقيمتها الكربى ، إذ املصدر
 مكانه خاصة يف هلا كما أن العلوم الشرعية ذه الربانية يف مصدرها ،اجلهل ، ومن اهلوى 

 ، فاملصدر الرباين االنقيادعامل معهم ، إذ يتلقوا بالقبول والطاعة ، وسرعة تتنفوس من 
  فيه قوة تسبق اإلقدام علىويبعث ، التطبيقهذاتياً للعلوم الشرعية يولد على املتعلم وازعاً 

  .العمل وتسايره وتالحق 
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 العلوم الشرعية ربانية يف غايتها ، فهي دف إىل تربية اإلنسان الصاحل العابد              أن كما
 والتمزق حيسن صلته بربه ، ويف ظل هذه الغاية تسلم نفس هذا اإلنسان من الصراع ،                 الذي

 وتعـاىل نه  النفسي والفكري ، ألن مهومه كلها موحدة يف هم واحد ، هو إرضاء اهللا سبحا              
  ) ٢٨ هـ ، ص١٤٢٢موسى ، (

 ذا تكون ذات طبيعة خاصة ، ألن مصدرها السماء ، وألا تشبع             الشرعية والعلوم
اليت طاملا تطلعت إليها البشرية ، وعلـى   التدين ، وتغرس يف نفسه العقيدة إىلفطرة اإلنسان  

 تكـوين اتمـع     لتايلوبايتسىن تكوين الشخصية اإلسالمية املتميزة ،       أساس هذه العقيدة    
  .اإلسالمي والتسامي به 

الفكرية :  العلوم الشرعة تتسم بأا شاملة ، جلميع جوانب اإلنسان املختلفة            أن كما
 من توجيهـات إسـالمية      فيها ، والروحية واجلسدية ، واالجتماعية ، وذلك ملا          والنفسية،  

 الرعايةلى أنه خملوق تام ، فتوليه        ، فهي تنظر إىل اإلنسان على أنه كل ال يتجزأ ، وع            متنوعة
  . اهللا حيبهطفالً ويافعاً وشاباً وكهالً وشيخاً ، وترسم لكل مرحلة املنهج الذي 

وتعىن اململكة العربية السعودية بتدريس العلوم الشرعية منذ التحاق الطالب باملرحلة 
ا للدور الذي يقوم به االبتدائية ، وحىت االنتهاء من املرحلة اجلامعية ، وذلك إدراكاً منه

دراسة هذه املواد يف تنشئة األجيال تنشئة مبنية على فهم الدين اإلسالمي فهماً صحيحاً 
" شامالً ومتكامالً ، فقد أكدت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية على أن 

الثانوي بفروعه ، العلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي ، واملتوسط ، و
 هـ  ١٤١٦وزارة املعارف ، ( والثقافة اإلسالمية مادة أساسية يف مجيع سنوات التعليم العايل 

   ).٧، ص

   لعلوم الشرعيةتدريس اهداف أ: ثالثاً  •

إن لكل تربية أهدافاً تسعى إىل حتقيقها ، وهذه األهداف هي النتاجات والغايـات              " 
سلوكية واملهارية ، اليت يتوقع من املتعلمني الوصول إليها نتيجة          النهائية للعمليات التعليمية وال   

وختتلـف  ،  ) ٢٦ هـ ،ص    ١٤٢٢اخلوالدة ، وعيد ،   " (لتعرضهم لعمليات التعلم والتعليم     
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وكسب العيش  ،  وحتقيق الذات   ،  الغاية أو اهلدف البعيد من جمتمع ألخر ، فاملواطنة الصاحلة           
  ).٧٩ هـ ، ص ١٤٢٢عبداهللا وآخرون ، (  متعددةبيةأمثلة على غايات تبنتها جمتمعات غر

وأما العلوم الشرعية فهي ربانية يف أصوهلا ، وتتعامل مع اإلنسان باعتباره كُالً متكامالً             
وتسعى إىل تنمية شخصيته من النواحي اجلسمية ، والعقلية ، والوجدانية ، واالجتماعيـة ،               

 ١٤١٦عيـد ،    ( ية خلق اإلنسان ووجوده     مستضيئة بنور الشريعة اإلسالمية ، لتحقيق غا      
، وإن املتدبر لكتاب اهللا تعاىل جيد اإلشـارة الواضـحة إىل أن اهلـدف               ) ١١١هـ  ، ص   

ومـا خلَقْـت    األساسي ، والغاية من خلق البشر ، تبدو واضحة جلية يف قول اهللا تعاىل                 
   وندبعيإِلَّا ل سالْإنو الْجِن]    ومن هذا املنطلق حـدد املـؤمتر       ] ٥٦: يةسورة الذريات، اآل

هـ هدف التعليم اإلسالمي ١٣٩٧العاملي اإلسالمي األول الذي عقد  مبكة املكرمة يف العام 
تنشئة اإلنسان الصاحل الذي يعبد اهللا حق عبادته ، ويعمر األرض ، وفـق شـريعته ،            " بأنه  

، ويف ضـوء    ) ١٢٦،ص  هـ  ١٤٠٢امليداين ، " ( ويسخرها خلدمة العقيدة ، وفق منهجه       
تعهد الفرد والتدرج معه من     : "هذا ميكن  القول بأن اهلدف من تدريس العلوم الشرعية هو            

أجل تنشئته تنشئة صاحلة ليصل إىل درجة الكمال الذي هيأه اهللا هلا ، ويكون ذلـك عـن                  
 طريق مراعاة فطرته ، وتنمية طاقاته ، ومواهبه ، وقدراته، وتوجيههـا للعمـل يف األرض               

   ) .٩هـ  ، ص ١٤١٣، " أ" شحاتة "( والقيام حبق اخلالفة فيها  
وهذا اهلدف البعيد أو الغاية للتعليم اإلسالمي ميكن أن نشتق منه أهـدافاً متعـددة               
وقريبة تكون أكثر حتديداً وأكثر قدرة على توجيه العملية التربويـة ، ولقـد أوردت وزارة                

م الشرعية يف التعليم العام ، األهداف العامـة لتـدريس           التربية والتعليم يف وثيقة منهج العلو     
  :العلوم الشرعية يف التعليم العام ، وهذه األهداف هي 

املستمدة من الكتاب والسنة يف ضـوء فهـم         ، أن يعرف املتعلم العقيدة اإلسالمية       -١
  .السلف الصاحل 

 .أن يتزود املتعلم بالعلم الشرعي املناسب ملراحل النمو اليت يعيشها  -٢
  .أن ينشأ املتعلم على تقوى اهللا سبحانه وتعاىل ، وحمبته واخلضوع له  -٣
  .أن يوثق املتعلم صلته بكتاب اهللا تعاىل تالوة وحفظا وتدبرا وعمال -٤
 .أن يوثق املتعلم صلته بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حفظا وفهما وعمال -٥



  - ٢٨-

مبا يناسب كل   ، يل والتقومي   أن تنمو قدرات املتعلم يف احلفظ والفهم واالستنتاج والتحل         -٦
 .مرحلة من مراحل التعليم العام

  .والقيام حبقوقه واإلقتداء به، أن يترىب املتعلم على حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٧
، أن يترىب املتعلم على حمبة السلف الصاحل من الصحابة والتـابعني هلـم بإحـسان       -٨

 .والقيام حبقوقهم والسري على منهجهم 
وبني ما ينسب إليه مـن    ، املتعلم بني الدين الصحيح القائم على أدلة الشرع         أن مييز    -٩

  .األقوال واألفعال وليست منه
أن يتمكن املتعلم من مواجهة امللل والنحل ، واألفكار املنحرفـة ، واآلراء              -١٠

 .بالعلم الشرعي واحلجة والربهان واألسلوب احلسن، الزائفة 
 . عبادات ومعامالت يف نفسهأن يطبق املتعلم أحكام اإلسالم من -١١
مبا حيقق مبـدأ الـشمول      ، أن ينمي املتعلم شخصيته من جوانبها املتعددة         -١٢

  .والتوازن والتكامل واالعتدال وفق الشريعة اإلسالمية 
أن يكتسب املتعلم القدرة على النظر ، والتفكر يف آيات اهللا وخملوقاته ونعمة              -١٣

 .املوجبة لعبادته ومحده وشكر، 
،  املتعلم مما سخره اهللا من املنجزات املعاصرة والتقنيات احلديثـة            أن يستفيد  -١٤

  .وفق الضوابط الشرعية ويسخرها خلدمة دينه
، أن يترىب املتعلم على حب العمل وإتقانه وإدراك أثـره يف بنـاء األمـة                 -١٥

 .واستغالل الطاقات واملوارد وفق قواعد الشرع ومقاصده
  عي ورضا جتاه دينه وأمته ووالة أمرهأن يعرف املتعلم حقوقه وواجباته عن و -١٦
أن يعتز املتعلم برسالة اململكة العربية السعودية يف إقامة اتمع على منـهج              -١٧

  .والدعوة إليه واملشاركة يف محل هذه الرسالة، اإلسالم 
 .أن يدرك املتعلم خصائص اإلسالم ، وحماسنه ومميزاته -١٨
 .عتزاز به ، والغرية على حرماتهأن يترىب املتعلم على حمبة دين اإلسالم ، واال -١٩
ويقوي يف نفـسه روح     ، أن يثق املتعلم مبقومات أمة اإلسالم وخصائصها         -٢٠

  .اإلنتماء إليها واإلخاء بني أفرادها 



  - ٢٩-

والقيـام بـاألمر    ، واجلهاد يف سبيله    ، أن ينشأ املتعلم على الدعوة إىل اهللا         -٢١
له وألئمـة املـسلمني     والنصيحة هللا وكتابة ورسـو    ، باملعروف والنهي عن املنكر     

 .وعامتهم 
  أن ينمي املتعلم روح الوالء لشريعة اإلسالم واالحتكام إليها يف مجيع شؤونه  -٢٢
وجييدها حتدثا وكتابة ويزيـد     ، أن يدرك املتعلم مكانة اللغة العربية يف الدين          -٢٣

 .ثروته منها 
 .أن يترىب املتعلم على االهتمام والعناية بشؤون املسلمني وقضاياهم -٢٤
 .يتمكن املتعلم من مواجهة فنت الشهوات ، وحيذر الوقوع فيها أن  -٢٥
  .أن يدرك املتعلم منهج اإلسالم يف بناء األسرة واتمع  -٢٦
أن يكتسب املتعلم مهارات التفكري السليم ، والـتعلم الـذايت ، والبحـث               -٢٧

 .اليت تعينه على االستفادة من مصادر املعلومات وفق الضوابط الشرعية ، العلمي 
وزارة املعـارف   ( يستشعر املتعلم قيمة الوقت ويستثمره فيمـا يفيـد          أن   -٢٨
  )٨ هـ، ص ١٤٢١،

وبالنسبة ألهداف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني فقد حدد لكل مقرر على            
حدة  أهدافه اليت يسعى إىل حتقيقها ، وسيذكر الباحث أمثلة عليها ، حـسب مـا ورد يف                   

  ت املعلمني ، ولكن وفق أقسام العلوم الشرعية               توصيف وكالة الوزارة لكليا
  

  .أهداف تدريس القرآن الكرمي وعلومه : القسم األول
إدراكاً  من القائمني على سياسية التعليم ذه البالد املباركة ألمهية الـدور الـذي               

يس جمموعـة   تسهم به دراسة القرآن الكرمي وعلومه يف إعداد معلم املستقبل فقد قررت تدر            
  :من املقررات املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه ، ومن تلك املقررات 

  
  مقرر التالوة واحلفظ ) أ

  : ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .ربط الطالب بكتاب اهللا تعاىل تالوة وتدبراً وعلماً وعمالً  -١



  - ٣٠-

 .لقرآن الكرمي تنمية اخلشوع وحضور القلب لدى الطالب عند تالوة ا -٢
 .إتقان تالوة القرآن الكرمي والبعد عن اللحن اجللي واخلفي  -٣
  .ترغيب الطالب يف حفظ أكرب قدر ممكن من القرآن الكرمي  -٤
تزويد الطالب بثروة من األلفاظ اللغوية واألساليب البالغية اليت تعني علـى تقـومي               -٥

  .اللسان
  مقرر التفسري )ب

  :يق األهداف التالية ودف دراسة هذا املقرر إىل حتق
فهم معاين القرآن الكرمي وتدبره من خالل تناول اآليات املفـسرة مـن مجيـع                -١

  .جوانبها اللغوية والتشريعية والعلمية 
أن يتخذ الطالب من القرآن الكرمي منهاج يف حيـام ، فيتخلقـوا بأخالقـه                -٢

اج ، ليتم ربـط العلـم       ويلتزموا بأوامره وجيتنبوا نواهيه ، وأن يأخذوا غريهم ذا املنه         
 .بالعمل 

  .إثراء الطالب علميا خاصة يف اجلوانب التشريعية واللغوية  -٣
  . تعويد الطالب على الربط بني آيات القرآن واستنتاج األحكام والدروس منها -٤

  
  مقرر علوم القرآن الكرمي ) ج 

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
العلم املبىن على الربهان ، والدليل بأن القرآن الكرمي مـرتل           تعريف الطالب بطريق     -١

  . له من عند اهللا وكيفية تلقى الرسول 
التزود بالثقافة العالية من املعارف القيمة اليت متكن من الدفاع عن القرآن ، والذب               -٢

  .عنه وكشف الشبهات اليت يبثها خصومه 
ا اعتاد على قراء ته من القـراءات        إعالم الطالب بتعدد القراءات ،فال ينكر خالف م        -٣

  .املتواترة
ترسيخ إعجاز القرآن يف أذهان الطالب ، وكشف وجوهه ليدرك الطالـب ذلـك               -٤

  .بطريق اليقني واالقتناع 



  - ٣١-

وقوف الطالب على جهود العلماء اليت بذلوها للعناية بعلوم القرآن الكرمي ، وأثـر               -٥
  .ذلك يف حفظه من التغيري والتبديل 

  أهداف تدريس العقيدة واملذاهب املعاصرة: القسم الثاين 
إن دراسة العقيدة اإلسالمية وتدريسها يف هذا العصر يعد ضرورة وغاية ينبغي توجيه             
كثري من اجلهود لتحقيقها ، وانطالقاً من ذلك قررت وزارة التربية والتعليم تدريسها ضمن              

  : خالل عدة مقررات،ومنها مواد اإلعداد التخصصي والعام يف كليات املعلمني ، وذلك من 
  مقرر العقيدة اإلسالمية ) أ 

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
تعريف الطالب مبصطلحات العقيدة ومفهومها وموضوعها ومـصادرها وأهـم           -١

  .اخلصائص اليت متتاز ا 
والعبادة  كالتوحيد وأنواعه   : إملام الطالب ببعض أصول العقيدة وأهم موضوعاا         -٢

 .ومفهومها وأنواعها ومرتلتها يف الرساالت  السماوية 
  . واألعمال تتعريفه مبا يضاد التوحيد وما خيل به وينقصه من االعتقادا -٣
إعطاء الطالب تصورا موجزاً عن الوالء  والرباء ، وكونه أصال من أصـول الـدين                 -٤

  .ومستلزماته
  مقرر الثقافة اإلسالمية ) ب

  :ملقرر إىل حتقيق األهداف التالية ودف دراسة هذا ا
رفع مستوى الطالب العلمي الثقايف ، بإطالعه على عديد من املوضوعات اليت مه              -١

  .يف حياته العامة 
 إيقافه على مشولية اإلسالم لكل جوانب احلياة على مستوى الفرد واجلماعة والدولة  -٢
  .تعريفه بأهم النظم اإلسالمية اليت ينظمها عقد اإلسالم  -٣
  .توضيح موقف اإلسالم من أهم القضايا املعاصرة  -٤
  مقرر املذاهب والتيارات املعاصرة ) ج

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .إطالع الطالب على أخطر املذاهب والتيارات الضالة واملنحرفة يف العصر احلاضر  -١



  - ٣٢-

 واملذاهب ، وأخطـار عقائـدها       تعريفه باألصول التارخيية واملذهبية لتلك التيارات      -٢
  .ووسائلها ومناهجها ، وأساليبها يف الكيد لإلسالم واملسلمني 

تنبيهه واطالعه على اآلثار السلبية عقديا وفكريا وماديا النامجة عن وجـود تلـك               -٣
 .التيارات بني املسلمني 

يبها مع  بيان ما جيب على املسلمني عمله جتاه هذه املذاهب والتيارات اهلدامة ، وأسال             -٤
اإلشادة والتوجيه خالل ذلك مبا تبذله اململكة العربية السعودية واملؤسسات اإلسـالمية يف             

  .سبيل ذلك 
  .أهداف تدريس احلديث وعلومه : القسم الثالث 

تعترب السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد كتاب اهللا تعاىل ، وهي املنبع              
ات يف خمتلف جماالت حياة الناس ، لذا حرصت وزارة التربيـة            للكثري من األحكام والتشريع   

  :والتعليم على تقدمي مقررات يف احلديث وعلومه ، ومن تلك املقررات 
  
  مقرر احلديث ) أ 

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .إظهار أمهية السنة يف تبيان القرآن الكرمي وأحكام الدين  -١
على تربية وتعليم أمته ، حىت تكون عبادم وحيام على          ول اهللا   إظهار حرص رس   -٢

  .وفق ما شرعه 
إيقاف الطالب على كثري من األحكام الشرعية يف أبواب متعددة ، ليستفيد منها يف               -٣

  .حياته العملية والعلمية 
  
  مقرر احلديث وعلومه ) ب

  -:ويهدف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .ز أمهية السنة النبوية ومكانتها يف التشريع اإلسالمي إبرا -١
  .من جوامع الكلم الوقوف على بعض ما أوتيه  -٢
 .بيان مدى حرصه صلى اهللا عليه وسلم يف تربية وتعليم وهداية أمته  -٣



  - ٣٣-

 .التعرف على أنواع احلديث من حيث الصحة والضعف والوضع  -٤
 .معرفة بعض املصطلحات اليت يستعملها احملدثون  -٥
  .إظهار عناية العلماء بالسنة  -٦

  
  مقرر علوم السنة ) ج 

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .تعريف الطالب ببعض املصطلحات اليت  يستعملها احملدثون  -١
 .التمييز بني صحيح السنة وسقيمها  -٢
 .معرفة أوصاف الرواة ، ممن تقبل روايته أو ترد  -٣
  . هذا الفن ، ويف خدمة السنة النبوية إبراز جهود العلماء يف -٤

  
  أهداف تدريس الفقه وأصوله :القسم الرابع 

للفقه أمهية كبرية ؛ ألنه يشمل العبادات ، واملعامالت ، واألخالق ، وهذه اجلوانب              
من أهم ما ينبغي إملام املسلم ا ، ألا متثل أساسيات الدين ، فال دين بال عبادة ، وال حياة                    

الت ، وال عبادة وال معامالت بغري أخالق ، ومن هذا املطلق حرصـت وزارة               بدون معام 
التربية والتعليم على تدريس جمموعة من املقررات املتعلقة يف الفقه وأصوله ضمن مواد إعداد              

  :املعلم ، ومن تلك املقررات 
  
  مقرر فقه العبادات) أ

ة بفقه العبادات اليت تعينهم     ودف دراسة هذا املقرر إىل تزويد الطالب مبعرفة إمجالي        
  .على أداء العبادات الشرعية وفق منهج اهللا

  
  مقرر مبادئ االقتصاد اإلسالمي) ب

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 



  - ٣٤-

أن يدرك الطالب اهتمام اإلسالم مبعاجلة القضايا االقتصادية ومشوله كافة أوجه احلياة             -١
  .االقتصادية 

لطالب أنه ال ميكن أن تنقذ البشرية من وضعها االقتصادي املتـردي إال             أن يدرك ا   -٢
  .بالرجوع إىل اإلسالم ، وتطبيق ما جاء فيه من تشريع 

التعامل مع احلياة االقتصادية وفق شرع اهللا ، وأن يتمكن من اسـتنباط األحكـام                -٣
 .الشرعية يف ذلك 

االقتصادية الوضعية ، ومدى    أن يدرك الطالب مدى األخطاء واالحنرافات يف األنظمة          -٤
  .مسو اإلسالم وتفوقه على النظم االقتصادية الوضعية 

  
  مقرر تاريخ التشريع اإلسالمي) ج 

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .تعريف الطالب باملراحل التشريعية واألدوار اليت مر ا الفقه اإلسالمي  -١
 .خلفها رجال الفقه اإلسالمي ، وأثرائها للحياة العامةإبراز اآلثار الفقهية اليت  -٢
  بيان وسائل وسبل النهوض بالفقه اإلسالمي حلل مشكالت املسلمني املتجددة  -٣
  
  .د مقرر أصول الفقه ) د

  :ودف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 
  .تبصري الطالب بأدلة احلكم الشرعي بصفة إمجالية  -١
 .كم والتشريع ، وطبيعة هذا احلكم ، واملخاطب به معرفة مصدر احل -٢
  .اإلرشاد إىل الطريقة السليمة يف االستفادة من األدلة الشرعية  -٣
  .التعريف بأحوال املستفيد من هذه األدلة  -٤
  .الوقوف على بعض املصطلحات األصولية اليت يستعملها الفقهاء وحنوهم  -٥
  
  مقرر الفقه ) هـ

  -: حتقيق األهداف التالية ودف دراسة هذا املقرر إىل
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  .تعريف الطالب بكيفية الرجوع إىل املسائل الفقهية يف كتب الفقه  -١
  .متكينه من استنباط األحكام الفقهية من أدلتها الشرعية  -٢
تعرف الطالب على األحكام الشرعية املتعلقة بالطهارة والصالة ، وتبصريهم ا حىت             -٣

  .وع يؤدي هاتني العبادتني على الوجه املشر
  

  . مقرر الفرائض ) هـ 
  -:ويهدف دراسة هذا املقرر إىل حتقيق األهداف التالية 

تعريف الطالب مبدى اهتمام اإلسالم بالتكافل األسري واالجتماعي ، وحتقيق العدل            -١
  .يف توزيع املواريث واحلقوق املالية 

 ألمة وعند علماء ابيان أمهية ومرتلة علم الفرائض يف كتاب اهللا وسنة نبيه  -٢
 .بيان أن املواريث وتوزيعها وحصصها تسري يف أصوهلا على قواعد شرعية توقيفية  -٣
إملام الطالب بأصول املواريث وأركان اإلرث وشروطه وأسبابه وموانعه والـوارثني            -٤

  . وأنصبتهم وكيفية قسمة املواريث وحساا وتوزيعها وما يتعلق بذلك من أحكام
  

  شرعية طرق تدريس العلوم ال: رابعاً  •

 يف التعليم تقوم على أساس اجلمع بني النظرية والتطبيق          لقد كانت طريقة الرسول       
 بقيمه املمارسة والتطبيق يف بناء شخصية املتعلم ، فاملمارسة تعمل علـى             ، وذلك إلميانه    

تنفيذ منهج اإلسالم الذي يهتم بالعمل مبا يهدي إليه العلم اهتماما بالغاً ، وحث عليه حثـاً                 
، ولو نظرنا إىل نصوص     ) ١٥٧ هـ  ، ص    ١٤١٣وزان ،   ( ديداً ، وأعلن أنه مثرة العلم       ش

 من عملَ صالحاً من     قول اهللا تعاىل    : الكتاب والسنة لوجدنا لذلك مؤكدات كثرية منها        
        مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن لُونَ     ذَكَرٍ أَومعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج  ] 

 وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى         : وقوله تعاىل   ] ٩٧: سورة النحل ، اآلية   
يرِ فَصرهن إِلَيـك ثُـم      قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّ            

              يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعياً وعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج] سورة
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سـورة   [ها أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُ       : وقوله تعاىل   ] ٢٦٠:البقرة، اآلية 
 علّم الرباء أدعية بطريقـة عمليـة ، وكـان           كما ورد أن الرسول     ] .٢٤: حممد، اآلية   

قال يل  :البراء بن عازِبٍ رضي اللّه عنهما قال       بقصد تصحيحها،فعن    يرددها أمام الرسول    
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مثَّ اضطَجع        «: رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهـري          : على شقِّك األمين وقل   
آمنت بكتابك الذي أنزلـت،     . إليك، رغبة ورهبةً إليك، الملجأَ وال منجى منك إال إليك         

: فقلـت . فإن مت مت على الفطرة، فـاجعلْهن آخـر مـاتقول          . وبنبيك الذي أرسلت  
رواه البخـاري   .»ال، وبنبيك الذي أرسـلت      : قال. وبرسولك الذي أرسلت  : كرهنأستذْ

 طبق الصالة عملياً على املنرب لـرياه        كما ورد أن الرسول     ) . ٢٣٩،كتاب الوضوء ، ح     
صـلَّى  مثَّ رأيت رسـولَ اِهللا      ...(الناس فيقتدوا به ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال           

مثَّ نزلَ القَهقَرى  ، ، مثَّ ركع وهو عليها وكبر وهو عليهاملنرب ـ  ـ أي على أعواد اعليها،  
أَيها الناس، إِنما صنعت    : لناسِ فقال    ا   فلما فرغَ أقبلَ على      ، مث عاد  ،   فسجد يف أصلِ املنربِ   

، وعنـدما   ) ٣٦٤رواه البخاري ، كتاب الـصالة ، ح        (.»هذا لتأْمتّوا يب، ولتعلموا صاليت    
 بالوضوء أمام الرجـل ليعـرف كيفيـة          عن كيفية الوضوء قام      سأل رجل الرسول    

 يا رسول : فقَالَإنَّ رجالً أتى النيب     «: عن عمرِو بن شعيبٍ عن أبِيه عن جده         الوضوء ، ف  
 وجهه ثالثاً مثَّ غَسلَ ذراعيه      اهللا كَيف الطُّهور؟ فَدعا بِماٍء يف إناٍء فَغسلَ كَفَّيه ثَالثاً ثُم غَسلَ           

     ـهيرِ أُذُنلَى ظَـاهع هيامهبِإِب حسمو هينِ يف أُذُنيتاحبالس هيعبلَ إصخأدو هأْسبِر حسم ثَالثاً ثُم
هكَذا الوضوُء، فَمن زاد على     : ، ثُم قال  وبالسباحتينِ باطن أُذُنيه ثُم غَسلَ رِجلَيه ثَالثاً ثالثاً       

  ) .١١٦رواه  أبو داود، كتاب الطهارة ، ح (»هذَا أو نقَص فَقَد أساَء وظَلَم أو ظَلَم وأساَء
تربية عملية ، تتحول ا الكلمة إىل عمل بناء ، أو " وهلذا وصفت مدرسة النبوة بأا  

لسلوك ؛ على النحو الذي حيقق وجود ذلك اإلنسان كما خلق فاضل ، أو تعديل يف ا
 اخلصائص من نبأ ومن هنا نستطيع القول ) ٧٩ هـ ، ص١٤١٣وزان ،( تصوره اإلسالم 

النظري :  اجلمع بني اجلانبنيهو :اليت كان يستخدمها تدريس الاملميزة ألساليب 
  .والتطبيقي
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، ومن تلك ة يف نواحي عديدة عملية التدريس أمهية كبريذا األسلوب يف  ولألخذ 
  :النواحي ما يلي 

 وترتيبها،  واخلربات واملعارفعلومات اليت متكنه من حتليل املهارات املتعلم باملتزويد -أ 
 يطبق املتعلم فحني  ،وربط األسباب باملسببات ، واخلروج بتعميمات مناسبة، ترتيباً منطقياً

 األخرى ، واملراحل املتصلة املواقف ذلك التفكري يف ميكنه بعد، اخلربة واملهارة اليت تعلمها 
وتكسبة خربة حتليلية للبيانات ،   جديدةمواقفوينقل أثر التعليم إىل ، فيوظف املعرفة  ، ا
  .ومتكنه من إصدار األحكام، 

 املعرفة النظرية اليت يكتسبها املتعلم مـن املواقـف          أمهيةفبالرغم من   :   املعرفة تثبيت -ب  
 مـن حـافظ     فكـم ،   عرضة للنسيان إذا مل توظف وتطبق        املعرفةإال أن هذه     ،   يةالتعليم

ربط املعرفة  ي العملي   باملنحىلألحكام والقواعد ال حيسن توظيف ما تعلم يف احلياة ، واألخذ            
  .فتزداد املعرفة رسوخاً واخلربة وضوحاً،  بالواقع
 يقف  قدفإنه  ،  ً ا تعلمه نظريا  ويطبق م ،  فحني ميارس املتعلم    :  اجلانب اإلبداعي    تنمية  - ج

أو لغفلة  ،  ذلك ضرورةإما لظنه عدم    ،  على أمور كثرية مل يكن املعلم ليوليها اهتماماً كبرياً        
أو ،  اجتـهاد رأي     إىلواملتعلم يف تطبيقه ملا رأى وشاهد قد تعرض له مواقف حتتاج            ،  منه

  )٢٨٤-٢٨٣ ص ص  هـ ،١٤٢٢ اخلوالدة وعيد ،. (حتليل موقف وإصدار حكم 
وقد سار السلف الصاحل على منهج النبوة يف تعليم العلوم الشرعية وغريها ، فـسادوا               
الدنيا ،  ونشروا يف ربوعها العلم والعدل واإلميان ، ومع مرور األيام ، وتعاقـب الـسنني                  
أصبح تدريس العلوم  الشرعية يف كثري من الدول اإلسالمية ال تعدو كوا جمـرد تلقـني                 

مات خترج من اللسان ، فال تدخل إىل العقول والقلوب ، ويتوقف أمر التعليم              سطحي ملعلو 
عند جمرد السماع واحلفظ للمعلومات ، اليت تزول وتنتهي مبجرد االمتحانات فيها ، فأصبح              
التعليم خالياً من التربية ، وأصبحت العلوم الشرعية تقدم وتدرس نظريا فقط ؛ فـال جنـد                 

 ١٤١٦خياط ،   (درسه الطالب يف تلك العلوم ، وبني سلوكه العام          الربط والتطبيق بني ما ي    
   ) .١٣١هـ ، ص 

 ولكن مظاهر القصور يف تدريس العلوم الشرعية ينبغـي أن تـدفعنا إىل التـصحيح               
واإلصالح ، ال إىل النقد الالذع ، واالستهانة جبهود العاملني يف هذا اال ، فألن تـضيء                 
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ومن مث جتيء هذه احملاولة من الباحث لوضع بعض         ألف مرة ،    مشعة خري من أن تلعن الظالم       
اإلشارات واإلضاءات ، يف تدريس العلوم الشرعية ، علّها تسهم يف وضع لبنة يف هذا اال                

  :بإذن اهللا تعاىل ، وذلك من خالل البحث يف النقاط التالية 
 . مفهوم طريقة التدريس -ب . مفهوم التدريس -أ
 .تدريس العلوم الشرعية مقومات طريقة -د . طرق تدريس العلوم الشرعية -ج

 .  حمددات طريقة تدريس العلوم الشرعية -هـ
  
   مفهوم التدريس -أ •

إن إدراك أبعاد العملية التدريسية يتوقف يف املقام األول على فهـم حقيقـة مفهـوم       
ـ              اد مفهـوم   التدريس، من حيث الصفات واخلصائص اليت تكمن فيه ، وهلذا فإن حتديد أبع

التدريس يعد أمراً ضرورياً للوقوف على ماهيته ، وطبيعته ؛ لتحديد منطلق التعليم واجتاهاته              
  ) .٤٣ هـ  ، ص ١٤١٣وزان ،(

 إن عملية التدريس تعين يف حقيقتها توجيه سلوك املتعلمني حنو األهداف املرغوبة يف             
ل حموراً أساسيا يف عملية التعلم ، يف        اتمع املسلم ، ويف ضوء هذه احلقيقة جند أن املتعلم ميث          

حني أن املعرفة وأنواع السلوك املرغوب متثل احملور األخر ، ويف ضوء هذا الفهم ميكن القول                
 هــ  ، ص      ١٤١٣وزان ، " ( بأن التدريس يعترب حبق عملية الوصل بني هذين احملـورين           

ءات اليت يقوم ـا     تلك اإلجرا : " التدريس أنه   ويف ضوء هذا جند من يرى       ) ٤٤– ٤٣ص
اللقاين وآخـرون ،    " ( املعلم مع تالميذه ، إلجناز مهام معينة لتحقيق أهداف سبق حتديدها            

اجلهود اليت يبذهلا املعلم بغية     : " ، وهناك من ينظر إىل التدريس بأنه        ) ١٠هـ ، ص    ١٤٠٥
، والعمل على بناء    تنمية املتعلم من كل اجلوانب اجلسمية والعقلية و االنفعالية و االجتماعية            

، ومـن   ) ٢٦ هـ  ، ص      ١٤١٣وزان ،   "( شخصيام يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية       
العمل التدريسي ليس تلقيناً للمعلومات ، بل هو عملية         " خالل ما سبق  جيب أن نؤكد بأن         

تتضمن نواحي كثرية ومتعددة ؛ تشمل كيفية إعداد املوقف التعليمي املناسب للمـتعلمني ،              



  - ٣٩-

عله غنياً باملهارات والعادات واالجتاهات والقيم املرغوب فيها، ويشمل أساليب توجيـه            وج
  ) .٤٤ هـ  ، ص ١٤١٣وزان ،( املتعلمني وفعاليتهم 

وعلى هذا ميكن القول بأن مصطلح التدريس أمشل وأعم من مصطلح التعليم، فمفهوم             
ـ      ارف ، وأمـا التـدريس   التعليم ينطوي على مركب واحد وهو اإلحاطة باملعلومات واملع

فيتكون من مركبني مها اإلحاطة باملعلومات واملعارف ،مث اكتشافها أي يتـيم يف عمليـة               
  .التدريس تعليم الطرق واألساليب من أجل الوصول إىل حفظ املعلومات 

  

  -: مفهوم طريقة التدريس –ب  •

 ، ص ١يط ، جاملعجم الوس "(السبيل أو السرية و املذهب      " فالطريقة يف اللغة معناها     
يف القرآن الكرمي ، ومن األمثلة      ) طريقة  (مذهبه ، وقد وردت مادة      : فطريقة الرجل   ) ٥٦٢

وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم مـاًء       :على ذلك من  القرآن الكرمي قوله اهللا تعاىل          
أي لو استقاموا علـى     :" اهللا تعاىل   قال ابن كثري رمحه     ] ١٦: سورة اجلـن، اآلية     [غَدقاً

-٤٣٠، ص ص    ٤تفسري ابن كثري ،ج     " (طريقة اإلسالم ، وعدلوا إليها ، واستمروا عليها         
سـورة طــه،     [ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِلَّا يومـاً         :ومنها قوله تعاىل    ) ٤٣١
" ( أي العاقل الكامل فـيهم      ) أَمثَلُهم طَرِيقَةً    "( :قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل       ] ١٠٤:اآلية

  ) .١٦٥، ص ٣تفسري ابن كثري ج 
واملتتبع ملا كتب عن مفهوم طريقة التدريس يالحظ جمموعة كبرية من التعريفات اليت             
قد تتباين يف شكلها الظاهر ، إال أا ال تكاد ختتلف كثرياً يف املضمون ، فهناك من يعـرف                   

جمموعة من األنشطة واإلجراءات ،اليت يقوم ا املعلـم والتلميـذ           :" ريس بأا   طريقة التد 
،إلكساب التلميذ اخلربات التربوية ، واالجتاهات الفكرية والسلوكية املرغوب فيهـا ،عـن         
طريق متكنيه من املمارسات الفعلية هلذه اخلربات ،باستغالل كافة الوسـائل واإلمكانيـات             

، وهناك من ينظر    ) ٨٢هـ ، ص    ١٤٠٥فالتة ،   " (يف املوقف التعليمي    التعليمية املتاحة له    
جمموعة املمارسات العملية املوجهة ملساعدة املتعلم لترمجة احلقائق        " إيل طريقة التدريس بأا     

واملفاهيم واملبادئ الشرعية يف العقائد والعبادات واملعامالت اليت شرعها اهللا تعاىل ، ووجـه              
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ليت ترعى خصائص املتعلم اجلسمية والعقلية واالنفعالية ، واالجتماعية مبا           وا إليها الرسول   
-١٥٨ هـ  ، ص ص     ١٤١٣وزان ،   "  ( حيقق األهداف اليت تسعى إليها التربية اإلسالمية      

١٥٩. (  
وعلى هذا ميكن القول بأن طريقة  تدريس العلوم الشرعية هي النظام الذي يـسلكه               

ال املفاهيم واحلقائق واملباديء الشرعية اليت شرعها اهللا ،         معلم العلوم الشرعية من أجل إيص     
إىل أذهان املتعلمني ، وغرس االجتاهات وامليول حنوها ، والعمل على تطبيقها وااللتزام ا يف               
حيام ، ويكون ذلك باتباع أيسر الطرق ، وأجدى األساليب ، وبأقصر الطرق ، وبأقـل                

   .اجلهد ، وبأسرع وقت ، وبأدىن تكلفة
  

  :ج ـ طرق تدريس العلوم الشرعية  •

 يستخدم طرائق تدريس متنوعة ؛ لتربية أصحابه ، منها اإللقاء           لقد كان الرسول    
 واحلوار واملناقشة ، وطريقة حل املشكالت وغريها من طرق التدريس ، وكمـا كـان                

ان ،  وز(يستخدم هذه الطرق بصورة رائعة تبعاً ملقتضيات الظروف واملواقـف التعليميـة             
، ومن خالل هذا املعىن فإن الباحث سيعرض يف هذا اجلزء مـن     ) ١٢٧ هـ  ، ص      ١٤١٣

البحث أنواع طرق التدريس اليت ميكن أن تستخدم يف تدريس مواد العلوم الشرعية ، عسى               
أن تكون نرباساً يهتدي به املعلمون بعامة ، ومعلمو العلوم الشرعية على وجه اخلصوص يف               

املفاهيم الشرعية  اليت كلفوا بتدريسها مبا حيقق تربية شخصية املـتعلم            تدريسهم للحقائق و  
  .وتنشئتها على حنو سليم 

  طريقة اإللقاء -
 إِنا سنلْقي علَيك    وهي أول طريقة استخدمت يف التعليم اإلسالمي ، قال اهللا تعاىل            

ق التدريس شيوعاً يف التدريس     ، وهي من أكثر طر     ] ٥:سورة املزمل، اآلية      [ قَوالً ثَقيالً 
اجلامعي ، وهي طريقة سهلة ، و أكثر سالمة وأمناً من غريها ، وهلـذا مل تـستطع طـرق       

، و يقـصد    ) ٩٣ هــ  ، ص     ١٤١٦عبداهللا ، ( التدريس احلديثة زحزحتها عن مكانتها      



  - ٤١-

عرض احملاضر املعلومات واحلقائق اخلاصة باملوضوع الذي هو بـصدده          " بطريقة احملاضرة     
عرضاً شفوياً، ومستمراً يف الغالب دون أن يتوقف ملناقشة أو تساؤل حىت ينتهي من إلقاء ما                

فاحملاضر يتـوىل مجـع   "،  ) ٣٣١ ـ  ٣٣ هـ ص ص ١٤١٧الشافعي وآخرون " ( عنده 
املادة التعليمية وترتيبها وفق ما يراه مناسباً ، كما يهيئ البيئة التعليمية لنقل املعرفة منـه إىل                 

"         ني ؛  فريسل إليهم الرسائل دون أن جتري بينه وبينهم عمليـة تفاعـل واضـح                  املستمع
  ) .٢٦٦ هـ ، ص ١٤٢٢اخلوالده ، وعيد ، ( 

 يف تعليم الصحابة ، وقـد       ولقد كان طريقة اإللقاء إحدى الطرق اليت استخدمها         
فهم التاريخ ،    أن خيرج أعظم جيل من الناس عر       أمثرت هذه الطريقة يف التعليم فاستطاع       

بل أن هؤالء الذين اللذين حترجوا من هذه املدرسة قد حازوا على مرتبة عالية من رضا اهللا                 
 لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ               :تعاىل  

  ، ] ١٨:سورة الفتح ، اآلية  [ ثَابهم فَتحاً قَرِيباًالسكينةَ علَيهِم وأَ
وتتضح أمهية هذه الطريقة من كوا قادرة على حتقيق بعض النواحي املهمة يف التعليم              

  : ، ومن تلك النواحي 
  إثارة اهتمام املتعلمني بالقضايا اجلديدة ، واليت تبدو يف ظاهرها غري مشوقة  -١
إيضاح الغامض منها ، وتسليط األضواء على خمتلـف         شح بعض املسائل الصعبة ، و      -٢

 .جوانبها 
تعني املعلم على تقدمي أكرب قدر من املعلومات واملعارف املتعلقة مبوضوع الدرس من              -٣
  ..... حقائق ، وقوانني ، وأحكام ، وتشريعات : 
تفيد املعلم يف تقدمي معلومات إضافية ، أو إعادة تنظيم تلك املعلومات وتبسيطها ،               -٤

 .وتقريبها ألذهان املتعلمني 
  -: ،ومن أمهها ويعد توفر بعض الشروط يف طريقة اإللقاء من عوامل حناجه

  .أن يكون اإللقاء باللغة العربية الفصحى  -١
  .البعد عن التكلف يف اإللقاء  -٢
  .أن يكون اإللقاء مفهوماً  -٣
  .أن يكون اإللقاء بعيداً عن السآمة  -٤



  - ٤٢-

  .يف اإللقاء عدم اإلخالل باحلقائق واملفاهيم  -٥
  )١٦٧ ـ ١٦١ هـ  ، ص ص ١٤١٣وزان ، . ( التريث يف اإللقاء  -٦

إن طريقة  اإللقاء  قد تكون مناسبة لبعض املواقف التعليمية ، وخاصـة يف حالـة                 
اجتماع عدد كبري من املتعلمني أصحاب االهتمامات املشتركة ، لتلقي كـم كـبري مـن        

جيعل احلوار واملناقشة معهم صـعباً للغايـة              اخلربات واملعارف يف وقت حمدود األمر الذي        
  ) .٢٦٧ هـ ، ص ١٤٢٢اخلوالده وعيد ، ( 

 حني يستخدم هذا الطريقة فإنه ميزجهـا بـبعض األنـشطة            وقد كان الرسول    
 ، مما جعـل إلقـاؤه       واملهارات اليت ميكن أن تستنبط من خالل األحاديث الواردة عنه           

 مع املوقف التعليمي ، فعن جابِرِ       شطة واملهارات تفاعله    مؤثراً يف النفس ، ومن تلك األن      
بنِ عبد اللَّه قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم إِذَا خطَب احمرت عينـاه وعلَـا                  

        بقُولُ صشٍ ييج رذنم هى كَأَنتح هبغَض دتاشو هتوـا       صأَن ثْـتعقُـولُ بيو اكُمسمو كُمح
              يثـدالْح ريفَإِنَّ خ دعا بقُولُ أَميطَى وسالْوو ةاببالس هيعبإِص نينُ بقْرينِ وياتةُ كَهاعالسو

اتها وكُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ ثُم يقُولُ أَنا       كتاب اللَّه وخير الْهدى هدى محمد وشر الْأُمورِ محدثَ        
                 لَيعو اًعا فَإِلَييض ًنا أَويد كرت نمو هلأَهالًا فَلم كرت نم فِْسهن ننٍ ممؤلَى بِكُلِّ مرواه ) ( أَو

سـتخدم   ا ، فمن خالل هذا احلديث جند أن الرسول         ) ١٤٣٥مسلم ، كتاب اجلمعة ،      
اإلشارة احلسية بأصابعه ، واإلشارة بتغري لون وجهه ، ووضوح رنة الغضب يف كالمـه ،                

 كان يهتم بأن يبدأ كالمه بعرض جذاب مثري ،مما جيعل املتعلم يصغي ،              كما أن الرسول    
م قَالَ يضحك اللَّه إِلَى     ويهتم بالكالم ، فعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّ            

رجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر كلَاهما يدخلُ الْجنةَ فَقَالُوا كَيف يا رسولَ اللَّه قَالَ يقَاتلُ هذَا               
           سلِ فَيلَى الْقَاتع اللَّه وبتي ثُم دهشتسلَّ فَيجو زع بِيلِ اللَّهي سف      زع بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتفَي مل

 دهشتسلَّ فَيج٣٥٠٤رواه مسلم ، كتاب ، ح ) ( و. (  
 طريقة اإللقاء خطبته يف حجـة       ومن أشهر األحاديث اليت استخدم فيها الرسول        

           أَن لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص بِينِ النةَ عكْرأَبِي ب نالوداع ، فع        اردـتاس انَ قَـدمقَالَ إِنَّ الز ه
كَهيئَته يوم خلَق اللَّه السماوات والْأَرض السنةُ اثْنا عشر شهًرا منها أَربعـةٌ حـرم ثَلَاثَـةٌ                 

        رضم رهش بجرو مرحالْمو ةجذُو الْحو ةدذُو الْقَع اتيالوتم      انَ ثُمبعشى وادمج نيي بالَّذ 



  - ٤٣-

قَالَ أَي شهرٍ هذَا قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه قَالَ                 
ه ورسولُه أَعلَم قَالَ فَسكَت حتى ظَننا أَنه        أَلَيس ذَا الْحجة قُلْنا بلَى قَالَ فَأَي بلَد هذَا قُلْنا اللَّ          

سيسميه بِغيرِ اسمه قَالَ أَلَيس الْبلْدةَ قُلْنا بلَى قَالَ فَأَي يومٍ هذَا قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَـالَ                  
     بِغ يهمسيس ها أَننى ظَنتح كَتقَـالَ             فَس ولَ اللَّهسا رلَى يا برِ قُلْنحالن موي سقَالَ أَلَي همرِ اسي

             كُممـوي ةمركَح كُملَيع امرح كُماضرأَعقَالَ و هِسبأَحو دمحقَالَ م الَكُموأَمو اَءكُممفَإِنَّ د
      ه رِكُمهي شذَا فه كُملَدي بذَا فه         نجِعـرفَلَا ت كُمالمأَع نع أَلُكُمسفَي كُمبنَ رلْقَوتسذَا و

               نم ضعلَّ بفَلَع بائالْغ داهلِّغِ الشبيضٍ أَلَا لعب رِقَاب كُمضعب رِبضلَّالًا يض ي كُفَّاًرا أَودعب
رواه البخاري ، كتاب    ) (  من سمعه ثُم قَالَ أَلَا هلْ بلَّغت         يبلِّغه يكُونُ أَوعى لَه من بعضِ     

 استخدم عدة طرق شد ا      ويف هذا احلديث العظيم نالحظ أنه     ) .٦٨٩٣التوحيد ، ح    
سامعيه إىل كالمه ، ومن تلك األساليب  االستفهام ، واستخدم السكون لفترة بعد السؤال               

  .؛ ليزيد شوقهم 
لقاء قد تفقد بعض مزاياها نتيجة لبعض املمارسات غري املالئمة  ومـن             ولكن طريقة اإل  

  :أهم هذه املمارسات غري املالئمة 
  .ـ ضعف درجة االتصال والتواصل والتفاعل بني احملاضر وبني املتعلمني 

  .ـ عدم قدرة احملاضر على إجراء التقومي اخلتامي للنتاجات التعليمية 
  .ق الفردية بني املتعلمني ـ عدم مراعاة احملاضر الفرو

اخلوالـده  . ( ـ ضعف مهارة احملاضر يف إبقاء درجة تركيز املتعلمني وانتباههم عاليـة             
   ) .٢٦٨ هـ ـ ص ١٤٢٢وعيد ، 

طريقة ناجحة يف التربية والتعليم ،      ) اإللقاء  ( وهنا ينبغي التأكيد أن طريقة احملاضرة       
  .يبة  تبقى فمن يستخدم هذه الطريقة وليس ا أي عيب يقلل من أمهيتها ولكن املص

  
  
    طريقة احلوار -

وهي تعترب من أقدم طرق التدريس وجوداً لدى املربني ، واملعلمني واملـصلحني ، وال               
جمموعة من األسئلة املتسلسلة    "تزال هذه الطريقة شائعة االستعمال حىت زماننا ، ويقصد ا           



  - ٤٤-

      م على التعلم بإيصال املعلومات اجلديـدة إىل        املترابطة ، تلقى على الطالب بغرض مساعد
أبو صـاحل ،    " (عقوهلم ،وتوسيع آفاقهم ،أو اكتشاف نقصان معرفتهم أو خطئهم بأنفسهم           

  ) .٨٤ هـ ، ص١٤١٧
  :فقد ورد لفظ احلوار يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع وهي 

لُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّـه واللَّـه          قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجاد      :قوله تعاىل   ) أ  ( 
ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي ]  ادلة ، اآلية١:سورة ا.[   

  وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك ماالً وأَعـز             : قوله تعاىل   ) ب  ( 
   ) .٣٤:سورة الكهف ، اآلية ) [ نفَراً
 قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من             : قوله تعاىل   ) ج  ( 

  ] .٣٧:سورة الكهف ، اآلية  [ نطْفَة ثُم سواك رجالً
 ، ومن أمثلة احلوار     الكرمي ويف سنة الرسول   وقد ورد استخدام أسلوب احلوار يف القرآن        

 وإِذْ قَالَ ربـك  : القرآين ، حوار اهللا سبحانه وتعاىل للمالئكة ، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل      
َء ونحن للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدما

 وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُـم٣٠       نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ         
           نيقادص متالِء إِنْ كُنؤاِء همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةالئلَى الْمع مهضر٣١ع انحبال  قَالُوا س ك

        يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْمع٣٢        مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي 
           م لَمأَعضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس     مـتا كُنمونَ ودبا ت

  ]سورة البقرة  [٣٣تكْتمونَ
أن « أيب هريرة رضـي اهللا عنـه          جند أمثلة كثرية منها حديث       ويف سنة الرسول    

 اهللا، إن امرأيت ولَدت غالمـاً       يا رسول : رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاَءه أعرايب فقال        
فيها من أورق؟   : قال. حمر: ما ألواا؟ قال  :  قال .نعم: هل لك من إبل؟ قال    : أسود، فقال 

( .»فلعلَّ ابنك هذا نزعه عرق    : قال. أراه عرق نزعه  : فأىن كان ذلك؟ قال   : قال. نعم: قال
  ) .٤٨٩٣رواه البخاري ، كتاب الطالق ، ح

 أهم تلك   واستخدام هذه الطريقة يف تدريس العلوم الشرعية هلا الكثري من  اإلجيابيات ، ومن             
  -:اإلجيابيات ما يلي 



  - ٤٥-

  .تعني املعلم على معرفة مقدار املعلومات واحلقائق املوجودة لدى الطالب  -١
تساعد املعلم على اكتشاف ما يف أذهان الطالب مـن معلومـات أو أفكـار ، أو                 -٢

  .تساؤالت ، أو اهتمامات 
هـم  تعني املعلم على حتققه من مدى فهم الطالب للدروس السابقة ، ومـدى حفظ           -٣

 .ومتكنهم من املادة العلمية ، ومستويات خربام وأنواعها ـ أي تقوميهم التحصيلي 
تعني املعلم على تدريب الطالب على التفكري وإعمال العقـل ، وربـط اخلـربات                -٤

  .السابقة باجلديدة ، واستعماهلا يف حل املشكالت اليت تواجههم 
، ومحلهم على املـشاركة واالنتبـاه       تعني املعلم  على إثارة  الفاعلية لدى التالميذ           -٥

  .واليقظة 
تعني املعلم يف إقناع التالميذ على ضرورة متابعة الـتعلم ، وحتـصيل املعلومـات                -٦

  .اخل ... واحلقائق واألحكام والقوانني 
تعني املعلم  على تدريب التالميذ على التواضع العلمي ، واخلضوع للحق ، وتثـري           -٧

   )٨٦ هـ ، ص ١٤١٧أبو صاحل ، ( ، وتقدمي اإلجابات لديهم مهارات االستماع لألسئلة
ومن هنا ينبغي التأكيد  على أمهية الطريقة احلوارية يف تدريس العلوم الشرعية  ملا يترتب                
على استخدامها من فوائد عظيمة  ؛ شريطة أن يراعي املعلم املباديء والقواعد اليت تكفـل                

 املناسب للتعلم ، ومزج األسـئلة بـالعرض ،          استخدام األسئلة يف التوقيت   : فعاليتها مثل   
واستخدام احلوار لترغيب املتعلم وتشويقه للبحث واملناقشة والتعلم ، ال استخدامه لتعجيزه            
أو احلط من قدرته وتفكريه ، واحلوار اجليد يكون قصرياً ، ويشترك فيه عدد من املـتعلمني                 

 املعلم وتالميذه ، واستخدام الوسائل      يف وقت واحد ، ويتوفر فيه جو من املرح والتآلف بني          
  .التعليمية يساعد على إغناء احلوار وإجناحه 

  
   الطريقة االستكشافية  -

وجوهر هذه الطريقة أن التالميذ يقومون بأنفسهم ، بدراسة مجلة مـن الظـواهر أو               
 احلقائق واملعلومات لكي يصلوا من دراستهم هلا إىل شيء جديد ، واملهم أن يـصلوا إليـه                

 -٣٤٠ هــ ، ص ص       ١٤١٧الشافعي وآخرون ،    ( بأنفسهم ، وإن كان بتوجيه املعلم       
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 أَو كَالَّذي مـر     :وهذه الطريقة وردت كثرياً يف القرآن الكرمي ، ومنها قوله تعاىل            )  ٣٤١
            م دعب اللَّه هذيِي هحى يا قَالَ أَنهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يهو ةيلَى قَرامٍ     عائَةَ عم اللَّه هاتا فَأَمهتو

                   كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانائَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب ماً أَووي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب ثُم
        ةً لآي لَكعجنلو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشا       وهزـشنن فظَامِ كَيإِلَى الْع ظُراناسِ ولن

             يرٍء قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمقَالَ أَع لَه نيبا تماً فَلَما لَحوهكْسن ثُم ]    سورة البقرة، اآلية
ريـرة   أيب ه  وأما يف السنة النبوية فقد وردت أيضاً بكثرة ، ومن أمثلة ذلك حديث            ]٢٥٩:
: أنَّ رجالً دخل املسجد يصلِّي ورسولُ اللَّه يف ناحية املسجد، فجاَء فسلم عليه، فقال لـه               «

. وعليك، ارجع فصلِّ فإنك مل تصلِّ     : فرجع فصلَّى مث سلم فقال    . ارجع فصلِّ فإنك مل تصلِّ    
 استقْبل القبلة فكبـر     إذا قمت إىل الصالة، فأسبغ الوضوَء، مث      : قال يف الثالثة فأعلمين، قال    

واقْرأ مبا تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفَع رأسك حـىت تعتـدلَ                  
قائماً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تستوِي وتطمئن جالساً مث اسجد حـىت                

رواه  ( .» ذلـك يف صـالتك كلِّهـا       تطمئن ساجداً، مث ارفع حتى تستوي قائماً، مث افعل        
  ) .٧١٥البخاري ، كتاب األذان ، ح 

  : واستخدام هذه الطريقة يف تعليم العلوم الشرعية له العديدمن املميزات ؛ ومنها 
حاسـة  : إذ تشترك أكثر من حاسة يف عملية التعليم         ، تسهم يف تثبيت املعرفة واخلربة       -١

  .مما يزيد اخلربة ثباتاً ورسوخا، وحاسة اللمس ، وحاسة البصر ، السمع للخربة واملعرفة 
فاملتعلم حني يلمس الشيء بيده أو يراه بعينه تربز يف          ، تنمي مهارة التفكري اإلبداعي      -٢

  ما هذا ؟ كيف تكون ؟ ما آثاره؟: عقله تساؤالت عدة 
، فمن املتعلمني من يهتم بظاهر األمر وميـضي       ، تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني       -٣

  .ومنهم من يقلد وحياكي ، هم من يسأل وحياورومن
تزيد من دافعيه املتعلمني للتعلم بإثارة حب االستطالع وحتريك القوى الكامنـة يف              -٤

  .نفوسهم 
،  هـ   ١٤٢٢، وعيد  ، اخلوالدة  ( تذهب امللل عن املوقف الصفي والرتابة القاتلة ،          -٥

  ) ٢٨ ٨ص
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ا ما يتعلل به بعض املعلمني ،       ويؤخذ على هذه الطريقة أا تستهلك الوقت ، وهذ        
 ١٤١٧الشافعي ، وآخرون ،     . ( وينصرفون بسببه عن هذه الطريقة إىل الطرق التقليدية       

  ) .٣٤٤هـ ، ص 
وهنا ينبغي التأكيد على أمهية الطريقة االستكشافية يف تدريس العلوم الشرعية ، ال            

  .وسهل احلصول عليهاسيما يف هذا العصر الذي توفرت فيه مصادر املعرفة ، وتنوعت ، 
  

  ـ حل املشكالت

رغم أن هذه الطريقة يعتربها التربويون طريقة حديثة يف التربيـة والتعلـيم ؛ إال أن                
:       طبقها يف تعليمه للصحابة قبل أربعة عشر قرناً ، ويقصد ـذه الطريقـة                  رسول اهللا   

قف مشكل للتغلـب علـى      النشاطات واإلجراءات اليت يقوم ا املتعلم عند مواجهته ملو        " 
الصعوبات اليت حتول دون التوصل إىل احلل ، وهذا يتطلب من املتعلم أن يربط خربته الـيت                 

"          سبق أن تعلمها ؛ يف مواقف متنوعة وسابقة ؛ وبني ما يواجهـه مـن مـشكلة حاليـة       
  ). ٦٣ هـ ، ص ١٤١٣شحادة ، ( 

 والصحابة ، وتعاونوا علـى      ل  ولو أردنا أن نتتبع املشكالت اليت واجهت الرسو       
مجعياً على حلها ، باحللول املناسبة هلا ؛ لوجدا كثرية ، ومنها  مشكلة اإلعالم بـدخول                 
وقت الصالة ،  ومشكلة التحكيم بالقضاء ، ومشكلة التحليل من اإلحرام بعد إمتام الصلح               

 حصلت للمسلمني يف    يف احلديبية ، ومشكلة املرأة املخزومية اليت سرقت ، واملشكالت اليت          
غزوة بدر ، مث غزوة أحد ، مث غزوة اخلندق ، وغريها من املشكالت ، مما يوحي أن طريقة                   
حل املشكالت هلا جذور قوية يف التربية اإلسالمية ، ويضرب الباحث  على ذلك مثـاالً ،                 

            نسٍ عنِ أَنرِ بيمأَبِي ع نولتكن مشكلة اإلعالم بدخول وقت الصالة ، فع     ـنم لَه ةوممع 
                بصان يلَ لَها فَقلَه اسالن عمجي فكَي لَاةلصل لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص بِيالن متارِ قَالَ اهصالْأَن

           ذَل هجِبعي ًضا فَلَمعب مهضعا آذَنَ بهأَوفَإِذَا ر لَاةورِ الصضح دنةً عاير      ـعالْقُن لَه رقَالَ فَذُك ك
                 لَه رقَالَ فَذُك ودهرِ الْيأَم نم وقَالَ هو كذَل هجِبعي فَلَم ودهالْي وربش ادقَالَ زِيو وربنِي الشعي

          يز نب اللَّه دبع فرصى فَانارصرِ النأَم نم وفَقَالَ ه اقُوسالن        ـمهل متهم وهو هبر دبنِ عب د
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رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم فَأُرِي الْأَذَانَ في منامه قَالَ فَغدا علَى رسولِ اللَّه صـلَّى                 
بين نائمٍ ويقْظَانَ إِذْ أَتانِي آت فَـأَرانِي        اللَّهم علَيه وسلَّم فَأَخبره فَقَالَ لَه يا رسولَ اللَّه إِني لَ          

الْأَذَانَ قَالَ وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّهم عنهم قَد رآه قَبلَ ذَلك فَكَتمه عشرِين يوًما                
ه ما منعك أَنْ تخبِرنِي فَقَالَ سبقَنِي عبد اللَّه         قَالَ ثُم أَخبر النبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم فَقَالَ لَ         

                  بِـه كرأْما يم ظُرفَان ا بِلَالُ قُمي لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر تييحتفَاس ديز نب
لَالٌ قَالَ أَبو بِشرٍ فَأَخبرنِي أَبو عميرٍ أَنَّ الْأَنصار تـزعم أَنَّ            عبد اللَّه بن زيد فَافْعلْه قَالَ فَأَذَّنَ بِ       

عبد اللَّه بن زيد لَولَا أَنه كَانَ يومئذ مرِيًضا لَجعلَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم مؤذًِّنـا    
إذا هناك ثالثة حلول مقترحة هلذه املشكلة ،         ) ٤٢٠صالة ، ح    رواه أبو داود ، كتاب ال     ( 

ولكن أي هذه احللول الثالثة أفضل ؟ أما احلل األول فيقتضي التشبه بالنصارى ، ويف احلل                
  .الثاين يقتضي التشبه باليهود ، ويبقى احلل الثالث هو األفضل 

  : الشروطوال بد من توفر شروط معينة الستخدام هذه الطريقة ، ومن تلك
البد من شعور التالميذ باملشكلة ، فما مل حيسوا ا ، ويتفاعلوا معها تصبح شيئاً                -١

  .ال يشغل باهلم وهي ذا ليست مشكلة 
بعد اإلحساس باملشكلة واالتفاق عليها ، جيري حتديدها بدقة ، حبيث توضع هلا              -٢

 .حدود واضحة تفصلها عن غريها من املشكالت 
يدرك أن املشكلة اليت يريد الطالب أن يبحثوها تكـون يف           ينبغي على املعلم أن      -٣

  .مقدورهم ، ويف مستوى نضجهم العقلي واالجتماعي واالنفعايل 
أن يراعي املعلم أن املشكلة تتمشى مع املنهج الذي ارتضته السلطات التعليمية ،              -٤

  .ومع املقرر الذي يدرسه 
تستحق أن يضيع فيها جهد     على املعلم أن يتأكد أن هنا مشكلة حقيقية ، وأا            -٥

  .الطالب ووقتهم ، أي يتأكد أا تستحق الدراسة 
  .من األمور اليت جيب أن يراعيها املعلم أن يكون الوقت املتاح كافيا حلل املشكلة -٦
 يعمل املعلم على أن يؤمن للطالب أكثر من مصدر جلمع املعلومات  -٧
 ) .٢٣٣ ـ ٢٢٢ هـ  ، ص ص١٤١٥مرسي ، ( 
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 املعلم أن يراعي خطوات املشكلة ، وأن يكون لديه املقدرة علـى             وهنا ينبغي على  
اتباع هذه اخلطوات ، مع التنبه أن هذه الطريقة ال تصلح لكل املواقف ، وحتتاج إىل وقـت                  
طويل ، وجهد كبري الستخالص النتائج ، والوصول إىل حل للمشكلة املطروحة ، كما أن               

 ، وكثرة املقررات ، وضعف قدرة املعلم علـى          قلة املعلومات : هناك عقبات تعترضها مثل     
  .استخدام هذه الطريقة 

واستخدام هذه الطريقة يف تدريس العلوم الشرعية له الكثري من اإلجيابيات ، ومـن              
  :أبرزها  ما يلي

يتمشى هذا األسلوب مع طبيعة عملية التعلم لدى األفراد املتعلمني ، اليت تقتضي أن               -١
  .هدف يسعى لتحقيقه يوجد لدى الطالب املتعلم 

يتفق حل املشكالت مع مواقف البحث العلمي ، وبالتايل فإن هذا األسلوب ينمـي               -٢
  .روح التقصي والبحث العلمي لدى الطلبة 

جيمع بني شقي العلم يف إطار واحد مبادته وطريقته ، فاملعرفة العلمية وسيلة للتفكري               -٣
ون جهدهم يف تطبيقها ملساعدة الطلبـة       العلمي ، ونتيجة له يف الوقت نفسه ، وحياول املعلم         

 .يف اتباع األسلوب العلمي 
زيتـون ،   ( اعتماد  الطالب على نشاطه الذايت لتقدمي حلول للمشكالت املطروحة            -٤

  ) .١٥٠ ـ ١٤٩ هـ ، ص ص ١٤١٤
ومن هنا ينبغي أن يهتم معلم العلوم الشرعية بالتدرب على هذه الطريقة من أجـل               

من خالل عملية التدريس ، كما أن عليـه التنبـه إىل نوعيـات              احلصول على هذه املزايا     
املشكالت اليت يطرحها الطالب ، ويدعون اإلحساس ا ، فقد تأيت مـشكالت تافهـة ال                
تستحق إضاعة اجلهد الوقت ، أو قد تأيت مشكالت خيالية كبرية يعجز اجلميع عن حلها ؛                

ا من املشكالت الغريبة عنها ، حـىت ال         كما أن عليه حتديد املشكلة بدقة ، وعزهلا عن غريه         
تضيع اجلهود من  اجلميع ، مث ال يتوصل أحد إىل النتائج املرجوة ، كما أن عليه إذا مل توزع                    
األدوار بني الطالب توزيعا صحيحا يتمشى مع قدرام ، ومع الفروق الفردية بينهم  ، فقد                

مرسـي ،   ( موعة كلها بالـشلل     يعجز البعض منهم عن الوفاء مبا تعهد به ، مما يصيب ا           
  ) .٢٧٧ هـ  ، ص ١٤١٥
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  -:  مقومات طريقة تدريس العلوم الشرعية -د •

 مكوناته وعناصره أي مكونات طريقة التدريس ، وعناصـرها ،           -:مقومات الشئ   
واليت جتعل التعامل مع املواقف التعليمية أكثر نشاطاً وإجيابية وحيوية ، وأكثر ترابطاً وتكامالً              

 ةوهذه العناصر جيب أن تتوافر يف كل طريقة من طرق التدريس حىت حتقق األهداف املرجو              
منها ، وال ميكن أن نفضل عنصراً على حساب أخر ، أو أن نفصل بني عناصرها فنأخـذ                   
بعضها ونترك بعضها ، بل هي جتتمع وتتوائم مع بعضها البعض لتحدث موقفـاً تعليميـاً                

  :ب توافرها يف طريقة تدريس العلوم الشرعية هي متكامالً ، والعناصر الواج
  

    التكرار-
 مرة بعد أخرى ، بغرض التأكيد والتمكني والتثبيـت          ءهو إعادة الشي  :   التكرار  

واإلفهام ، والتكرار مطلب رئيسي لكل طريقة من طرائق التدريس ،  إذ قد ثبت  أن تكرار                  
 هــ  ، ص ص       ١٤١٣وزان ،   "( م  عمل معني يسهل تعديله وتنظيمه عند الشخص املتعل       

، والدليل على أمهية التكرار أنه جاء يف مواضع كثرية من القرآن منها  ؛ ما                ) ١٨٥ـ  ١٨٤
سورة  [ فَبِأَي آالِء ربكُما تكَذِّبانجاء يف سورة الرمحن حيث كرر سبحانه وتعاىل قوله            

مـا  : أيضاً ، ومن األمثلة على ذلـك         ولقد جاء التكرار يف السنة النبوية     ] ١٣الرمحن، اآلية   
أال : قـال رسـولُ اهللا      «: عن عبد الرمحن بن أيب بكرةَ عن أبيه رضي اهللا عنه قال           روي  

. اِإلشراك باهللا، وعقوق الوالـدين    : قال ثالثاً . بلٰى يا رسولَ اهللا   : أُنبكم بأكربِ الكبائر؟ قلنا   
  ،وشهادةُ الزور، أال وقولُ الزور . وشهادةُ الزور . رأال وقولُ الزو  : وكان متكئاً فجلس فقال   

، ) ٢٤٦٠رواه مسلم ،كتـاب الـشهادات ، ح           ( »فما زال يقوهلا حىت قلت ال يسكُت      
والتكرار نوعان إما تكرار الزم ، وذلك يكون للخربة اجلديدة ، أو النعمة اجلديدة كما يف                

  ) .هـ ١٤٢٣وزان ، ( لمات سورة الرمحن ، أو تكرار غري الزم مثل تكرار املس
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والتكرار مبدأ تربوي هام ، وعنصر جيب أن يتوفر يف أي طريقة من طرائق تدريس               
العلوم الشرعية ، فعلى معلم العلوم الشرعية أن يستثمره كمبدأ يف تقدمي املعلومات ، وتيسري               

سـيخها يف   الصعوبات ، وإفهام الغافلني ، فتكرار بعض املفاهيم يساعد على تثبيتـها ، وتر             
  .الذهن ، كما أن التكرار يراعي الفروق الفردية بني الطالب 

  
   إقامة الدليل -

احلجة :  " وهو عنصر من عناصر جناح طريقة تدريس  العلوم الشرعية ، ويقصد به              
والربهان الذي يأيت به معلم التربية اإلسالمية ، ليقنع به املتعلم حبقـائق ومفـاهيم التربيـة                 

، وإقامة الدليل يعد من أهم العوامل اليت تساعد للوصول          ) هـ  ١٤٢٣وزان ،   " (اإلسالمية  
 هــ  ، ص      ١٤١٣وزان ،   ( إىل علم يقيين يف أي أمر من األمور احلسية أو غري احلـسية              

متـشيه  :، واألدلة نوعان ؛ الدليل العقلي ، والدليل النقلي ، ولألدلة شرطان أحدمها              ) ١٨٥
تقدميـه يف صـورة     : كه خاصة يف الدليل العقلي ، واآلخـر       مع نضج املتعلم ومستوى إدرا    

تشويقية وترغيبية ، كما أن الدليل يدل على األمر باملنطوق أو باملفهوم ، واعتبـار إقامـة                 
الدليل مقوم  جيب أن يتوفر يف كل طريقة ، من طرائق تدريس مواد التربية اإلسالمية يسري                 

بع آليات القرآن الكرمي جيد أن اهللا تعـاىل حينمـا    وفق حقيقة أقرها الدين اإلسالمي ، فاملتت      
 حبقيقة احلياة بعد املوت دعاه أن يريه كيف حيىي املوتى ، ويف ذلك              أوحى إىل نبيه إبراهيم   

 وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَـى               يقول اهللا تعاىل    
 هكذا دون دليل ،بـل       واهللا سبحانه وتعاىل مل يترك سيدنا إبراهيم         كن ليطْمئن قَلْبِي  ولَ

قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيـرِ      إنه تعاىل أوضح له بالربهان كيف حيىي املوتى ، فقال جل شأنه             
        زج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهرفَص          أَنَّ اللَّـه لَـماعياً وعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُم

 يمكح زِيزع]     عن أيب  ، و )  ١٨٦ هـ  ، ص    ١٤١٣وزان ،   ]  (٢٦٠:سورة البقرة، اآلية
لرجلٍ أجـر،   : اخليلُ لثالثة «: هريرةَ رضي اُهللا عنه أن رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           

 وِزر، فأما الذي له أجر فرجلٌ ربطها يف سبيل اِهللا، فأطالَ يف مرجٍ              ولرجلٍ ستر، وعلى رجلٍ   
أو روضة فما أصابت يف طيلها ذلك من املَرجِ أوِ الروضة كانت له حسنات، ولـو أـا                  

             ا مرولو أ ،له ناتها حسفنيِ، كانت أرواثُها وآثاررفاَ أو شرش تلَها، فاستنيط تت قطَع
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فأما الرجل الذي هي عليه وزر      . بنهر فشرِبت منه ومل يرِد أن يِسقيها كان ذلك حسنات له          
وسئلَ رسـولُ اِهللا    . فهو رجلُ ربطَها فخراً ورئاًء ونواًء ألهلِ اإلسالم فهي وِزر على ذلك           

فمن : اجلامعةُ الفاذَّة ما أُنزلَ علي فيها إال هذه اآليةُ        : صلى اهللا عليه وسلم عن احلُمر فقال      
 ).٨ ـ  ٧ ، اآليتانالزلزلةسورة (يعملْ مثقالَ ذرة خرياً يره، ومن يعملْ مثقالَ ذرة شراً يره

نرى األسلوب العجيب الذي قـام      )  " ٤٥٨٠رواه البخاري ، كتاب تفسري القرآن ، ح         ( 
" ، يف أسلوب سهل سلس مفهـوم         يف إقامة الدليل على اقتناء اخليل واحلمر         به الرسول 

  ).١٨٧ هـ  ، ص١٤١٣وزان ،(
ومن هنا جيب أن يتوفر عنصر إقامة الدليل يف أي طريقة من طرائـق تـدريس العلـوم           

  .الشرعية ، وعلى معلم العلوم الشرعية أن يعطي الدليل حقه ، وال حيصره يف زاوية ضيقة 
  

    التشبيه الدقيق-
مطابقـة  "  جناح طريقة التدريس ، ويقصد بـه            يعد التشبيه الدقيق أحد مقومات    

الشيء لشيء آخر يتساوى معه يف الواجبات والشروط واألركان يأيت بـه معلـم التربيـة                
، والتشبيه الدقيق  ميثل بعداً مهماً  مـن          ) هـ  ١٤٢٣وزان ، "  ( اإلسالمية لتقريب املعاين  

ريبة من الواقع الذي يعيـشه      أبعاد جناح طريقة التدريس ،لكوا تساعد على إجياد صورة ق         
  ).١٨٧ هـ  ، ص ١٤١٣وزان ، ( املتعلم وما يؤثر فيه من أحداث وظواهر شىت 

اللَّه نور  : ولقد ورد التشبيه يف القران الكرمي يف مواضيع كثرية ، منها قول اهللا تعاىل               
مصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنهـا      السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْ       

                لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيال غَرو ةيقرال ش ةونتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَبكَو
 ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُـلِّ        تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ         

 يملٍء عيش]  ـنِ      ف كما ورد التشبيه يف السنة النبوية،     ] ٣٥:سورة النورـٰى ،عوسأَبِي م نع
بِيالنَقَال :»        و كسلِ الْمامِء، كَحويسِ السلالْجحِ واليسِ الصلثَلُ الْجا ممـريِ  إِنخِ الْكافن .

ونـافخ  . فَحاملُ الْمسك، إِما أَنْ يحذيك، وإِما أَنْ تبتاع منه، وإِما أَنْ تجِد منه رِحياً طَيبـةً               
لـصلة  كتاب الـرب وا   (رواه مسلم   (.»الْكريِ، إِما أَنْ يحرِق ثيابك، وإِما أَنْ تجِد رِحياً خبِيثَةً         

   ) .٤٧٦٢واآلداب ، ح 
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ومن هنا جيب التأكيد على عنصر التشبيه الدقيق كعنصر جيب أن يتوفر يف أي طريقة               
من طرائق التدريس ، وله فوائد عظيمة منها تقريب املعىن إىل األذهان ، وتزيـده وضـوحاً         
بذكر الشيء الذي يشبهه ، كما أنه جتسد الشيء املعنوي يف صـورة حـسية ، وتوضـح                  

هول يف صورة املعلوم ا.  
 ولكن ينبغي أن يكون التشبيه دقيقاً ، وليس تشبيهاً بقصد التشبيه ، ومن التشبيهات              

  .الصالة رياضية ، والوضوء نظافة ، فهنا الرابط بني املشبه واملشبه به : اخلاطئة ، قوهلم 
  

    التدرج يف التعليم-
ريقة من طرائق تدريس العلـوم      وهو أحد أهم العناصر اليت جيب أن تتوفر يف أي ط          

االنتقال من موقف تعليمي إىل موقف آخر بغية جعل املتعلم يدرك           "الشرعية ، ويقصد به       
، وهـو أمـر ال ميكـن        )  هـ   ١٤٢٢وزان ،   "( إدراكاً تاماً مغزى الدرس الذي تعلمه       

لقـد جـاء    االستغناء عنه يف احلياة البشرية ، فهو يهيئ النفوس لتقبل األمور ، وتنفيذها و             
التدرج يف اإلسالم ، فالقران الكرمي نزل منجما حبسب احلوادث ، حىت وطنت النفوس على               

  .القران الكرمي وعلى اإلميان ، وكذلك بعض التشريعات اإلسالمية 
فمثال جاء حترمي اخلمر يف اإلسالم على ثالثة مراحل ففي املرحلة األوىل نزل قـول               

ين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُـونَ وال              يا أَيها الَّذ   اهللا تعاىل 
                  ـنم كُمنم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنِسلُوا وتغى تتبِيلٍ حابِرِي سباً إِلَّا عنج

 فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم          الْغائط أَو المستم النساءَ   
، ويف املرحلة الثانية نزل قوله تعاىل       ] ٤٣:سورة النساء، اآلية      [ إِنَّ اللَّه كَانَ عفُواً غَفُوراً    

      ايهِمِسرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلونسا          يهِمفْعن نم را أَكْبمهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِري إِثْم 
سـورة   [ ويسأَلونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ           

 النهائي ، بعد أن استعدت النفوس له ،         ، ويف املرحلة الثالثة جاء التحرمي     ]٢١٩البقرة، اآلية   
 يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس مـن             نزل قوله تعاىل    

يوقع بينكُم الْعـداوةَ    إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ     ٩٠عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ    
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 ٩١ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ            
  ].سورة املائدة [ 

ومن هنا ينبغي التأكيد على أن التعليم املثمر هو الذي يقـدم للطـالب بطريقـة                
ناسب عقوهلم ومداركهم ، ومن هنا ينبغي ملعلم العلوم الشرعية التدرج واالنتقال            متدرجة ت 

  .من الواضح احملسوس الذي تدركه العقول ، إىل ما هو أعظم من ذلك 
  
   القراءة والكتابة -

إن أول ما نزل من القران الكرمي على نبينا صلى اهللا عليه وسلم هو األمر بـالقراءة                 
وهذا يدل علـى مكانـة   ] ١سورة العلق، اآلية    [ اسمِ ربك الَّذي خلَق   اقْرأْ بِ قال تعاىل   

القراءة يف اإلسالم ، ويؤيد تلك املكانة ما جاء يف السنة النبوية ، فعن عبداهللا بن مسعود قال                  
قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول اهللا اقرأ عليك وعليك أنزل قـال                   

فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد٤٠       سورة النساء حىت أتيت إىل هذه اآلية        نعم فقرأت   
قال حسبك اآلن فالتفت إليه ]  ٤١سورة النساء، اآلية [٤١وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيداً 

 نوعـان   ، والقراءة ) ٤٦٦٢رواه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ح        " (فإذا عيناه تذرفان    
الصوت املسموع الناتج عن كل ما      " يريدها اإلسالم ، ويقصد ا      : إحدامها قراءة وظيفية    

تسمعه األذن ، وتراه العني ، وحتسه أي حاسة من حواس اإلنسان ، واألخرى قراءة تقليدية                
يريدها اإلسالم ؛ ولكنها لست غاية ولكنها ضرورية يف تعلم املهارات ، وتدعيم للقراءة               : 
وظيفية ، والقراءة والكتابة عنصر أساسي يف طريقة التدريس ، ومها يعتربان عنصر واحـد               ال

متالزمان ال ينفصالن ، فالقراءة هي تلك العملية اليت يتم مـن خالهلـا تفـسري الرمـوز                  
وتوضيحها يف عقل اإلنسان ، ليقف على حقيقة املفاهيم ومعانيها ، وأمـا الكتابـة فهـي                 

ترتيباً الزما ، وتكون من هذه احلروف كلمات ومجل مفيـدة ،            تركيب وترتيب احلروف    
فهي البد أن تتعامل مع مجيع أفراد اتمع من الكبري حىت الصغري ، وتتعلق بكل ما تراه العني  
، أو تسمعه األذن ، أو حتسه احلواس ، والبد أن يتوافر يف القراءة والكتابة الوظيفية شرطني                 

 هـ ، ١٤٢٢الكلثم ،  . ( مقان يف النطق ، والرسم اجليد والتنظي    اجلودة واإلت : أساسني مها   
  ) .٨٠ص 
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   اإلشارة واإلمياء -
أحد مقومات طرق تدريس العلوم الشرعية اليت جيب أن تتوفر يف أي طريقـة مـن                

كل فعل يورده املعلم له داللته ومعنـاه ،         : طرائق تدريس العلوم الشرعية ، واإلشارة هي        
 داللتـه ومعنـاه ، وورد       هكل تصريح أو تلميح على حدث من األحداث ل        : واإلمياء هو   

 وما تلْك بِيمينِك يا موسى  استخدام اإلشارة واإلمياء يف كتاب اهللا تعاىل كثرياً ، قال تعاىل            
 ١٧            آا ميهف يلي وملَى غَنا عبِه شأَها وهلَيكَّأُ عوأَت ايصع يىقَالَ هرأُخ رِب ١٨ 
، وردت اإلشارة يف السنة النبوية ، فعن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّهم علَيه               ]سورة طه   [ 

رواه *.( وسلَّم قَالَ بعثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ يعنِي إِصبعينِ تابعه إِسرائيلُ عن أَبِي حـصنيٍ               
  )٤٥٥٥بخاري ، كتاب تفسري ، ح ال

إمياء لفظي ، ومثاله حديث عائشةُ رضي اللَّهم عنهـا إِنَّ           : أحدمها  :واإلمياء نوعان   
              نِنيسِ سمي خا فهلَيع تمجاقٍ نةُ أَوسما خهلَيعا وهتابتي كا فهينعتسا تهلَيع لَتخةَ درِيرب

  فَقَالَت              قَـكتفَأُع لُكأَه كبِيعةً أَيداحةً ودع ملَه تددإِنْ ع تأَيا أَريهف تسفنةُ وشائا علَه
فَيكُونَ ولَاؤك لي فَذَهبت برِيرةُ إِلَى أَهلها فَعرضت ذَلك علَيهِم فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يكُونَ لَنـا                 

ُء قَالَت عائشةُ فَدخلْت علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم فَذَكَرت ذَلك لَه فَقَـالَ                الْولَا
               سر قَام ثُم قتأَع نملَاُء لا الْوما فَإِنيهقتا فَأَعرِيهتاش لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسا رولُ لَه

اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم فَقَالَ ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه مـنِ                 
             ثَقأَوو قأَح طُ اللَّهرلٌ شاطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سطًا لَيرطَ شرترواه البخاري كتاب   ) ( اش

  .  إمياء إىل هذه احلادثة ،ولكنه إمياء لفظي ، فهنا صدر من الرسول ) ٢٣٧٣العتق ، ح 
إمياء حركي ، ومثاله حديث عبداللَّه بنِ عباسٍ رضي اللَّهم عنهما قَالَ كَانَ الْفَضلُ              : واآلخر  

          نأَةٌ مرام اَءتفَج لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص بِيالن يفدر      ظُرنتا وهإِلَي ظُرنلُ يلَ الْفَضعفَج مثْعخ
إِلَيه فَجعلَ النبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى الشق الْـآخرِ فَقَالَـت إِنَّ                 
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ى الراحلَة أَفَأَحج عنه قَالَ نعم وذَلـك فـي   فَرِيضةَ اللَّه أَدركَت أَبِي شيًخا كَبًِريا لَا يثْبت علَ  
  ) .١٧٢٢رواه البخاري ، كتاب احلج ، ح * ( حجة الْوداعِ 

وهنا ال بد ملعلم العلوم الشرعية  أن يوفر هذا العنصر يف أي طريقـة مـن طرائـق                   
  .يف هذا العنصر التدريس اليت يستخدمها ، وأن يكون لديه إطالع وجتارب تفيده يف توظ

  
   اإلرشاد والتوجيه-

كل فعل أو قـول     " أحد العناصر املهمة جداً يف تدريس العلوم الشرعية ويقصد به           
وأصـل هـذا     " ليقوم به معلم التربية اإلسالمية ، يشري به على املتعلم أن يفعل أو ال يفع              

أمر باملعروف وننهى عن     فيه أن ن   لالعنصر مستمداً من القرآن الكرمي والذي امرنا اهللا عز وج         
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ          : املنكر ، قال تعاىل     

) رهم الْفَاسـقُونَ  وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيراً لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَ           
 هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَـيهِم           : ، وقال تعاىل    )  ١١٠:آل عمران (

سـورة   [ آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ           
  ] .٢:عة ، اآلية اجلم

ومن هنا جيب التأكيد على أمهية هذا العنصر ، وأنه جيب أن يتوفر يف أي طريقة من                 
  .طرائق تدريس العلوم الشرعية 

  
  ضرب املثل  -

متثيل أو مماثلة بني شيئني يتساويان يف األداء ، مع اختالف بسيط بينهما ،               : املثل هو   
 ألا تقرب املعاين اردة إىل األذهان ، وتـؤثر          والعلوم الشرعية جمال خصب لضرب املثل ؛      

يف سلوك األفراد ، فتذكر الغافل ، وتربز املعقول يف صورة احملسوس ، كما تكشف األمثال                
عن احلقائق ، وتعرض املاضي يف معرض احلاضر ، وهي تضرب للترغيـب والترهيـب ،                

 ١٤٢٢موسى ،   ( ر ، واإلقناع    واألمثال أوقع يف النفس ، وأبلغ يف الوعظ ، وأقوى يف الزج           
، وورد استخدام املثل كثرياً يف القرآن الكرمي ، وكذلك  يف سنة الرسول               ) ١٤٢هـ ، ص    
         ففي الكتاب العظيم يقول تعاىل ،             ًـعااشخ ـهتأَيـلٍ لَربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
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      لْكتو اللَّه ةيشخ نعاً مدصتونَ    مفَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نالْأَم ]     سورة احلشر، اآلية
كما جاء ضرب املثل يف السنة النبوية ، ومن ذلك احلديث الذي رواه جـابِرِ بـنِ                  ] . ٢١

م مثَلي ومثَلُ الْأَنبِياِء كَرجـلٍ      عبداللَّه رضي اللَّهم عنهما قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّ          
بنى داًرا فَأَكْملَها وأَحسنها إِلَّا موضع لَبِنة فَجعلَ الناس يدخلُونها ويتعجبونَ ويقُولُونَ لَولَـا              

  ةاللَّبِن عضو٢٣٧٣رواه البخاري ، كتاب املناقب ، ح ( م.  (  
نبغي أن يدرك معلم العلوم الشرعية أن يستخدم ضرب األمثال ، لتقريب            ومن هنا ي  

املعاين اردة اليت ترد يف القرآن والسنة إىل أذهان التالميذ ، كما ميكن ملعلم العلوم الشرعية                
 ، باإلضافة إىل األمثال     أن يستخدم األمثال الواردة يف القرآن الكرمي ، ويف سنة الرسول            

  .فسه ، وتناسب املعىن واملوقف التعليمي اليت ينشئها بن
  

   اإللقاء -
 [ إِنا سنلْقي علَيك قَوالً ثَقـيالً     :هو أول طريقة استخدامها اإلسالم ، قال تعاىل         

وليس األمر كما يتصوره بعض الناس أن القراءة هي أول طريقة            ]  ٥: سورة املزمل ، اآلية     
 على صحة قوهلم أن أول أية نزلت من القرآن الكرمي           استخدمت يف اإلسالم ، وهم حيتجون     

، لكن الـصحيح    ] ١سورة العلق ، اآلية      [  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق     هي قوله تعاىل      
   .الذي يقتضيه العقل  أن جربيل عليه السالم ألقى مث قرأ حممد 

طريقة من طرائق التدريس    املراد  باإللقاء هنا كعنصر وليس كطريقة ، وال ختلو أي            
من اإللقاء ، ففي املناقشة واحلوار إلقاء ، ويف الطريقة االستكـشافية إلقـاء ، ويف حـل                  

جهد عقلي منظم يقوم به املعلم مع املتعلم بغيـة مـساعدته            "املشكالت إلقاء ، يقصد به        
  ) هـ ١٤٢٣وزان ،" .( للوصول على املغزى احلقيقي ملوضوع الدرس الذي يتعلمه التلميذ 

ومىت ما استطاع معلم العلوم الشرعية أن يوظف هذا العنصر يف درسه ، فإن ذلـك                
  .مدعاة لتحقيق األهداف املرجوة من الدرس 

  
  الترغيب والتشويق -
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استعطاف : والعنصر األخري من عناصر طريقة التدريس هو الترغيب والتشويق ، هو          
رآن الكرمي الترغيب والتشويق كثرياً ، ومـن        نفس املتعلم ملا ينبغي تعلمه ، لقد استخدم الق        

  :األمثلة على ذلك 
 وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتهـا             :   قوله تعاىل     -

         ذَا الَّذقاً قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنزِقُوا ما ركُلَّم ارهالْأَن        ملَهابِهاً وشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني ر
  ] .٢٥:سورة البقرة ، اآلية  [ فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

  التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الـساجِدونَ الْـآمرونَ         :  قوله تعاىل    -
        نِنيمؤرِ الْمشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو وفرعبِالْم ]   ،سورة التوبـة

  ] ١١٢: اآلية 
سورة الصف   [ وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمنِني          قوله تعاىل    -

  ] ١٣: ة ، اآلي
 فنجد أمثلة كثرية على استخدام عنصر التشويق والترغيب ، ومـن            أما يف سنة الرسول     

  :تلك األمثلة 
 عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم من صام رمضانَ إِمياًنا واحتساًبا   -

مقَدا تم لَه رغُف بِهذَن ن٣٧رواه البخاري ، كتاب اإلميان ، ح (  م. (  
-                   وها وأَن رِهيغل أَو يمِ لَهتلُ الْيكَاف لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نع 

      و ةابببِالس كالم ارأَشو ةني الْجنِ فياتطَى  كَهسرواه مسلم ، كتاب الزهد والرقائق      ) . ( الْو
  ) ٥٢٩٦،ح 

سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم يقُولُ الْمؤذِّنونَ أَطْولُ الناسِ           :  عن  معاوِيةُ قال      -
 ةاميالْق مواقًا ين٥٨٠رواه مسلم ، كتاب الصالة ، ح . ( أَع.  (  

  

  -: حمددات طريقة تدريس مواد العلوم الشرعية -هـ •

نظراً  لكثرة طرق التدريس اليت  تصلح ألن تدرس ا  العلوم الشرعية ، فإن السؤال                 
الطريقـة  ) املعلـم (كيف خيتار عضو هيئة التدريس      :الذي يرد إىل الذهن إزاء هذه الكثرة        
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ال يوجد ما يسمى بالطريقة     " قول  املناسبة من بني تلك الطرق ؟ لإلجابة عن هذا السؤال ن          
 ١٤٢٣جـان ،  .( املثلى يف التدريس أو طريقة تناسب كافة املواقف لكل املواد التدريسية            

   -:وإمنا هناك  حمددات كثرية تتدخل يف عملية االختيار ، ومنها ) ٤٩٠هـ  ص 
"  وذلـك       ؛ فلها دور كبري يف حتديد طريقة التدريس املناسبة ،           طبيعة املوقف التعليمي   -

ألن هذه املواقف التعليمية كثرية ومتغرية ،وهذه الصفات تستوجب أال حندد أسلوباً معينـاً              
لنؤكد أمهيته ،بل نترك للمعلم أن خيتار الطريقة اليت تكون أكثر مالءمة وانسجاماً مع مواقف           

  ).٦٦ هـ ، ص ١٤١١ وزان ،" (التدريس 
 طريقة التـدريس املناسـبة ، فالتالميـذ         دوحتدي ،هلا دور كبري يف اختيار         طبيعة املتعلم   -

متفاوتون  من حيث أعمارهم ،ومستويام العقلية ،ودرجة نضجهم االجتماعي والوجداين           
وهذا يوجب على املعلم أن ينوع يف طريقته        ) ٣٢٩ هـ ص    ١٤١٧الشافعي وآخرون ،    ( ،

  .تبعاً لتلك الظروف واألحوال 
زة هامة من ركائز اختيار أسـلوب أو طريقـة          يعد ركي وهو   :  طبيعة موضوع الدرس   -

التدريس  ، فإذا كان اهلدف من تدريس موضوع هو معرفة حقائق معينة عنه فإن طريقتـه                 
ستختلف دون شك عن معلم آخر يهدف يف تدريس هذا املوضوع إىل تطبيـق الوضـوء                

  )٦٧-٦٦ هـ ، ص ص ١٤١١وزان ،( تطبيقاً عملياً 
  هلا أيضاً دور كبري يف اختيار وحتديد طريقة التدريس املناسبة             : طبيعة الوسائل التعليمية   -
فمعلم يستخدم لتدريس موضوع يف التربية اإلسالمية وسيلة مسعية ختتلف طريقته عن معلم             ،  

آخر يستخدم وسيلة شفافة مثالً ،ومن هنا ندرك أن اختالف الوسيلة يؤثر علـى اختيـار                
  ) .٦٧ص  هـ ، ١٤١١وزان ،( الطريقة املستخدمة 

 له دور كبري يف حتديد واختيار طريقة التدريس ، فمثالً لو كتب             : طبيعة اهلدف املرسوم   -
  :املعلم  أحد األهداف التالية لفرض عليه كل واحد منها طريقة تساعد يف حتقيقها

  ).شرح  ( ٠٠٠٠أن يشرح التلميذ معىن  •
  ) .طاالستنبا(٠٠٠٠أن يستنبط التلميذ من احلديث  •
 ) .اإللقاء( ٠٠٠٠لتلميذ أن يقارن ا •
 ) .احلفظ(٠٠٠٠أن حيفظ التلميذ  •
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  .فكل هدف من األهداف السابقة قد فرص على املعلم طريقة معينة 
، فمعلم يف مدرسة تتوفر ا الوسائل واإلمكانات املختلفة  اإلمكانات املتوفرة يف املدرسة      -

ية ، أو يف الـصحراء ، ال        ختتلف طريقة تدريسه فيها عن طريقة تدريسه يف مدرسة يف القر          
 .تتوفر ا تلك اإلمكانات 

  
  

يذكر الباحث بعض االقتراحات اليت قد تـسهم يف تفعيـل           : ويف ضوء ما سبق     
  :تدريس العلوم الشرعية يف عصر املعلومات ، وهي 

ويكون دور املعلم فيها هو     ، البعد عن الطرق اليت تركز على اجتاه واحد يف االتصال            •
  .لطالب هو التلقي واالستماع ودور ا، امللقي

بل ال بـد مـن      ، دور الطالب ينبغي أال يكون قاصراً على التذكر واالستدعاء فقط          •
كـالفهم والتطبيـق والتحليـل      (االرتقاء إىل املستويات األعلى منه يف التحـصيل         

  ).والتركيب والتقومي 
أن تكـون   ومن ذلك االعتناء بالبحوث مع مراعاة       ، تطوير أساليب التقومي وطرقه      •

 –وتتطلب الوصول إىل نتائج  معينة       ، وكلما كانت قصرية    ، مناسبة ملستوى الطالب  
  . أمكن أن تؤدي دورها –دون أن تعتمد على جمرد النقل واجلمع 

، بل تشجيعه على ذلك ودفعه لـه        ، إعطاء فرصة للطالب يف تقومي ما يسمع ونقده          •
  .أشكل عليهبدالً من أن تكون مهمته منحصرة يف السؤال عما 

مـع  ، تعويد الطالب على الوصول إىل املعلومات بنفسه من خالل السؤال واملناقشة           •
دون أن يكون اسـتظهاراً ملـا       ، مراعاة أن يكون النقاش معيناً للوصول إىل املعلومة         

  .أو سؤال ال يعرف إجابته إال من سبق له إدراك هذه املعلومة،  سبق 
ويسهم يف  ،  املناسبة مما يعني املتعلم على توسيع أفقه         الربط باملصادر العلمية والفكرية    •

  .حتقيق البناء العلمي والعقلي لديه بشكل أمشل 
وطاقاتـه  ) املعلم( تنويع مصادر التعلم ، فمهما بلغت قدرات عضو هيئة التدريس              •

وهو بشر حيمل من القصور والسلبيات ما حيمله غـريه          ، فإنه يبقى ميثل جتربة حمدودة    
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وبنـاء شخـصيته    ، وتنمية قدراته   ، لذا كان ال بد لتوسيع أفق املتعلم         . من البشر 
  .العلمية والفكرية من فتح قنوات أخرى غري معلمه 

االعتناء بطرق التعليم الفردي الذي يستطيع من خالله  الطالب أن يواصل الـتعلم               •
  .دون احلاجة إىل معلم، مبفرده 

 .حل املشكالتتعليم املتعلم أسس التفكري العلمي وطرق  •
احليدة واملوضوعية    : تنمية االجتاهات العقلية السليمة لدى طالب العلوم الشرعية مثل           •

  .والدقة عند ممارسة األنشطة العلمية والعقلية ، واحترام آراء اآلخرين وأفكارهم 
التعصب ، واملبالغة والغلو ، والتعميم      :  التخلص من معوقات التفكري السليم  ، مثل          •

  .ئ  ، وااللتزام باألفكار الذائعة اخلاط
التدريب على أشكال التفكري السليم ، مثل النقد الذايت بدل التربيـري ، والـتفكري            •

الشامل بدل اجلزئي، والتفكري التجديدي بدل التقليدي  ، والتفكري اجلماعي بـدل             
   ) .١٠٣ – ٧١ هـ ، ص ١٤٢٢الدويش ، .( الفردي 

  

  تعليمية يف تدريس العلوم الشرعية استعمال الوسائل ال: خامساً  •

الوسائل التعليمية عنصر هام من عناصر املنهج املدرسي ، فاملنهج املدرسي يتكون يف             
كليته من عدة عناصر هي األهداف ، واحملتويات ، والطرق واألنشطة ، والوسائل التعليمية ،   

بد من تفاعل هذه املكونات     وأساليب التقومي ، ولكي تتم العملية التعليمية على حنو فعال ال            
تفاعال منظماً ، فالوسائل التعليمية ليست أدوات مساعدة أو معينة على حتقيق أهداف املنهج              

  ) . ٢٠٣ هـ ، ص ١٤١٣،"أ " بل هي مكون من مكوناته ولبنة من لبناته ، شحاتة 
" ة هي   والوسائل التعليمية اليت ميكن أن االستفادة منها يف جمال تدريس العلوم الشرعي           

األنشطة اإلجرائية العملية اليت ميكن استخدامها لتحويل املعاين اردة إىل احساسات يـشعر   
ا املتعلم أثناء معاجلة احلقائق واملفاهيم واملباديء الشرعية ، مبا يساعد على بقاء أثر الـتعلم                

 هـ   ١٤١٣وزان ، " ( عند املتعلم من جهة ، ومبا يساعد على منوه السليم من جهة آخرى              
  ) .٢٠١، ص 
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وال جدال يف أمهية الدور الذي تؤديه الوسائل التعليمية حيث جنـد أن الدراسـات               
املتخصصة يف جمال الوسائل التعليمية ، واملناهج وطرق التدريس تؤكد هذه األمهية ، ومنشأ              
 تلك األمهية تعود إىل كون الوسائل التعليمية تساعد على فهم معاين بعض األلفـاظ الـيت               
تستخدم يف أثناء الشرح من خالل تزويد التالميذ بأساس مادي حمسوس لتفكريهم ، كمـا               
تساعد على تكامل اخلربة واملعرفة ، كما أا ختلق جواً من االهتمام واإلثارة واالنتباه ، كما                
تؤدي إىل سرعة نقل املعلومات وتوفري الوقت ، كما أا تسهم يف مقابلة الفروق الفردية بني                

تعلمني ، هذا باإلضافة إىل كوا ختاطب أكثر من حاسة ، كما تنمي الوسائل التعليميـة                امل
  .مقدرة املتعلم على املالحظة والتفكري واملقارنة ، وجتعل املادة حمببة لدى التالميذ 

له ما أشارت إليه بعض الدراسات من عدم وجود وسائل تعليمية            غري أن مما يؤسف   
، وأن بعض مدرسي هذه املادة يشعرون أا ال          ادة التربية اإلسالمية  حديثة يف جمال تدريس م    

، اليت   حتتاج وسائل تعليمية، األمر الذي انعكس على طرق تدريس فروع التربية اإلسالمية           
   .وإثارة اهتمام التالميذ، باتت تفتقر إىل عنصر التشويق 

خدام وسـائل    عن اسـت   العلوم الشرعية ومن الغريب حقًا أن يعزف بعض مدرسي        
قد استخدمها يف    ، بالرغم أن من الثابت أن الرسول        تدريس  العلوم الشرعية     التعليم يف   

تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم، واستعان ا على توضيح بعض املعاين اليت يريد إيـصاهلا إىل                
   .أذهان السامعني

  فإن -شرعية وما دام املوضوع عن اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة يف تدريس العلوم ال
الباحث حياول أن يعرض بشكل خمتصر بعض األحاديث الواردة يف هذا اال ، من أجل أن 

  .تقوم احلجة ، وتتضح احملجة 

قد استخدم عدًدا كبًريا ومتنوًعا من       أن النيب    والذي يقرأ يف األحاديث النبوية جيد       
، مبا يراعي ظروف املوقـف       وعةالوسائل التعليمية املناسبة، يف مواقف تعليمية عديدة ومتن       

، ومبا يفضي إىل بقاء أثر التعلم يف نفـس           التعليمي، ويساعد على بلوغ اهلدف املنشود منه      
، ، بشكل يلفت النظـر       ، ويراعي الفروق الفردية بينهم، وجيذب انتباه املتعلمني        احلاضرين

  . ويثري اإلعجاب
  :يف تدريسه للصحابة ما يلي ومن الوسائل اليت استخدامها صلى اهللا عليه وسلم 
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    ضرب األمثال-١

 أمثلة صادقة للتمثل اإليضاحي لعدد مـن األفكـار واملعـاين ،             قدم الرسول   
 ضرب املثل إليضاح هدف أو فكرة معينة ، ومن تلك األمثلة العديدة             واستخدم الرسول   
سولُ اِهللا صـلى اهللا     قال ر :  أيب موسىِ رضي اُهللا عنه قال       ما جاء عن   اليت ضرا الرسول    

ال :  مثَلُ اجلَليسِ الصاحلِ واجلليسِ السوِء كمثَلِ صاحبِ املسك وكريِ احلـداد          « :عليه وسلم 
يعدمك من صاحب املسك إِما تشترِيه أو تجِد رِحيه وكري احلداد يحرِق بدنك أو ثَوبك أو                

   ) .١٩٥٩ ، كتاب البيوع ، ح ٧ي ، ج رواه البخار( .»تجِد منه رِحياً خبيثةً
 أراد أن ينب للصحابة رضي اهللا عنهم آثر القرين على قرينه فضرب هلـم               فالرسول  

                    هذين املثالني ، اللذين يعربان عن املعىن املراد يف أبلغ تعبري ، وأدق بيان ، مـع حـسن 
ئة احمليطة ، واليت تقع حتت      التشبيه ، وجودة الكناية ، كما أن هذين املثالني قد اشتقا من البي            

  .أبصار الصحابة رضي اهللا عنهم 
  

   احلركات املعربة -٢
تغري مالمح الوجه ، أو هيئة اجللسة ، أو اإلشارة باليد أو            " ويقصد باحلركات املعربة    

اإلصبع أو غريها ، دف الغيري أو جتسيم األحاسيس وبلورا ، حبيـث تعـرض مساـا                 
ملشاهد ، وهي ختتلف عن أفعال اإلنسان األصلية اليت يقوم ا يف أكله             الواضحة املعربة على ا   

   ) ١٤٠ م ، ص ١٩٩٤بلعوض ، ( وشربه 
 وإشاراته موضع كبري يف إجادة األداء ، فحركته معربة تلفت النظر            وكان حلركته   

 للحركـات   ، وتنبه الغافل ، وتعني على احلفظ والتذكر ، وعلى هذا فاستخدام الرسول              
 للحركات املعربة يف عدة صـور ،        عربة يعترب وسيلة تعليمية ، وكان استخدام الرسول         امل

  .تعري جلسته ، وتغري مالمح وجهه ، واإلشارة باألصابع ، واإلشارة باليد : ومن أمهها 
  :ومن األمثلة على تلك احلركات املعربة ما يأيت 

 بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيه رضي اللَّه عنهم          حديث عبدالرحمنِ   من األمثلة على تغري جلسته       -
                  ولَ اللَّهسا رلَى يرِ ثَلَاثًا ، قَالُوا بائرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمبأَلَا أُن لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص بِيقَالَ قَالَ الن
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     نِ ويدالالْو قُوقعو بِاللَّه اكرالَ           قَالَ الْإِشـا زورِ قَالَ فَملُ الزقَوئًا فَقَالَ أَلَا وكتكَانَ مو لَسج
 كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَر٢٤٦٠رواه البخاري ، كتاب الشهادات ، ح ) ( ي. (  

ه صـلَّى   حديثْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ كَانَ رسولُ اللَّ   ومن األمثلة على مالمح وجهه       -
اللَّهم علَيه وسلَّم إِذَا خطَب احمرت عيناه وعلَا صوته واشتد غَضبه حتى كَأَنه منذر جيشٍ               

لـسبابة  يقُولُ صبحكُم ومساكُم ويقُولُ بعثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ ويقْرنُ بـين إِصـبعيه ا             
                ـرشو ـدمحى مدى هدالْه ريخو اللَّه ابتك يثدالْح ريفَإِنَّ خ دعا بقُولُ أَميطَى وسالْوو

               كـرت نم فِْسهن ننٍ ممؤلَى بِكُلِّ ما أَوقُولُ أَني لَالَةٌ ثُمض ةعكُلُّ بِدا وهثَاتدحورِ مالًـا   الْأُمم 
 لَيعو اًعا فَإِلَييض ًنا أَويد كرت نمو هلأَه١٤٣٥رواه مسلم ، كتاب اجلمعة ، ) ( فَل. (  

سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           ومن األمثلة على اإلشارة باألصابع ، فعن          –
رواه مـسلم ،     ( » السبابة والوسطى   وقال بإصبعيه   ، أنا وكافلُ اليتيم يف اجلنة هكذا     «: قال

  )  ٥٢٩٦كتاب الزهد والرقائق ، ح 
-                  ـولَ اللَّـهسر تعمقَالَ س دوالْأَس نب ادقْدومن األمثلة على اإلشارة باليد ، حديث الْم  

لْخلْقِ حتى تكُونَ منهم كَمقْدارِ     صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم يقُولُ تدنى الشمس يوم الْقيامة من ا          
ميلٍ قَالَ سلَيم بن عامرٍ فَواللَّه ما أَدرِي ما يعنِي بِالْميلِ أَمسافَةَ الْأَرضِ أَمِ الْميلَ الَّذي تكْتحلُ                 

         ي الْعف هِمالمرِ أَعلَى قَدع اسكُونُ النقَالَ فَي نيالْع بِه        مهـنمو هيبكُونُ إِلَى كَعي نم مهنقِ فَمر
من يكُونُ إِلَى ركْبتيه ومنهم من يكُونُ إِلَى حقْويه ومنهم من يلْجِمه الْعرق إِلْجاًمـا قَـالَ                 

رواه مسلم ، كتاب اجلنة وصفة      ) ( لَى فيه   وأَشار رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم بِيده إِ        
  ) .٥١٠٨نعيمها وأهلها ، ح 

  
  : القصة -٣

احلديث النبوي زاخر بالتصوير القصصي ، ومن القصص العديدة اليت يرويهـا            
عنِ ابن عمر رضي اهللا عنـهما عـن           قصة النفر الثالثة من بين إسرائيل ، ف         الرسول

بينما ثالثةُ نفَر يتماشون أخذَهم املطر، فمالوا إىل        «: لرسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا      
غارٍ يف اجلبلِ، فاحنطت على فم غارهم صخرةٌ من اجلبل فأطبقَت عليهم، فقال بعضهم              

: فقال أحـدهم  . انظروا أعماالً عملتموها هللا صاحلة فادعوا اَهللا ا لعله يفرجها         : لبعض
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 كبريان، ويل صبيةٌ صغار كنت أرعٰى علـيهم، فـإِذا           اللهم إنه كان يل والدان شيخان     
              فما أَتيت لَدي، وإنه نأى يب الشجرأَسقيهما قبلَ و ديبوال أتبد عليهم فحلبت حتر
             باحلالب فقمـت فجئت ،أحلُب كما كنت ما قد ناما، فحلبتدفوج ،حىت أمسيت

، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والـصبية        عند رؤوسهما، أكره أن أوقظَهما من نومهما      
          الفجر هم حٰىت طَلعلْ ٰذلك دأيب ودأْبفلم يز ،قدمي أين     . يتضاغونَ عند علـمت فإن كنت

فعلت ٰذلك ابتغاَء وجهك فأفرج لنا فُرجةً نرى منها السماء، ففرج اُهللا هلم فُرجةً حـٰىت                
اللهم إنه كانت يل ابنة عمٍّ أحبها كأشد ما حيب الرجالُ : وقال الثاين . يرونَ منها السماء  

النساَء، فطلَبت إليها نفسها فأَبت حٰىت آتيها مبائة دينار، فسعيت حٰىت مجعت مائةَ دينار              
يا عبد اهللا، اتقِ اَهللا وال تفتح اخلامتَ إال حبقه،          : فلقيتها ا، فلما قَعدت بني رِجليها قالت      

اللهم فإن كنت تعلم أين قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منـها،              . ت عنها فقم
اللهم إين كنت استأجرت أجرياً بفرق أزرٍّ، فلما قـضٰى          : وقال اآلخر . ففَرج هلم فرجة  

أعطين حقي، فعرضت عليه حقه، فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حـٰىت             : عملَه قال 
: فقلـت . اتقِ اهللا وال تظلمين وأعطين حقِّـي      : راً وراعيها، فجاءين وقال   مجعت منه بق  

 ، فخذ  إين ال أهزأ بك   : فقلت. اتقِ اهللا وال تهزأ يب    : فقال. اذهب إىل تلك البقر وراعيها    
     فانطلَق وراعيها، فأخذَه فخذْ تلك البقر .        جهكغاَء وابت ٰذلك أين فعلت تعلم فإن كنت

 جاهللا عنهمفافر ج٢٠٦٣رواه البخاري ، كتاب البيوع ، ح ( .»ما بقي، ففَر. (  
  

   اللوح والكتاب-٤
كان اللوح يف العصر النبوي مبثابة الكتاب الذي حتفظ فيه املعلومات ، وقد استخدم              

 يف   تلك األلواح يف حفظ العلم ونشرة ، ومن األمثلة الواردة عن الرسـول               الرسول  
ال يستوِي الْقَاعـدونَ مـن      ( ملا نزلت   «:  قال  رضي اهللا عنه     عن الرباء هذا اال حديث    

 نِنيمؤصلى اهللا عليه وسلم) الْم ـ أو   : قال النيب ومعه الدواةُ واللـوح ادعوا فُالناً، فجاءه
 ]٩٥: آيـة  سورة النساء ،) [ال يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني (اكتب : الكتف ـ فقال 

  يا رسول اهللا أنا ضرير، فنزلت مكانه      : وخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال         
        هِمالوبِـأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِنيمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاعتسال ي
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لَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعـد اللَّـه            وأَنفُِسهِم فَضلَ ال  
] ٩٥: سورة النساء ، اآلية      [ الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً       

   . )٤٢٢٨رواه البخاري ، كتاب القرآن ، ح ( 
  

   الرسوم التوضيحية -٥
 الرسوم التوضيحية يف أثناء تعليمه للصحابة رضي اهللا عنهم ، ومن ذلك      استخدم الرسول   

جابر  الرسوم التوضيحية على هيئة خطوط لتوضيح طريق اخلري والشر ، فعن             استخدامه  
هذا سـبِيلُ   «: كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فخط خطاً هكذا أمامه فقال            : قال

مث وضع يده   » ٰهذه سبِيلُ الشيطَان  «: وخطني عن ميينه، وخطني عن مشاله قال      » اهللا عز وجلَّ  
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعـوا الـسبلَ          : يف اخلط األسود مث تال هذه اآلية      

رواه ]  ( ١٥٣:سورة األنعام اآلية  [ لكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَفَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَ
 اسـتخدم   كما أن الرسول    )  ٣٩٢٨اإلمام أمحد ج، مسند املكثرين من الصحابة ، ح          

 لإلنسان وأجله واألعراض اليت تصيبه ذه الـدنيا          الرسوم التوضيحية من خالل تصويره      
خطَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم خطاً مربعاً، وخط خطاً يف           :  اللّه عنه قال   عن عبد اللّه رضي   ف

الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط                
هذا اِإلنسان؛ وهذا أجله حميطٌ به ـ أو قد أحاط به ـ وهذا الذي هو خارج أمله،   : وقال

 .»ططُ الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا شه هذا، وإن أخطأه هذا ـشه هـذا          وهذه اخلُ 
 الرسوم التوضـيحية    كما استخدم الرسول    )  ٥٩٣٨رواه البخاري، كتاب الرقاق ، ح       

ن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       أ « لبيان أفضل نساء العلمني فعن ابن عباس رضي اهللا عنهم           
: ال ، قال    : أتدرون لم خططت هذه اخلطوط ؟ قالوا        :  قال   وسلم خط أربعة خطوط ، مث     

أفضل نساء اجلنة أربع مرمي بنت عمران ، وخدجية بنت خويلد ، وفاطمة ابنة حممد ، وآسية                 
   ).٢٥٣٦رواه اإلمام أمحد ، مسند بين هاشم ، ح ( » ابنة مزاحم 

   العروض العملية -٦
فية الوضوء والصالة واحلج وغريها ،       العروض العملية لبيان كي    استخدم الرسول   

  يف تطبيقه للصالة على املنرب ليقتـدي بـه       من األدلة على ذلك ما جاء  عن الرسول          
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مثَّ رأيت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ...(عن سهل بن سعد الساعدي قال       الصحابة ، ف  
. زلَ القَهقَرى فسجد يف أصلِ املنـربِ صلَّى عليها، وكبر وهو عليها، مثَّ ركع وهو عليها، مثَّ ن     

 علمـوا         : فلما فرغَ أقبلَ على الناسِ فقال     . مث عادأْمتّوا يب، ولتهذا لت نعتما صها الناس، إِنأَي
كما أن الرسول طبق الوضوء عملياً       ) ٣٤٦رواه البخاري ، كتاب الصالة ،           ( .»صاليت

إنَّ رجالً أتى النيب صلى اهللا «: بٍ عن أبِيه عن جده ، قال    عن عمرِو بن شعي   أمام الصحابة ، ف   
يارسولَ اهللا كَيف الطُّهور؟ فَدعا بِماٍء يف إناٍء فَغسلَ كَفَّيه ثَالثاً ثُم غَسلَ             : عليه وسلم فقَالَ  

         و هأْسبِر حسم ثَالثاً ثُم هياعرلَ ذثالثاً مثَّ غَس ههجو      حسمو هينِ يف أُذُنيتاحبالس هيعبلَ إصخأد
هكَذا : بِإِبهاميه علَى ظَاهرِ أُذُنيه وبالسباحتينِ باطن أُذُنيه ثُم غَسلَ رِجلَيه ثَالثاً ثالثاً، ثُم قال             

        أس فَقَد قَصن ذَا أولى هع ادز نوُء، فَمضاءَ    الوأسو ظَلَم أو ظَلَمأيب داود،كتـاب   ( .» اَء و
  . )١١٦الطهارة ، ح 

  
   األشياء احلقيقة والعينات -٧

 األشياء احلقيقة والعينات لتعليم الصحابة أمور دينهم ، ومـن           استخدم الرسول   
 يف حترمي الذهب واحلرير على الرجـال ، حيـث           األمثلة على ذلك ما جاء عن الرسول        

إن النيب صلى   « : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول           مث ذكر احلكم ، ف     رفعهما  
إن هـذين   : اهللا عليه وسلم أخذ حريراً فجعله يف ميينه ، وأخذ ذهباً فجعله يف مشاله مث قال                 

   ) .٧١١رواه أمحد ، مسند العشرة املبشرين باجلنة ، ح (» حرام على ذكور أميت 
بأنـه  :  القـول ليت هي فيض من غيض ـ  ميكـن  وبعد ذكر هذه األحاديث ـ ا 

             ًجا، ووضح وجهة، وأكد على أمهية الوسيلة املعينة على إيضاح املعىن وتثبيته مبا  ،  شرع
، وأمهيتـها،   تدريس العلوم الـشرعية     يشكل منطلقات كربى ملشروعية الوسائل املعينة يف        

   . أكرب للمتعلم حسب قدراتهوضرورة االمتداد واالبتكار والتطوير هلا لتحقيق كسب معريف
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إن هذه األحاديث ذخرية تربوية قيمة للمربني املسلمني اليوم ،حري ـم دراسـتها              
واستيعاا ، وأن يتخذوا منها نرباساً يستنريون به يف جهودهم الرامية إىل تربية أجيال قادرة               

  .على بناء حضارة إسالمية معاصرة 
 متـام  مـن  أن لنا يعين وسائل، من عصره يف أتيح ملا وسلم عليه اهللا صلى  فاستعماله

 وأساليب وسائل من العصر عنه تفتق ما خري نستعمل أن وسلم عليه اهللا صلى ديه االقتداء
  .مباحة  مادامت والتعليم، التربية يف حديثة

ترمجت " والوسائل اليت ميكن استخدامها يف تدريس العلوم الشرعية كثرية ،و حيث 
فإن ) ٤ هـ ، ص ١٤٢٢الفهد واملوسى ،"( إىل ظهور ما يسمى باإلنترنت تقنيات العصر 

  .الباحث سوف يركز على هذه الوسيلة العصرية احلديثة 
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  اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية: املبحث الثاين  •

  مقدمة  •

ة للمعلومات  يف هذا اجلزء  يستعرض الباحث أدبيات الدراسة املتعلقة بالشبكة العاملي          
والعملية التعليمية بصفة عامة ، والعلوم الشرعية بصفة خاصة ، وسوف ينحصر            " اإلنترنت  "

  :هذا اجلزء من البحث يف النقاط التالية 

 :مقدمة ، وتشمل : أوالً •

  .مفهوم اإلنترنت  -١

  .نشأة اإلنترنت ، ومراحل تطورها  -٢

  .أسباب انتشار اإلنترنت  -٣

 .مستقبل اإلنترنت  -٤

 .لتربوية لإلنترنت األدوار ا -٥

  اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية ، ويشمل : ثانياً  •

األمهية التربوية الستخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلـوم     -١
  .الشرعية

  .أهداف استخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلوم الشرعية  -٢

  .ريس العلوم الشرعية استخدامات اإلنترنت  ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تد -٣

التأثريات اجلانبية الستخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلـوم     -٤
  .الشرعية 

 .معوقات استخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف  تدريس العلوم الشرعية  -٥
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  :مقدمة حول  اإلنترنت : أوال  •

طورها وانتـشارها،   يتحدث الباحث هنا عن مفهوم اإلنترنت ، وتارخيها ، وأسباب ت          
بنوع من اإلجياز كمدخل هلذا املبحث ، وذلك بغية االستفادة من ذلك  يف حتديد الـدور                 

  -:الذي ميكن أن تسهم به هذه الشبكة يف تدريس العلوم الشرعية ، وبيان ذلك كالتايل 

  : مفهوم اإلنترنت-١ •

 International( مشتقة من مقطعـني مهـا    )  (internetكلمة اإلنترنت 
Network ( ا مشتقة مـنأي الشبكة الدولية ، ويرى البعض أ)internet word  (

، ويطلـق عليهـا يف اللغـة        ) ٧ هـ ، ص   ١٤٢٢الفهد واملوسى ،    ( أي الشبكة العاملية ،     
: أي) world  net(الـشبكة ، و  :  أي ) the net(اإلجنليزية عدة تسميات منـها؛  

 Electronic Super High(لعنكبوت وأي شبكة ا) the web(الشبكة العاملية ، 
way (      أي الطريق اإللكتروين السريع للمعلومات)،ويف اللغة  )٣٦ هـ، ص    ١٤٢١الدناين،

العربية جند بعض املسميات اليت أطلقت على اإلنترنت ،مثل الشبكة العاملية للمعلومـات ،              
 هــ ، ص     ١٤٢٢الشهري ،   ( وشبكة النسيج العاملية ، والشبكة العنكبوتية  للمعلومات         

١٧٤.(   
لذا ) اإلنترنت (هي كلمة أساسية يف كلمة ) The net(وملا  كانت كلمة  الشبكة 

  تعين يف اللغة العربيـة شـبكة ،          netسوف نبحث عن معناها يف اللغة العربية  ، فكلمة             
: الشيء شبكا تداخل بعضه يف بعض ، وشبك الشيء ) شبك( حيث تشري معاجم اللغة  أن     

( شركَة الصياد، ) والشبكة  ( أي متداخل ملتبس      :ب بعضه يف بعض يقال طريق شابك        أنش
، فالشبكة كل متداخل متشابك ، يقال شـبكة         ) ١٢١٩هـ ، ص    ١٤٠٧الفريوزآبادي ،   

" املواصالت ، وشبكة الكهرباء وحنو ذلك ، وعليه ميكن تعريف الشبكة يف اللغـة بأـا                 
اً، ويعلق كل منها باآلخر لتكون كالً يـضمهم معـاً يف            جمموعة من األجزاء اليت ترتبط مع     

  ) .٤٣ هـ ،  ص١٤٢١طليب ، "  ( نسيج واحد 
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؛مع اختالف ماهيـة ،     ) شبكة  (  وهذا التعريف ينطبق على أي جمال ترد فيه كلمة          
وطبيعة تلك األجزاء ، وذلك الكل الذي يضمهم ، ويف ضوء ذلك ميكن القول بأن الشبكة                

   -:الربط بني حاسبني أو أكثر ، سواء كان ذلك :( ت تعين  يف جمال احلاسبا
، وتـسمى   )  دور من مبىن واحد ،  أو عدة مبان متجاورة         (  يف منطقة جغرافية حمددة ،       -

، وتتخذ احلاسبات فيها مواقعها وفقاً لترتيب معني ؛          )LAN( )شبكة حملية ويرمز هلا بـ      
  . Topologyيطلق عليه البنائية 

، وتـسمى   ) على مستوى احملافظة أو الدولة أو الـدول         ( طقة جغرافية أوسع ؛      أو يف من   -
، وتـرتبط احلاسـبات يف   ) wan(أو ) Wide area Net work( شبكة واسـعة  

يف ( الشبكات بواسطة الكابالت بأنواعها املختلفة ، واملوجات الدقيقة  ، واألقمار الصناعية             
، ولكن هناك فرق بني الشبكتني      ) ٤٣، ص    هـ   ١٤٢١طليب ، ) (حالة الشبكات الواسعة  

  .ويأيت يف مبحث قادم إن شاء اهللا تعاىل ) احمللية والواسعة (
:  وقبل اخلوض يف حتديد مفهوم اإلنترنت ال بد من اإلشارة إىل أمرين ، أحدمها

فاإلنترنت وبالرغم من استخدامها على " صعوبة تدوين تعريف واحد حمدد لإلنترنت ، 
مشو ، "(  العامل اليوم ،مل يصل العلماء واملشتغلون ا إىل تعريف موحد نطاق واسع يف

لذا يوجد العديد من التعريفات اليت أطلقها جمموعة من اخلرباء )  ٢٢٨ هـ ، ص١٤١٩
والعلماء العاملني يف جمال املعلومات ، واالتصاالت ، واحلاسبات ، واإلعالم ، والتربية ، 

من هؤالء  انطلق يف تعريفها من زاوية تعامله واستخدامه هلا، ورجال األعمال ، وكل واحد 
يعتمد على عمل الباحث الذي يريد تعريفها ، فلذلك  خيتلف التعريف " فتعريف اإلنترنت 

عبد اهلادي ، " (من شخص آلخر، فكل  صاحب مهنة سيعرفها التعريف املالئم ملهنته
ر إىل اإلنترنت على أا مكتبة ، فالباحث على سبيل املثال ينظ) ١٩ هـ ، ص١٤١٧

ضخمة ، ذات مراجع وكتب ودوريات ، وهو حباجة ماسة إليها ،كما ينظر إليها رجل 
  .األعمال على أا وسيلة لفتح أسواق جديدة ملنتجاته وأعماله ، وتوسيع دائرة نشاطه

ال يوجد تعريف شـامل وكامـل       " واألمر اآلخر الذي يتعلق  مباهية اإلنترنت أنه         
نترنت يتفق عليه اجلميع ، إذ ليس هناك شبكة حمددة تسمى إنترنت ، ولكنها عبارة عن                لإل

كل الشبكات احلاسوبية احمللية ؛ اليت يتصل بعضها ببعض يف مجيع أحناء العـامل ، لتـشكل                 
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شبكة واحدة ضخمة تنقل املعلومات من منطقة ألخرى ، وبسرعة فائقة ؛ وبشكل دائـم               
   ) .  ١٧٣ هـ ، ص١٤٢١ري ،اهلابس والكند( التطور 

ويف حماولة الختيار التعبري األنسب لوصف هذه الشبكة ؛ يستعرض الباحث فيما يلي           
بعض املفاهيم والتعريفات الوصفية والوظيفية اليت تلقي الضوء على مفهوم اإلنترنت ، حيث             

 شـكلها  جيد املتبع ملا كتب عن مفهوم اإلنترنت العديد من التعريفات اليت قـد تتبـاين يف    
الظاهر،  إال أا ال تكاد ختتلف كثرياً يف املضمون ، بل هذه التعريفات غالبـاً تـؤدي إىل                   

املنظومة العاملية اليت تربط جمموعة     " تكامل ملفهوم اإلنترنت ، فهناك من يعرف اإلنترنت بأنه          
 ،  وعرفت بأـا     ) ٧  هـ ، ص   ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  "  (من احلاسبات بشبكة واحدة       

عبارة عن جمموعة من الشبكات العاملية املتصل بعضها ببعض ، واليت تشمل الشبكات احمللية              "
للدولة الواحدة ، املتصلة مع الدول األخرى يف الشبكة العاملية لتشكل جمموعة من الشبكات              
العاملية الضخمة ، واليت تنقل املعلومات اهلائلة ، بسرعة فائقة بني دول العـامل املختلفـة ،                 

، كما يـصفها    )  ٢٠٥ هـ ، ص     ١٤٢٠الشرهان ،   " (وتتضمن معلومات دائمة التطور     
وسيط  لالتصاالت العاملية املتداخلة ، فهي مـصدر للمعلومـات ،وحامـل             " البعض بأا   

 هــ ،    ١٤٢٠املسترحيي ،   "  (للمعلومات ، وهي استثمار رأمسايل ، وتوفري للوقت واجلهد        
كتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة عام         ، كما مت تعريفها يف ال     )  ٢٠٤ص

شبكة اتصاالت دولية ، تتألف من جمموعة من شبكات احلواسيب ،           :      " م بأا   ١٩٩٤
ألف شبكة من خمتلف شبكات احلاسوب يف العـامل ، وتـؤمن    ) ٣٥( وتربط بني أكثر من     

) ١٠٠(أو الزمر ، وهناك أكثر مـن         مليون مستخدم من ااميع      ٣٣االشتراك فيها حلوايل    
الـدناين ،   "  ( دولة يف العامل لديها نوع ما من االرتباط وإمكانية الوصـول إىل الـشبكة               

 هــ    ١٤١٥، وقرر جملس الشبكات الفيدرايل األمريكي يف عام          ) ٣٦ هـ ، ص     ١٤٢١
واسطــة  نظام املعلومات العاملي  الذي يتصل ببعـضه ب        " أن مصطلح اإلنترنت يشري إىل        

 أو لواحقـه وتوابعـه      IPمعتمدة على بروتوكول اإلنترنت     ) unique(عناوين متفردة   
على دعم االتصاالت بواسطة بروتوكـول الـتحكم يف اإلرسـال           راً  الفرعية ،ويكون قاد  

، والذي يوفر استعماالت    ) أو أي بروتوكول إنترنت متوائم      / و] TCP/IP[بروتوكول(
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 خاص أو عام إىل مستوى عال من اخلدمات املتـوافرة يف            أو ميكن من الدخول سواء بشكل     
   ) . ١٧٤ص  هـ،١٤٢٢ ، الشهري ("وسائل االتصال أو أي بنية حتتية ذات صلة 

وبالنظر إىل هذه املفاهيم والتعريفات الوصفية والوظيفية اليت أطلقت على اإلنترنـت            
  :ميكننا الوصول إىل النقاط التالية 

عة من احلاسبات ، وتلك احلاسبات مترابطة يف شبكه أو شبكات،            اإلنترنت أساساً جممو   -أ
وتلك الشبكات ميكن أن تتصل بشبكات أكرب ، وعملية االتصال بني الشبكات حيكمهـا              
بروتوكول معني ،  وهي مفتوحة للجميع ممن ميلكون االتـصال ، وهـي مـصدر قـيم                  

  . للمعلومات ؛يتغري ويتوسع بني دقيقة وأخرى 
ني اإلنترنت واإلنترانت و اإلكسترانت ، فهذه املسميات ختتلف فيما بينها            هناك فرق ب   -ب

من حيث مكوناا ، ونظم االتصاالت املستخدمة فيها ، واملساحة اليت تغطيها ، ووظائفها ،               
  .وخدماا،  ونوع مستخدميها 

 TCP/IPشبكة الشبكات اليت تتفاهم فيما بينها باستخدام الربوتوكول         :فاإلنترنت  
 وختتص بتبادل املعلومات ، وإمتام االتصاالت اخلارجية بني شبكات الكمبيوتر يف العامل ،              ،

وإلمتام تلك االتصاالت فإنه يلزم وجود برامج تقسيم البيانات واملعلومـات إىل حـزم أو               
جمموعات معلوماتية، مث جتميعها يئة موحدة لكي يتم نقلها مـن الكمبيـوتر املرسـل إىل                

ستقبل ، مث يتم إعادة جتزئة املعلومات لكي تصبح صاحلة للتصفح واالستخدام ،             الكمبيوتر امل 
واإلنترنت تم بعرض وتبادل املعلومات يف مجيع التخصصات ، ويستخدمها أي فـرد يف              
العامل ، مستخدماً يف ذلك تكنولوجيا األقمار الصناعية واألليـاف الـضوئية ، وتتكـون               

مليون جهاز كمبيـوتر ،     ١٠٠ة كمبيوتر ، وما يزيد عن       اإلنترنت من أكثر من مليون شبك     
وما يزيد عن بليون مستخدم ، لذا فهي حبر معلومات متجدد ، يتصل  من مجيـع نقاطـه                   

  )٢٠ هـ،ص١٤٢١ماليني املستخدمني ملعارفه واتصاالته بأي مكان على ساحته  الزاهر ، 
 تعمـل بتقنيـات     شبكة احلاسبات اليت  : فهي   Interanetأما ما يسمى باإلنترانت     

وبروتوكوالت اإلنترنت ، وتقدم خدمات مشاة ، ولكن على املستوى الداخلي يف نفـس              
فاإلنترانت قد تكون يف مبىن واحد أو عدة مباين         ) ١٢ هـ ، ص   ١٤٢١الفتنوخ ،   ( املنشأة  

متجاورة ، فهي شبكة داخلية مستقلة ، تكمن أمهية اإلنترانت يف سـهولة اسـتخدامها ،                
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على ربط األجهزة املختلفة ، ونظم التشغيل املتنوعة ، وتوحيدها لواجهة استخدام            وقدرا  
  ) .١٢ هـ ص١٤٢١الفتنوخ ، .( موحدة للتجوال يف الشبكة ، واستخدام نظم املعلومات

 فهي الشبكة الـيت تـستخدم تقنيـات         Extranetأما ما يسمى  باالكسترانت      
ها ومورديها والشركات األخرى ذات العالقة       بعمالئ ةاإلنترنت ، وتربط الشركة أو املؤسس     

، ومن املمكن تصور االكسترانت كاجلزء املشترك من االنترانت واملـسموح للـشركات             
األخرى بالدخول إليه، ومن املمكن تصورها أيضاً كشبكة جتمع بني العديد من شـبكات              

من الفوائـد إال أـا      إن هلذه الشبكة العديد     ...... االنترانت اخلاصة بالشركات املتعاونة،     
حتتاج إىل مستوى عال من احلماية لتفادي عمليات االختراق والتجسس مـن الـشركات              

  ) .١٢ هـ ،ص١٤٢١الفتنوخ ، .( املنافسة 
 يري الباحث أنه على الرغم من هذا التفاوت يف التعريفات اليت أطلقت على اإلنترنت؛               -ج

عبارة عن شبكة ضخمة من     : " ، فاإلنترنت   فإن هناك تعريفاً ميكن أن يكون مشتركاً بينها         
احلاسبات اآللية املرتبطة ببعضها البعض ، واملنتشرة حول العامل ، واليت تتبـادل املعلومـات              

  ".معينة ) بروتوكوالت (واخلربات اهلائلة ، وبسرعة عالية مع بعضها البعض وفق قواعد 

  

  :  نشأة اإلنترنت وتطورها -٢ •

ولكنه نتيجة طبيعية لتـراكم     "يالد اإلنترنت مل يكن صدفة ،       لعل من نافلة القول أن م     
ثقايف وعلمي وتكنولوجي ، وخالصة واندماج ألكثر من جهاز ؛ منها اهلـاتف والتلفـاز               
واحلاسب اآليل وشبكات االتصال السلكية والالسلكية ، وأجهزة الفيـديو ، والفـاكس             

ات ، وهندسة التحكم ، وهندسة النظم       واأللياف الضوئية، واألقمار الصناعية ، ونظم املعلوم      
  ) .١٨ هـ ، ص١٤٢٢العبيد ، " ( ، وهندسة املعرفة، والطباعة اإللكترونية وحنوها 

واإلنترنت يف األصل نظام اتصااليت معلومايت أمريكي ، طّور بـشكل سـري يف              
الستينات ألغراض عسكرية ، دف تبادل املعلومات بني القواعد العسكرية عرب شـبكة             

كترونية ، ال تتأثر باحلوادث خاصة عند نشوب حرب نووية ، وأتت الفكرة بتكـوين               إل
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شبكة اتصاالت ، ليس هلا مركز حتكم رئيسي فإذا دمرت أحدها أو حىت أطرافها فإن آلية                
  .هذا النظام تسمح بأن يستمر العمل 

                ـ  :ترنتوفيما يلي استعراض  تارخيي يبني املراحل الرئيسية اليت مر ا تطور  اإلن
 م قام االحتاد السوفييت سابقاً بإطالق قمر صناعي على مـدار األرض             ١٩٥٧يف عام   
، مفتتحاً عصراً  جديداً للسيطرة ، يكون الفضاء         " Sputnik" " سبوتنيك  " عرف باسم   

كالة ساحته بدال من اليابسة واملاء ، فردت الواليات املتحدة األمريكية على ذلك بتأسيس و             
تابعة لوزارة الدفاع ، بغـرض اسـتعادة التفـوق           ) ARPA( مشاريع األحباث املتقدمة    

األمريكي يف العلم والتكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية ، وقد أصبحت هذه الوكالة يف             
منتصف الستينات مهتمة بتكنولوجيا الشبكات ، واستقطبت لذلك عدداً كبرياً من الباحثني            

إىل أن استكملت التحضريات  إلنشاء أول شبكة جتريبية موثـوق ـا ،              وعلماء احلاسب   
دف إىل ربط وزارة الدفاع األمريكية بالشركات املتعاقدة معها للقيام بالبحوث العسكرية            

  .واجلامعات واملؤسسات اليت جيري العمل فيها مبشاريع متوهلا وزارة الدفاع
طرق االتصال بني طـرف وآخـر ،         وصممت هذه الشبكة لتسمح بالتعدد الكبري ل      

حيث كانت الفكرة وراءها إبقاء االتصال بني املؤسسات احليوية متاحاً حىت يف حالة تعرض              
الواليات املتحدة األمريكية هلجوم نووي يؤدي إىل قطع بعض نقاط االتصال ، وقد بـدأت               

  .م بني أربعة مراكز جامعية وعسكرية ١٩٦٩التجربة عام 
تتوسع شيئاً فشيئاً ، حىت أصـبح عـدد         ) Arpanet(دأت أربانت   م ب ١٩٧١ويف عام   _ 

  .جامعة ومعهد حبث يف أمريكا ) ٢٣(أعضائها 
م مت اختراع أول برنامج للربيد اإللكتروين ، األمر الذي أتـاح للعلمـاء      ١٩٧٢ويف عام   _ 

  .فرصة التواصل واملشاركة 
عة لندن ، وجامعـة     مع جام )Arpanet(م مت أول ربط دويل بشبكة       ١٩٧٣ويف عام    _ 

 .بالنرويج
للعمل على اإلنترنت مـن خـالل رزم مـن          ) آلية  ( أنتشر بروتوكول    ١٩٧٤ويف عام   _ 

 ) .TCP(الشبكات هو بروتوكول مراقبة النقل
  .م انتقلت إدارة اإلنترنت إىل وكالة االتصاالت الدفاعية ١٩٧٥ ويف عام -
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  ؛  كمعيار     TCP/IPاً بروتوكول   م تبنت وزارة الدفاع األمريكية رمسي     ١٩٨٦ويف عام   _ 
 حباسبات الشبكات احمللية واإلقليمية والوطنية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة ،             للالتصا

  .والشبكات العاملية يف دول أخرى 
م ومع مرور الوقت وتزايد الطلب على اإلنترنت أنشأت مؤسسة العلوم           ١٩٨٦ـ ويف عام    

، ) Net NSF(ة ألربانت من حيث التقنيات وهي شبكة مماثل) NSF(الوطنية األمريكية 
وكان اهلدف من هذه الشبكة اجلديدة هو ربط عدد كبري من اجلامعات األمريكيـة  مـع                 

؛ ليتـسىن هلـا التواصـل ،        ) أربانت  ( بعضها البعض بطريقة أكثر سرعة مما كانت عليه         
  ) NSF Net( وارتبطت أربانت وعدد كبري من املؤسسات والوكاالت األمريكية بشبكة

  .عرب الشبكة) Internet Relay Chat (ةم مت  تطوير نظام املكامل١٩٨٨ ويف عام _
 ) internet( قائمة ، وحلت حملها شـبكة       ) Arpanet(م مل تعد    ١٩٩٠ ويف عام    _

  ).NSF( واليت كان الطريق الرئيسي يف إجيادها هيئة العلوم الوطنية يف أمريكا 
  ٠استخدام للتجارة اإللكترونية عرب اإلنترنت ويف العام نفسه بدأ  أول _
بإتاحة هـذه الـشبكة      ) NSF( ويف العام نفسه قامت هيئة العلوم الوطنية يف أمريكا          _

  ٠لألغراض التعليمية وبدأت تستفيد منها املعاهد العلمية املختلفة يف أمريكا 
 .ة منسوتابواسطة فريق من جامع) Gopher( ويف العام نفسه أيضاً ظهرت خدمة  _
  ).Mosaic( ويف العام نفسه ظهر أول متصفح لإلنترنت _
( ويف العام نفسه بدأت الثورة احلقيقية لإلنترنت ، حيث مت تأسيس الشبكة العنكبوتيـة               _

www (            واليت أتاحت الفرصة للفرد الستخدام ، ومشاهدة الصور والرسوم واألشـكال
  ٠ خالل التصفح يف حمتويات اإلنترنت  منصوالصوت واألفالم املتحركة وقراءة النصو

 وهذه املتصفحات تقـوم بـدور       Netscapeويف العام نفسه ظهر متصفح نتسكب       _
العميل ، ولديها القدرة على تصفح اإلنترنت واالنتقال من صفحة إىل أخرى بكل يـسر               

  ٠وسهولة 
 Real( هــ  مت تطـوير تكنولوجيـا البـث ليـصبح مباشـراً       ١٤١٥ويف عام _

Audio(هرت املؤسسات األمريكية الكربى املقدمـة خلـدمات اإلنترنـت مثـل             وظ )
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Compuservice/AmericaonliNe Prodigy (   ــصفح ( ومت إدراج مت
Netscape (  يف األسواق املالية. 

 هـ كانت بداية اهلاتف على الشبكة ، وهذا األمر جعـل شـركات              ١٤١٧ويف عام   _
  . هذه التكنولوجيا اهلاتف يف أمريكا تطلب من الكونغرس إيقاف

مينع توزيـع   ) USCommunications Decency Act( كما صدر قانون -
املواد غري األخالقية على الشبكة إال أن احملكمة العليا بالواليات املتحدة األمريكية حكمت             

  .بأن هذا القانون منافياً للدستور
 .ويف العام نفسه مت إدخال تكنولوجيا حمركات البحث_ 
 هـ دخلت خدمة اإلنترنت اململكة العربية السعودية رمسيـاً ، وفـق             ١٤٢٠ام  ويف ع _  

  الـصادر يف     ٨١٨/٨تنظيمات حمددة نص عليهـا جملـس الـوزراء املـوقر ، رقـم               
ـ ١٥ هــ ص ص  ١٤٢٢احلاجي،(  هـ ،١٦/١١/١٤١٧  ١٤٢٢الـشايب  ( و)١٨ 

  ) .٤٥-٤٥ هـ ، ص ص١٤٢٢الفرم ، ( و ) ٧ ـ٥هـ،ص ص 
  :ض التارخيي ميكن أن خنلص إىل النقاط التالية ومن خالل هذا العر

أ ـ أن اإلنترنت يف بداياا  مل تؤسس لكي تصبح على ما هي عليه يف الوقت احلاضـر ،   
ولكنها أسست لتخدم أغراضاً عسكرية وأكادميية ، مث توسعت وتشعبت خدماا ،  ألـا               

  .ات املختلفة خاصة لربط احلاسبات والربجمي) بروتوكوالت(استخدمت قواعد 
ب ـ ال توجد جهة معينة متلك أو تدير اإلنترنت ، فعلى الـرغم مـن أن وزارة الـدفاع     
األمريكية هي اليت أنشأت الشبكة بادئ األمر ؛ إال أنه يف الوقت احلايل ال أحد ميلكها ، وال                  

والـيت  عبارة عن جمموعة من النظم الشبكية املوصولة معاً ،          " أحد يتحكم فيها ؛ فاإلنترنت      
تنامت بالتدريج على أيدي أفراد وشركات عرب العامل خالل سنوات عديدة ، وليست كياناً              
مفرداً تترأسه شخصية كبرية أو ما شابه ذلك ، فاإلنترنت شبكة شـبكات ، أي أن كـالً                  
ميلك شبكته ويديرها ويتحكم فيها ، من دون أن متتد صالحياته ونطاق حتكمه إىل شبكات               

شبكة مشتركة يف االنترنيت هلا قواعدها اخلاصة وهيكلها التنظيمي إلدارا          اآلخرين ؛ فكل    
  ) .٤٣ص )  هـ ١٤٢٢الل ،" (وهلذا السبب من املستحيل عملياً إغالق الشبكة اآلن
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 وبالطبع فإن هذا ال يتناقض مع إمكانية أن تقوم بعض الدول بوضع القواعد واألنظمة            
  دولة ما أن تفرض قيودها ، وأنظمتها على مجيـع            الستخدام اإلنترنت ، ولكن ال تستطيع     

  .مستخدمي اإلنترنت 
ج ـ وهنا سؤال منطقي يترتب على ما سبق تقريره من أن االنترنيت ليست مملوكة ألحد  
؛ وليس هناك سلطة مركزية تتوىل أمرها ، فمن الذي يديرها إذن ؟ واإلجابة علـى هـذا                  

 السرد التارخيي هلذه الشبكة ، وبدايتـها األوىل ،          السؤال تقودنا إىل ما سبق أن ذكرناه عند       
 ؛ اليت تولت أمر االنترنيت      NSFوالدور الذي قامت به مؤسسة العلوم القومية األمريكية         

يف أيامها األوىل ؛ وطورا ، ووضعت هلا األسس والنظم والربوتوكوالت اليت حتكم أسلوب              
 ظلت تقوم ذه املهمة ، وحىت قيام الشبكات         التعامل فيما بني اجلهات املشتركة فيها ؛ واليت       

  ).٢٣٦ هـ ،ص١٤١٩مشو ،( التجارية اجلديدة اليت دخلت االنترنيت 
وهو كيف ميكن لكل هذه الشبكات املفـردة أن         :  ولكن يبقى سؤال يف غاية األمهية        -د  

ـ                  ها ؛  تعمل معاً ؟ إن االتصال بني الشبكات ال ميكن أن حيدث إال إذا كان هناك تعاون بين
وهلذا فان هناك عددا من اللجان وجمموعات عمل متثل فيها كل شركات املعلومات ، وهي               
يف اجتماعات مستمرة للوصول إىل وضع األسس والضمانات اليت تكفي حتـسني األداء يف              
الشبكة واالتفاق على املصطلحات واملستجدات التكنولوجية اليت قد تطرأ بني حني وآخـر             

مجعيات تطوعية ذات طابع إشـرايف تقـوم        "، فهناك       ) ٢٣٧  هـ ، ص   ١٤٢٠مشو ،   (
مجعية اإلنترنت ، جملـس     : بالعناية باإلنترنت من زوايا خمتلفة يغلب عليها الطابع الفين مثل           

الفنتـوخ ،   (عمارة اإلنترنت ، فريق عمل هندسة اإلنترنت ، مركز معلومات اإلنترنـت               
   ).٢٢ هـ ، ص١٤٢١

 تعمل ا اإلنترنت ، فإنه جيري إرسال املعلومات عامليـاً ، عـرب   هـ ـ أما عن التقنية اليت 
اليت تعمـل    ) Rou-lers(  أو املمرات    ت املوجها –شبكة متصلة من احلواسيب املوجهة      

، فاحلاسبات املكونة لإلنترنت تتخاطب فيما بينها       ) TCP/IP( وفق بروتوكوالت تسمى  
هي معاجلة البيانات املرسلة من جهاز احلاسب       ذه اللغة الواحدة ، ومهمة هذا الربوتوكول        

 ، حجم كل منـها يـساوي        Packetsاآليل وتقسيمها إىل رزم أو جمموعات معلوماتية        
بايت ، ومن فوائد هذه املهمة أا تؤمن خطوط االتصال عرب الـشبكة ألكثـر مـن                 ٢٠٠
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ة عرب خـط    مستخدم يف نفس الوقت ، وتنقل أنواعاً متعددة من املعلومات لوجهات خمتلف           
اتصال واحد ، وكذلك املرونة إلعادة إرسال الرزم املفقودة أو احلزم غري السليمة فقـط ،                

وحقيقـة األمـر أن     )  ١٤ هــ ، ص    ١٤٢٠حبـر ،  ( دون احلاجة إىل إعادة مجيع الرزم       
مها جزآن خمتلفان يف املهمة ، ويعمالن بشكل تـوافقي مـع             ) TCP/IP( الربوتوكول

 إىل وجهتـها    packets)(مهمته نقل رزم املعلومات            ) IP( بعضهما، فاجلزء األول    
مهمته التأكد من سالمة وصـول املعلومـة بترتيبـها          ) TCP( املقصودة ، واجلزء الثاين     

   ).١٤ هـ ،  ص١٤٢٠حبر ، ( الصحيح كرزمة
  

    أسباب انتشار اإلنترنت-٣ •

 وسرعة تطورها   لقد كانت بدايات ظهور اإلنترنت بداية عادية ، ولكن انطالقها ،          
م بداية الثورة احلقيقة لإلنترنت ، حيث مت        ١٩٩٠مل يكن أمراً عادياً ، ويعترب منتصف عام         

،مما أتاح ملستخدمي اإلنترنت التجوال يف الشبكة ،        ) www(اختراع الشبكة العنكبوتية    
د وقراءة كل ما فيها ، ومشاهدته بالصوت والفيديو،وهنا انبثق نور فجر جديد ، إذ مل تع               

اإلنترنت جمرد وسيلة إلرسال واستقبال الربيد اإللكتروين ، ونقل املعلومات فحسب ، بل             
أصبحت مبثابة مكان يعج بالناس واألفكار ، ميكن املستطلع من التجول فيه ،وهـو مـا                

  ) .٤٩ هـ ، ص١٤٢١الدناين ، ) (بالواقع االفتراضي(يعرف 
أبرز عوامل جناحها وانتـشارها ،  كما ميكن القول بأن نظام الشبكة  الالهرمي من       

) من فوق إىل حتت ،أو من واحد إىل كـثريين  (فهي ال تعتمد على بناء اإلعالم التقليدي      
ولكن األفراد املشاركني فيها سواسية ، وبال رقابة ميكن أن ميارسها أصـحاب  النظـام                

مملوكـة  الذين جيلسون على رأس  اهلرم ،وهي مفتوحة للمشتركني فيها ، ألا ليـست               
  .أحد، وليس هناك نظام أو منظمة واحدة تتحكم فيها 

ولقد ارجع بعض الباحثني سرعة  االنتشار السريع بني األفراد واهليئات املختلفـة ؛              
  -:إىل عدة أسباب ، ومن تلك األسباب التالية
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 مع زيادة سرعة وإيقاع األعمال وتعقدها متت احلاجة لسرعة تبادل املعلومات بـني              -أ
  . العمل املختلفة داخل املؤسسة الواحدة ، وبني املؤسسات مع بعضها البعضمواقع
 حتول تصميم نظم احلاسبات من املركزية إىل الالمركزية ، فمعظم نظم املعلومـات              -ب

احلديثة ختلصت من الكمبيوتر املركزي الضخم ، واستعيض عن ذلك مبجموعـه مـن              
  .طها من خالل شبكات حملية لنقل املعلوماتاحلاسبات الصغرية أو املتوسطة ، واليت مت رب

 انتشار أجهزة احلاسبات الشخصية املرتلية لدى األفراد ، وتوافر برامج نقل وتبـادل              -ج
الوثائق إلكترونيا أدى إىل ازدياد استخدام اإلنترنت ، ورغبة األفراد يف التعـرف علـى               

ت ، ومراكز املعلومات    خدمات املعلومات اليت تقدمها املؤسسات ، والشركات واملكتبا       
  .الكربى

 االجتاه املتزايد حنو املشاركة يف مصادر املعلومات ، وتبادهلا بني املكتبات ومراكـز              -د
  ٠املعلومات باجلامعات واملؤسسات العلمية خلدمة البحث والباحثني 

  . اإلقبال املتزايد على استخدام التراسل اإللكتروين اليت تتيحه الشبكة -هـ
مئات األسواق املركزية الشاملة باإلنترنت ، مما أتاح فرص التسويق وزيـادة             ارتباط   -و

حجم املبيعات من خالل نشر اإلعالنات بالدوريات والنـشرات ، واملـواد التجاريـة              
   ٠باإلنترنت

 استخدام اإلنترنت وبكثافة من قبل الدول واحلكومات يف اإلعالم والدعاية ، وبـث              -ز
حـسن  (  يف خمتلف القضايا واملـشكالت         ةجهة النظر اخلاص  املعلومات اليت تعرب عن و    

  ).١٨١ هـ ، ص١٤١٩العسريي ،( و) ١٠٢هـ ، ص١٤١٩،
 باإلضافة إىل سهولة متطلبات االشتراك باإلنترنت ، فاالشتراك يتطلب أموراً  ميكـن             
ألغلب الناس احلصول عليها ، وهي جهاز حاسب آيل ، وجهاز مودم ، وخـط هـاتف ،                  

  ) .١٣٧ـ١٣٦ هـ،ص١٤٢١الشرهان،( الشبكة من خالل مزود اخلدمة  واالشتراك يف
كل هذه األسباب جعلت اإلنترنت موجودة يف أغلب ااالت السياسية ، واالقتصادية            
، واالجتماعية ، والتجارية ، وذلك بفضل اخلدمات اليت باتت توفرها ، وينتظر أن تتطـور                

 املستقبل ، وهذا يقودنا إىل احلديث عن املـستقبل          اإلنترنت وتنتشر انتشارا نوعياً وكمياً يف     
  .املنتظر لإلنترنت 
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   مستقبل اإلنترنت -٤ •

إن التطور السريع  لإلنترنت يف السنوات األخرية يعد مبستقبل باهر للشبكة ، وتنوع              
، كمـا أن    ) ٢٢٩ هــ ،ص     ١٤٢١الفنتـوح ،  (خدماا ومعلوماا وأمناط البيان فيها      

ة واليت حتظى ا الشبكة العنكبوتية من زيادة اخنراط القطاعـات احلكوميـة           التطورات اهلائل 
والشركات واملؤسسات واألفراد يف تقدمي اخلدمات ملستخدمي الـشبكة سـوف تـستمر             
وتتطور ، كما ستهيئ الشبكة إمكانية االتصال اهلاتفي بني دول العامل  ، كما ستقدم البث                

ار أشرطة الفيديو اليت يرغب الفرد يف مـشاهدا ، كمـا            التلفزيوين والراديو وإمكانية اختي   
العبيـد ،   ) . ( web t-v(سيتم ظهور التلفزيون الذي يعمل مباشرة مع الشبكة ويسمى 

   ) .٧٧ هـ ، ص ١٤٢٢
كما ساعدت خدمات اإلنترنت ، وتعدد تطبيقاا على اختراع وتطوير العديد من            

بشكل أفضل ، ومن املتوقع مـستقبالً أن تقـدم          األجهزة امللحقة لالستفادة من اإلنترنت      
اإلنترنت اإلضافية نقلة نوعية يف طرق االستفادة من اإلنترنت ودخولنا على ما ـا مـن                
خدمات ومعلومات ، وإن استخدام اإلنترنت من أي جهاز كان وارتباطها بكـل جهـاز    

 هـ ، ١٤٢١ الشرهان ،(وآلة كالثالجة ، والسيارة وغريها ؛ ليعترب قفزة تقدمها اإلنترنت     
   ) .١٧٢ص 

   -:ومن املشاريع العمالقة اليت من املتوقع أن تسهم يف تطوير اإلنترنت 
     )Internet (  ٢ إنترنت -

هي مشروع طموح ، يهدف إىل تطوير شبكات كمبيـوتر تنقـل            ) ٢(اإلنترنت  
ذا املشروع عام   املعلومات بسرعة عالية ، وذلك لتسريع قدوم إنترنت املستقبل، وقد أطلق ه           

 The University Corporation Advanced(  هـ حتت رعايـة  ١٤٢٠
Internet Development) UCAID( ويعمل حالياً أكثر من ، )جامعة ) ١٧٠

وذلك ، وتقنيات شبكية متقدمة    ، من تطبيقات ) ٢(على تطويره ، وتنفيذ ما تتطلبه إنترنت        
شركة رائـدة عامليـاً يف قطـاع        ) ٦٠(ر من   ومع أكث ، باالشتراك مع احلكومة األمريكية     

تكنولوجيا املعلومات ، ولن تقتصر استخدامات هذه التطبيقات والتقنيات علـى األحبـاث             
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إىل تـسريع نـشر   ) ٢(بل ستشمل أيضاً أغراضاً جتارية ، وسوف تؤدي إنترنت        ، والتعليم  
تـشجع تطـوير    كمـا س  ، التطبيقات واخلدمات الشبكية إىل املزيد من مجهور اإلنترنت         

  .تطبيقات ثورية لإلنترنت
      )NGI(   إنترنت اجليل املقبل -

اليت ) the Next Generation Internet -NGI(    إنترنت اجليل املقبل   
 هـ ، هي مبادرة تشترك فيهـا هيئـات          ١٤١٨ –اكتوبر  / انطلقت يف األول من تشرين      

وإلجياد تقنيـات   ،  مرة   ١٠٠٠-١٠٠سعياً ملضاعفة السرعة احلالية لإلنترنت      ، ومؤسسات  
  .تشبيك أقوى كثرياً من تلك املوجودة حالياً على اإلنترنت

)  ) NASAوكالة: ومن اإلدارات الفيدرالية األمريكية املشاركة يف هذا املشروع           
  .إضافة إىل وزارة الطاقة األمريكية  ) ) NSF(ومؤسسة  ) ) DARPA(ووكالة 
فإن احلكومة ، الذي تقوده اجلامعات ) ٢(روع إنترنت  وخبالف ما عليه احلال يف مش       

 ، وعلى كل حال فإن      )NGI(األمريكية هي اليت تقود ومتول مشروع إنترنت اجليل املقبل          
  .املشروعني يتقدمان بشكل متواز ، ويكمل كل منهما اآلخر 

 إىل تطوير تقنيات تشبيك شـاملة   (NGI)ويهدف مشروع إنترنت اجليل املقبل   
(Cnd-to-end)            متقدمة حتفز على تطوير تطبيقات ثورية ستـستخدم يف الـشركات 

ومن هذه التطبيقات   . كما سيستخدمها أيضاً عموم الناس    ، واجلامعات واملدارس ، واألعمال  
والعنايـة  ، وتطبيقات متقدمة للتعلـيم     ،  املكتبات الرقمية    – على سبيل املثال ال احلصر       –

اجلندي املـسلم ،    (   .ضافة إىل تطبيقات صناعية وبيئية      إ، واخلصوصية واألمن   ، الصحية  
   )٣٨ -٣٧ هـ ، ص ص ١٤٢٣

إن هذا التطور السريع لإلنترنت ، واملشاريع املستقبلية اليت خيطط لتنفيذها ، واألموال             
اليت ترصد من أجل ذلك ، والدراسات اليت جترى ، والكثرة اهلائلة من القطاعات احلكوميـة                

ة ذه املشاريع ، كلها دالالت واضحة على املكانة العظيمة اليت يتوقـع أن              واألهلية املشترك 
حتتلها اإلنترنت يف حياة اإلفراد واتمعات ، وهذا بدوره يفرض على األمة احملمدية التخطيط              

  .السليم لالستفادة من هذه التقنية، وتسخريها خلدمة األمة احملمدية دعوة وإصالحاً واقتصاداً 
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  وار التربوية لإلنترنت  األد- ٥ •

لقد غزت اإلنترنت كافة جماالت احلياة ، وذلك بفضل اخلدمات اليت بات تقـدمها ،               
ومل يصمد التعليم كثرياً أمام إغراءات اإلنترنت ، فإن اإلنترنت تسهم بدرجة كبرية يف حفط               

مني ، والذي   يسر وصوهلا للمعلمني واملتعل   " ونقل وحتسني اخلربات التعليمية ،  األمر الذي           
يساعد يف حتقيق املزيد من األهداف التعليمية املختلفة ، كما أن اإلنترنت ميكـن أن يقـوم                 
بدور كبري برقي وتطوير التعليم بصفة عامة ، وتطوير املتعلمني واملعلمـني ، واملؤسـسات               

يـة،  التربوية ، كما ميكن أن تسهم يف تفعيل الشراكة  بني أولياء األمور واملؤسسات التربو              
  :ومن هنا ميكننا أن نورد أهم األدوار لإلنترنت يف جمال التعليم  على النحو التايل 

  .الدور التربوي لإلنترنت بالنسبة للمتعلمني )  أ 
  .الدور التربوي لإلنترنت بالنسبة للمعلمني) ب 
  .الدور التربوي لإلنترنت بالنسبة للمؤسسات التربوية) ج 

  
  .ي  أهم هذه األدوار وسوف يورد الباحث فيما يل

  :الدور التربوي لإلنترنت بالنسبة للمتعلمني ) أ

إن التطور اهلائل الذي حدث ـ وحيدث ـ لإلنترنت جعلها تؤدي دوراً تربوياً يف   
  :حياة املتعلمني ، ومن تلك األدوار التربوية 

فيـة  حتقيق االتصال بأقرام حملياً ودولياً، مبا جيعلهم يتجاوزون عزلتـهم اجلغرا           -١
واالجتماعية ، من خالل خدمات اإلنترنت املتاحة بتبادل التمارين والدروس واألنـشطة            

  .والتجارب العلمية مبا يعزز أساليب التعليم التعاوين 
توسيع دائرة مصادر التعلم خللق زوايا متعددة واجتاهات خمتلفة يف موضـوعام             -٢

  .ابية  يستثمرون أوقام بشكل أكثر إجيمالدراسية ، ما جيعله
  .تكوين مجاعات ذات اهتمام مشترك يتم فيما بينها تبادل الرسائل واملعلومات  -٣
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توفري وسيلة سهلة ملتابعة برامج الدراسة واألنشطة اليومية واألنظمة وتوجيهـات            -٤
  .اإلدارة واملعلمني 

حتسني املهارات التقنية الضرورية للبحث عن املعلومات ، وحل املسائل واالتصال            -٥
 . ين مع اآلخر

تسهيل عملية احلوار مع املعلمـني واخلـرباء ، دارة املدرسـة واالختـصاصيني             -٦
 ةاالجتماعيني ، مبا يسهم يف حل ما قد يعترضهم من مشكالت علمية أو حبثية أو شخصي               

  .أو اجتماعية 
 توفري ساحة للعب اإللكتروين التعليمي احلاسويب اهلادف ، وتوفري بنوك أسئلة ،             -٧

  .، يف خمتلف ااالت الدراسية لصفوف املراحل املختلفة ومناذج امتحانات 
التعرف على التقومي املدرسي،من حيث مواعيد بدء وانتهاء الدراسة واالمتحانات           -٨

  . واإلجازات 
توفري جو تعليمي غري تقليدي يفتح أفاق التعليم والتعلم بغري حـدود زمانيـة أو                -٩

شوق واإلثارة املفتقدة يف قاعات التـدريس       مكانية ،ويزود املتعلم بالتحفيز والتحدي والت     
 ) .٦٤: هـ ص١٤٢١-السعدون (التقليدية 

ومن هنا ينبغي على املعلمني توجيه طالم إىل االستفادة من تلك التقنية يف تطوير 
على علـيهم   ، قدرام وإمكانام ومهارام مبا يعود عليهم وعلى أمتهم باخلري والتقدم           

اهللا تعاىل يف نفوس طالم ، كما عليهم تعويدهم على احلرص           احلرص على غرس مراقبة     
  .على النافع املفيد والبعد عن كل ما يؤثر على دينهم وأخالقهم وسلوكهم 

  :الدور التربوي لإلنترنت بالنسبة للمعلمني ) ب 

املعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية ، وحيتاج دائماً إىل كل ما يسهم  يساعده                
طوير قدراته ، وإمكاناته وخرباته ، وميده باجلديد يف جمال ختصصه ، وبفـضل التقـدم                يف ت 

اهلائل يف عامل اإلنترنت ، أصبحت تقوم بأدوار تربوية يف حياة املعلمني  ، ومن تلك األدوار                 
  :التربوية ما يلي 
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عزلة حتقيق التواصل مع زمالئهم  حملياً ودولياً ، على مستوى املادة ، وكسر حاجز ال               -١
 .املهنية والفنية يف العملية التربوية 

 تبادل املعلومات بني ذوي االختصاصات املتشاة مع زمالئهم ، وحتديث معلومام            -٢
  .العلمية والتربوية ، وتبادل اخلربات وأساليب التدريس وطرائقه  

إكسام مهارات معرفية وتقنية حاسوبية ، واتصالية ، وتسهم يف تسهيل حـصوهلم              -٣
 . املعلومات واملعارف واملهارات املختلفة على
 تسهيل عملية االتصال مع اخلرباء واملوجهني واملستشارين لتبـادل االستفـسارات            -٤

  .واخلربات 
تفعيل احلوار مع املتعلمني ، والرد على استفسارام ، والتعرف عـن قـرب علـى                 -٥

ن ، واالتصال بأوليـاء     مستويام والتأكيد على تشجيع املتميزين منهم ومساعدة املتعثري       
  .أمورهم بفاعلية 

لتقـدمي    ) www(  تصميم مواقع خاصة على النـسيج العـاملي للمعلومـات            -٦
االستشارات التعليمية أو شرح الدروس وتقدمي األمثلة واالختبارات واملساعدة يف حـل            

  .الواجبات للمتعلمني 
  .ني وتوفري أساليب تدريب متطورة تسهم يف رفع مستوى أداء املعلم -٧
 .خلق قنوات اتصال سريعة بني املعلمني وإدارم للتعرف على اللوائح والنشرات  -٨
وتسهيل تدفق املعلومات إليهم من خمتلف املستويات اإلدارية ، وتسهيل احلصول على             -٩

  )٦٤ هـ ، ص ١٤٢١السعدون ،(التقارير والشهادات واملعامالت اإلدارية 
االستفادة من هذه التقنيـة يف تطـوير        ومن هنا البد للمعلمني أن حيرصوا على        

  .قدرام وإمكانام مبا يعود عليهم وعلى طالم  وعلى أمتهم باخلري والفائدة 

   :للمؤسسات التربويةالدور التربوي لإلنترنت بالنسبة ) ج 

اإلنترنت عاملاً متشعباً بذاته ، جيب استغالله واالستفادة القصوى من إمكاناتـه مـن قبـل               
التربوية يف حتقيق رسالتها جتاه اتمع ، ذلك أنه بفضل خدمات اإلنترنت أصبح             املؤسسات  
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له أدوار تربوية ميكن أن يسهم ا يف هذا اال ، ومن أهم األدوار التربوية لإلنترنت يف هذا                  
  :اال ما يلي 

توفري وسيط فاعل ، وحل مناسب لتداول وتدفق املعلومـات بـني خمتلـف اإلدارات                -١
  .ئر التعليمية واملدارس بشكل غري ورقي وسريع ومضمونوالدوا
تيسري طرح الربامج املختلفة ، سواء يف جمال التعليمات اإلدارية أو الفنيـة أو تـدريب                 -٢

املعلمني أو إرسال نشرات خاصة هلم ، أو إعالن نتائج االمتحان وقبل ذلـك مواعيـدها                
  .وتقومي الدراسة وغري ذلك من أنشطة

هد واملال عن طريق عقد املؤمترات واالجتماعات عن بعد ، وتبـادل            توفري الوقت واجل   -٣
اآلراء مبا يفيد يف سرعة اختاذ القرارات ، وتنوير القيادات التربوية وتزويـدها باملعلومـات               

  . الالزمة بالسرعة املمكنة 
اإلعالن عن األنشطة املختلفة للوزارة ومرافقها ، وكذلك االجتماعـات والـدورات             -٤

ت ووضع الصحف واالت والدوريات على شكل صفحات على الشبكة مبا ميكن            واملؤمترا
  .اجلميع من متابعتها

حتقيق التداول السهل واملباشر لسجالت الطالب وبيانام وتسهيل إجراءات التـسجيل            -٥
  .وااللتحاق والنقل والتخرج

 لتقـدمي   ) www( تصميم صفحات خاصة ومواقع على النسيج العاملي للمعلومات          -٦
  اخلدمات لكافة اإلدارات واألقسام واإلشراف واملدارس مبختلف مراحلها والتعريف ا

تسهيل تقدمي اخلدمات التعليمية والتربوية من خالل إعالن اجلداول واخلطط الدراسـية             -٧
  . وربط املكتبات واملختربات

 تعميق الصلة بني أولياء األمور واملؤسسات التعليمية والعاملني ـا مـن معلمـني              -٧
واختصاصيني نفسيني واجتماعيني ومرشدين ، وتداول دراسة ومناقشة مستويات املتعلمني          

  ٠العلمية ومدى تقدمهم 
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توفري برامج إرشادية تربوية واجتماعية تساعد أولياء األمور على التعامل مع أبنائهم             -٨
إن ، وتبصرهم خبصائص منو كل مرحلة ومشكالا األساسية ، وكيفية تالفيها وعالجهـا              

 .حدثت 
ضمان اطالع أولياء األمور بأنفسهم على نتائج أبنائهم تباعا وتبادل اآلراء إلكترونياً             -٩

  ٠مع املعلمني بشأم لرفع مستواهم وتأمني تغذية راجعة مفيدة 
تقدمي أولياء األمور ومؤسسات اتمع للخدمات يف ااالت املختلفة للبيئة التربوية            -١٠

 .يف تنفيذ مشاريع مشتركة للجميع ولصاحل األبناءمبختلف عناصرها والتعاون 
تعريف كافة قطاعات اتمع ، وخباصة املهتمني منه بأمور التربية مبـا حيـدث يف                -١١

املؤسسات التعليمية من أنشطة وفعاليات ، حىت يقف اتمع مبختلف قطاعاتـه عليهـا ،               
ستطيع أن يسهم فيه لرفع     ويتعرف على احتياجاا ، ويقدم خربته ومشورته بل ودعمه ملا ي          

  ).٦٤ هـ ص١٤٢١-السعدون (مستوى التعليم وإصالحه 
إن هذه بعض األدوار التربوية اليت تسهم ا اإلنترنت سواء على مـستوى الفـرد أو                
اتمع أو املؤسسات التربوية ، وهذا بدوره جيعلنا حناول بقدر اإلمكان االستفادة من تلـك               

  .، وجين مثارها التقنية لتفعيل تلك األدوار 
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  ثانياً ـ  اإلنترنت وتدريس العلوم الشرعية •

  مقدمة
نظراً ألمهية العلوم الشرعية يف حياة الفرد واتمع ، وضرورة وجودها على اإلنترنت             
، ونظراً للمميزات اليت انفردت ا اإلنترنت عن غريها من وسـائل االتـصاالت ونقـل                

اضر ،فإن الباحث سيعرض هنا ملوضوع اإلنترنت وتدريس العلـوم          املعلومات إىل وقتنا احل   
  :الشرعية وذلك من خالل النقاط التالية 

ألمهية التربوية الستخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تـدريس العلـوم      -١
  .الشرعية

  .أهداف استخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلوم الشرعية  -٢

  .  ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلوم الشرعية استخدامات اإلنترنت -٣

التأثريات اجلانبية الستخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلـوم     -٤
  .الشرعية 

 معوقات استخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف  تدريس العلوم الشرعية  -٥

  :     وفيما يلي تفصيل لكل ذلك 

 

  :اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية  األمهية التربوية الستخدام -١ •

من املعامل األساسية يف اتمعات املعاصرة اعتمادها على املعلومات ، كركيزة تنطلق            
منها إىل آفاق التطور والنمو ، وتعد املعلومات دعامة أساسية من دعامات البحث العلمـي               

طـط التنميـة    يف خمتلف املوضوعات والتخصصات ، كما أن هلا دور مهم يف إجنـاح خ             
الطموحة سواء ما يتعلق منها بالتنمية االقتصادية أو التنمية االجتماعية ، كما أن املعلومات              
ضرورية ومطلب لتطوير قدرات الفرد واتمع  ، وهلا دور أساس يف إجنـاح أي نـشاط                 
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الت  مشروع يف جممل ااالت العلمية والثقافية والتربوية واالقتصادية وما شابه ذلك من جما            
   ) .٦٠هـ ، ص١٤٠٤قنديلجي ، ( 

وإذا كانت املعلومات ضرورية والزمة ألي جمال من جمـاالت احليـاة املعاصـرة،              
وللمشتغلني بأي مهنة من املهن ، فإا ألزم ما تكون ضرورة للمشتغلني مبهنـة التعلـيم ،                 

ا يف خمتلـف    حيتاج إليه )" املعلم  ( حيث إا عصب املهنة وحمورها ، فعضو هيئة التدريس          
العمليات التعليمية ، ويف حتقيق النمو الذايت ، واملهين ، ويف التخطيط ، ويف اختاذ القرارات                

 عبـد الـشايف   " ( يف نطاق املؤسسة التعليمية اليت يعمل ا ، ويف خمتلف األنشطة التربوية             
، ويعتمد تطور التعليم اجلامعي ومنـوه علـى تـوفر املعلومـة             ) ٩٨ هـ ، ص     ١٤٠٨،
شموليتها ، وتكاملها ، ودميومتها إضافة إىل توفر مهارات توظيفها ،  واستخدامها علـى               ب

، وتظل املعلومات حمدودة الفائدة ، حىت       ) ٣٠٩ هـ ، ص     ١٤٢٠العاين ،   ( النحو األمثل   
يتم استخدامها ، عن طريق نقلها من منتجها األصلي مروراً بأجهزة املعلومات ، حىت تصل               

 ١٤٢٣احلـازمي ،    ( الذي بدوره يطبق املعلومات على احتياجاته املتنوعة        إىل املستفيد ،    
، واإلنترنت أصبح اليوم أحد أهم مصادر املعلومـات ، فهـي تزودنـا              ) ١١هـ ، ص    

باملعلومات احلديثة يف شىت بقاع العامل ، نظراً الحتوائها على معلومات هائلة تزخر ـا ،                
أصـبحت  " ث يعرب عنها بعض علماء املعلومات بأا          وتنافس ا كثرياً من التقنيات ، حي      

كالفيضان اهلائل يف حجم ما ينشر عليها من املعلومات ، واليت متيزت بالتنوع الكيفي مبـا                
  ) .٢١٠ هـ ، ص١٤٢٠الشرهان ، " ( يتناسب مع حاجات اتمع 

، وتسهيل  وتربز أمهية  اإلنترنت يف سرعة نقل ، وتبادل وانتشار املعلومات وامللفات             
التعامالت واملراسالت ، وعقد الندوات ، ومتابعة الدوريات والنشرات واـالت علـى             

  )٢٠ هـ ص١٤١٨ ، عبد الغين... (اختالف جماالا
وهذا يعطينا مؤشراً ألمهية الدور الريادي الذي ميكن أن تضطلع به ، وتؤديه اإلنترنت              

  .االت احلياة كافة ، سواء على املستوى التعليمي ، أو على مستوى جم
ولقد أدرك التربويون أمهية اإلنترنت يف امليدان التربوي ، وقد أكد على هذه األمهيـة               

)Watson (  تعترب وسائل االتصاالت احلديثة مـن أهـم األدوات الـيت ميكـن      :" فقال
  ) .١١ هـ ،ص١٤٢٢نقالً عن  الفهد واملوسى ،"(استخدامها يف التدريس 
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يني ألمهية اإلنترنت أمراً طبيعياً ، وذلك ملا اتسمت به من مسات  لقد كان إدراك التربو
 هــ   ١٤٢٠الـسلطان ، والفنتـوخ  ،      "(شجعت التربويني على استخدامها يف التعليم       " 
  :؛ وهي ) ٨٤،ص

  .الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات  -١
  . املباشر اإلنترنت االتصال غري وفرت -٢
   . االتصال املباشراإلنترنت توفر -٣

  :ميكن إيضاح تلك السمات على النحو التايل   و
الـسلطان ،   "(بـالوفرة اهلائلـة يف مـصادر املعلومـات        " تتميز اإلنترنت    -١
استقبال ، وحفظ ،    " فأهم ما مييز اإلنترنت هو قدرا على        ) ٨٤ هـ ،ص  ١٤٢٠والفنتوخ،

 املعرفة  وختزين ، ومعاجلة ، وتصنيف ، واستخراج أكرب قدر من املعلومات يف خمتلف جماالت             
 باإلضـافة إىل    -، وتتميز املعلومات املتوفرة عرب اإلنترنت       )٢٧٩ هـ ،ص  ١٤٢٢زيتون ، (

 ١٤٢١بـوعزة ،  " ( وسرعة  الوصول إليها وسهولته      "  بالتنوع ، والتجدد،      -الوفرة اهلائلة   
حيث توجد ماليني الصفحات النسيجية اليت حتتوي على باليني املعلومـات           ) ٩٥هـ ص   

الكتب اإللكترونية ، والدوريات ، وقواعـد البيانـات،         " ات معروضة يف      ،وهذه املعلوم 
، ومن هنـا    )٨٤ هـ ص    ١٤٢٠السلطان والفنتوخ ،  "( واملوسوعات ، واملواقع  التعليمية      

باتت تشكل مصدراً أساسياً للمعلومات ، اليت بإمكان الطالـب          " ميكن القول إن اإلنترنت     
اجها إلجناز تكليفاته ، وحبوثه الدراسـية ، وللتوسـع يف   أن يستقي منها  املعلومات اليت حيت   

  ، ) ٩٢ هـ ،ص١٤٢١بوعزة ،" (مادة املقروء 
ففي جمال العلوم الشرعية ميكن االستفادة من املعلومات املتوفرة عرب هـذه الـشبكة         
العاملية ، حيث تضم هذه الشبكة بني جنباا أهم املصادر واملراجع ، اليت ميكن أن يـستفيد                 

  .ا عضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء منه
ففي جمال القرآن الكرمي وعلومه حتتوى اإلنترنت على أهم تفاسري القرآن الكرمي مثـل              ) أ  ( 

تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ، وتفسري اإلمام الطـربي ، و                
دير ، واجلامع ألحكـام القـرآن ؛ أليب         خمتصر اجلاللني ،وتفسري اإلمام السعدي ، وفتح الق       

عبداهللا حممد بن أمحد القرطيب ،ويف ظالل القرآن الكرمي ،لسيد قطب كما توجـد بعـض                
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الكتب املتعلقة بعلوم القرآن مثل نزول القرآن  املكي واملدين ، وأسباب الرتول ، وإعجـاز                
القـرآن الكـرمي ،     القرآن الكرمي ، والوحي ، والقراءات ، والناسخ واملنسوخ ، وقـصص             

والقسم يف القرآن الكرمي، واملناسبات بني اآليات والسور ، باإلضافة إىل أن أغلـب هـذه                
املراجع قد شرحها جمموعة من العلماء ،وهذه الشروح متوفرة بأصوام ، وميكن االطـالع              
واالستماع إىل هذه الشروح يف أي وقت ،  كما توجد تسجيالت للمـصحف الـشريف                

وعة من القراء ، مما يساعد املتعلم على إتقان التالوة ، ومساع أكثر من قارئ ممـا                 كاملة م 
يكون له أكرب األثر يف نفس املتعلم ، كما تتوفر يف اإلنترنت برامج تساعد يف حفظ القرآن                 
الكرمي ،حيث توجد برامج تساعد على تلقني اآليات القرآنية عن طريق استخدام الوسـائط              

رار املستمر لآليات حسب رغبة الشخص ، كما ميكن حفظ القرآن الكرمي            املتعددة ، والتك  
  .عن طريق اإلنترنت عن طريق التلقي ، وعن طريق الربيد اإللكتروين 

) قدمياً وحديثاً   (ويف جمال احلديث وعلومه توجد أمهات كتب احلديث مع شروحها           ) ب  ( 
ج األحاديث ، فنجـد صـحيح       ، كما تتوفر الكتب املهمة يف علوم احلديث ، وكتب ختري          

شرح (، وصحيح مسلم مع شرحه      ) فتح الباري البن حجر العسقالين      (البخاري مع شرحه    
سنن أبو داود ،وسـنن الترمـذي ،وسـنن         (، والسنن األربع    ) النووي على صحيح مسلم   
، وجند مسند اإلمام أمحد ، كما جند الكتب املهتمة باحلكم على       ) النسائي ،وسنن ابن ماجه     

ديث مثل كتب الشيخ األلباين ، كما جند متوناً وشروحاً لكتب أخرى متعلقة باحلديث              احل
مثل األربعني النووية وشرحها ، واملنظومة البيقونية البن حجر ، وجنـد            : النبوي أو علومه    

كتب ختريج األحاديث مثل، كتاب املعجم الفهرس أللفاظ احلديث النبوي ، وهذه اخلدمة             
ة التدريس على تفعيل بعض اجلوانب املهمة يف تدريس احلديث النبوي ،         قد تساعد عضو هيئ   

فمثالً إذا طلب عضو هيئة التدريس من املتعلم أن خيرج له حديثاً ، ليتدرب علـى كيفيـة                  
احلكم على احلديث ؛ فإنه حباجة إىل ما يربو على مخسني جملداً ، فهـل باسـتطاعة كـل                   

 يف الغالب تكون دراسة هذا املقرر نظرياً أو االكتفاء          املتعلمني احلصول على هذه الدات ؟     
ببعض املراجع ،وهذا خطأ ، ولعل يف استخدام اإلنترنت ما يعني على تدريس هذا املقـرر                

  .بصورة صحيحة 
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ويف جمال العقيدة واملذاهب املعاصرة ، جند أهم كتب العقيدة مع شـروحها ، مثـل     ) ج  ( 
غز الدمشقي ، وفتح ايـد شـرح كتـاب التوحيـد            شرح العقيدة الطحاوية البن أيب ال     

لعبدالرمحن  بن حسن ، كتب ابن تيمية ، الوالء والرباء ،حملمد بـن سـعيد القحطـاين ،                   
باإلضافة إىل بعض الكتب اليت توضح موقف اإلسالم من أهم القضايا املعاصرة ، باإلضـافة               

را على اإلسـالم وأهلـه      إىل بعض الكتب املتعلقة مبوقف اإلسالم من الفرق وبيان خطو         
  .،وكيفية التعامل معهم 

ويف جمال الفقه وأصوله ، جند أمهات الكتب يف املذاهب األربعة وغريها ، حيث جند               ) د  ( 
كتباً يف املذهب احلنبلي ، ويف املذهب املالكي ، ويف املذهب الشافعي ، ويف املذهب احلنفي                

علق خبدمة هذه الكتب ، وأخرى تـساعد يف         ، وجند كذلك كتباً للظاهرية ، وجند كتباً تت        
دراستها ، باإلضافة إىل وجود شروح هلذه الكتب ، وبعض هذه الشروح لعلماء معاصرين              
بأصوام ، وتساعد اإلنترنت عضو هيئة التدريس والطالب على متابعة اجلديـد يف جمـال               

سـالمية  ختصصه ، وفيما يستجد من أحداث ودراسات من خالل متابعته للـدوريات اإل            
جملة البحوث الفقهيـة ،     : املتوفرة عرب اإلنترنت واليت تربو على ثالثني جملة إسالمية ، مثل            

وجملة البيان ، وجملة اتمع ، وجملة الدعوة ، وجملة األسرة ، وكل هذه االت تبعد عـضو                  
  .هيئة التدريس والطالب عن اجلمود ، وجتعله عضواً مشاركاً يف جمتمعه 

نبغي التأكيد على ضرورة وضع املقررات الشرعية لكل مرحلة يف التعلـيم            ومن هنا ي  
العام ويف املقررات اجلامعية لكل جامعة على اإلنترنت وذلك بإجياد موقع إلكتروين موحـد              
يشمل مجيع مقررات العلوم الشرعية ، ويتم حتميل ذلك املوقع على اإلنترنت ، حبيث يـتم                

دون مقابل، ذلك أن وضع املقررات الشرعية الدراسية على         للجميع الدخول إىل ذلك املوقع      
اإلنترنت ؛ ألن ذلك حيقق أهدافاً كثرية ،منها إتاحة الفرصة أمام الطـالب والطالبـات ،                
السترجاع ما تعلموه يف نفس اليوم أو دراسته مرة أخرى بطريقة معينة، وحـل مـشكلة                

 منازهلم ، ووضع أنشطة مصاحبة للمقرر       الغياب أمام الطالب والطالبات مبتابعة املقررات يف      
الدراسي ، وكذلك أسئلة ومواقف معينة تساعد على الفهم واالستذكار من قبل متخصصني             
يف كل وزارة من وزارات التربية والتعليم يف دول العامل املختلفة ،كما ميكن وضع توصيالت             

 )Link (        اليت تساعد على الفهم     للمواضيع املرتبطة ببعضها البعض من خالل بعض املواقع 
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، مثل املكتبات والكتب اليت تناولت تلك املوضوعات بنوع من التفصيل يف حالة الرغبة يف               
ذلك ، كما يساهم وضع املقررات على اإلنترنت يف حل مشكالت طرق التدريس التقليدية              
، وذلك أن الطالب سوف يتعلم بطريقة مغايرة ملا درسه،كما أن ذلك يـؤدي إىل ربـط                 

لطالب بالتعلم حىت وهو خارج املدرسة ، كما أن هذا األمر يـساعد يف نـشر الثقافـة                  ا
املعلوماتية لدى الطالب ، وهو أحد احللول للقضاء على مشكالت الـدروس اخلـصوصية              

  ) .١١ ـ١٠ هـ ، ص ص ١٤٢١املوسى ، ( للطالب والطالبات 
تـوفر  " التعليم أا   ومن السمات اليت شجعت التربويني على استخدام اإلنترنت يف           -٢

؛ حيث يستطيع األشخاص االتصال فيمـا بينـهم دون          ) غري املتزامن (االتصال غري املباشر    
اشتراط حضورهم يف الوقت نفسه ؛ وذلك من خالل استخدام الربيد اإللكتروين أو الربيـد              

، ومن خالل هذا األسلوب كما يؤكد       ) ٨٤ هـ ،ص  ١٤٢٠السلطان والفنتوخ، "( الصويت  
ـ ١٤٢٢د واملوسى ،  الفه( ، ميكن للفرد االستفادة من الربامج التعليمية الـيت تقـدمها           )  ه

اجلامعات واملدارس واملعاهد بغض النظر عن وجوده يف نفس اجلامعة أو املعهد أو املدرسـة               
،كذلك ميكن إرسال الرسالة من قبل املعلم للطالب حىت ولو مل يكن موجوداً على الشبكة               

وضع  احملاضرات اجلامعية ، أو ما قبل اجلامعيـة           " اإلنترنت  خدمة    ، كما يئ    ) ١٠ص  (
 التعليمية اليت يعمل ا األساتذة أو املعلمون ، ومـن مث            ةمن خالل املواقع التعليمية للمؤسس    

يئ الفرصة للطالب لالستفادة من تلك اخلدمات ، مبراجعة املادة الدراسية ، واإلجابة عن              
  ) .١٧٠ هـ ، ص  ١٤٢١الشرهان ،.(ها أستاذ املادة االستفسارات اليت يطرح

تـوفر  " ومن السمات اليت شجعت التربويني على استخدام اإلنترنت يف التعليم أا             -٣
فيما بينهم بـشكل متـزامن ،       ) التخاطب(فيستطيع األشخاص االتصال  "  االتصال املباشر   

، ) ٨٤ هــ، ص   ١٤٢٠السلطان والفنتوخ ،  "( ولكن بشرط حضورهم يف نفس الوقت ،        
  -:ويتم هذا االتصال بواسطة

حيث يكتب الشخص ما يريد قوله ؛ فـريد عليـه بالطريقـة              : التخاطب الكتايب    •
  .نفسها

  .حيث يتم التخاطب صوتيا يف اللحظة نفسها: التخاطب الصويت  •
 . حيث يتم حيا على اهلواء بالصوت والصورة: التخاطب بالصوت والصورة  •



  - ٩٤-

 لعقد الدورات التدريبية أو النـدوات أو     ةل هذه السمة فرص    فتهيئ اإلنترنت من خال   
املؤمترات ، واليت ميكن أن  يشترك ا املعلم،  وهو يف مرتله أو يف مقر عمله ،ومن هنا ميكن                    

  : القول بأن التدريب عرب اإلنترنت يوفر جمموعة هائلة من املميزات ، ومن أمهها  
فة املالية عند مقارنتها بتكـاليف الـدورات        يتميز التدريب عرب اإلنترنت بقلة التكل      -١

التدريبية التقليدية ، وخاصة اخلارجية منها ، كتكاليف املواصالت والسكن والتفـرغ مـن      
 .العمل 

إمكانية التدريب يف أي وقت ، وهذه املرونة املتاحة من خالل هذه امليزة جتعل مـن                 -٢
 ومناسبة كذلك لظروف املتعلم أو      اإلنترنت وسيلة مناسبة جداً للتدريب والتعليم عن بعد ،        

  .املتدرب وأوقاته
السهولة الفعالة يف عرض املادة التعليمية ،فتتميز صفحات اإلنترنت عن غريها مـن              -٣

خدمات العرض واالتصاالت األخرى خباصية يف عرض املادة ، حيث ميكن وضع النصوص             
ية للتدريب ، نظراً للقياسية     املكتوبة واألصوات والصور الثابتة واملتحركة لعرض املادة العلم       

املوجودة يف صفحات اإلنترنت ؛ حيث إن هذه الصفحات ال تعتمد نظم تـشغيل خمتلفـة                
  .،ولكن ميكن تصفحها وإعدادها بأسلوب قياسي مماثل ومناسب للجميع 

عاملية التدريب عن بعد وتنوعه،حيث ميكن أن تعقد أي دورة علمية يف أي بقعة مـن                
 هـ ، ص    ١٤٢٠حبر،( ص ، ويستضاف فيها أشهر العلماء يف العامل         األرض ، ويف أي ختص    

   ) .٢٤ ـ٢٣ص
أما عن اإلجيابيات اليت ميكن أن حيققها استخدام اإلنترنت يف تعليم العلوم الـشرعية              

  -:فهي كثرية ، وميكن أن نذكر بعضها 
 ١٤ هـ ، ص   ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  " (املرونة يف الوقت واملكان   "  توفر اإلنترنت    -١
حيث ميكن وضع املادة العلمية عرب اإلنترنت ، ويستطيع الطالب احلصول عليهـا يف أي               ) 

  .مكان، ويف أي وقت يشاءون
الفهد (إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف أحناء العامل ،             -٢

جيابية ، فاإلنترنت توصف بأا عابرة للقارات ،وهذه اإل        ) ١٤ هـ ، ص   ١٤٢٢واملوسى ، 
لإلنترنت حمققة مليزة من أعظم مميزات الدين اإلسالمي ،إذ أن اإلسالم ديـن ارتـضاه اهللا                
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 قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْـك              : للبشرية مجعاء قال تعاىل     
      ي وإِلَّا ه ضِ ال إِلَهالْأَرو اتاومالس         نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتمييِي وح
  ] .١٥:سورة األعراف ، اآلية  [ بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

تطوير الربامج واملقررات املوجودة على اإلنترنت يتم بصورة أسرع وأسهل مقارنـة             -٣
 هــ ، ص     ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  .(بأنظمة الفيديو واألقراص املدجمة ، والكتب املطبوعة      

١٤ (  
يؤدي تنوع اخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت إىل إجياد روح احلماسـة والدافعيـة يف               -٤

طلب العلم ،ويف تعامل الطالب مع بعضهم البعض  ، أو مع معلميهم ،كما توجـد فـيهم          
عي مبناقشة بعض املعلومات واملستجدات اليت تتعلق مبجال التعليم         روح التعاون والعمل اجلما   

الـشرهان  (والتدريب وغريها ؛ وذلك من خالل عقد الندوات واللقـاءات واألحاديـث             
  ) .١٦٩ هـ ،ص١٤٢٢،
احلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف خمتلف ااالت يف أي          -٥

  ) .١٦٩ هـ ، ص ١٤٢٢الشرهان ، ( قضية علمية 
تعد اإلنترنت مصدراً  قوياً لتنمية اإلبداع العلمي لدى الطالب ، وذلـك بإزالـة                -٦

احلائط الصناعي القائم بني قاعات احملاضرات واحلجرات الدراسية والعامل اخلـارجي  مـن              
  ).١٦٩ هـ ،ص١٤٢٢الشرهان ،(خالل الدخول إىل حمركات البحث 

أعضاء هيئة التدريس  يف نشر أعماهلم والوصول        توفر اإلنترنت آلية سهلة للطالب و      -٧
إىل آراء اآلخرين يف تلك األعمال اليت نشروها ، وقد أطلق على هذا احلوار املكتبة العظيمة                
يف الفضاء اخلارجي الذي ينبثق عنه تبادل األفكار واآلراء واملعلومات يف املوضـوعات ذات              

الـشرهان  ) (web(لتعليمية عن طريـق     االهتمام املشترك من خالل حتديد بعض املواقع ا       
 ) .١٦٩ هـ ،ص١٤٢٢،
  . قلة التكلفة املادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية ، وحمطات التلفزة والراديو -٨
  تغيري نظم وطرائق التدريس التقليدية يساعد على إجياد فصل ملئ باحليوية والنشاط  -٩
عن موضوع معني باستخدام    سرعة التعليم ، مبعىن آخر فإن الوقت املخصص للبحث           -١٠

  ٠اإلنترنت يكون قليالً مقارنة بالطرائق التقليدية 
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   ٠تطوير مهارات الطالب على استخدام احلاسب اآليل  -١١
عدم النظر إىل ضرورة تطابق أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل املـستخدمة مـن قبـل               -

 ١٤٢١ والكنـدري ،   اهلابس(بينما أضاف   (املشاهدين مع األجهزة املستخدمة يف اإلرسال       
  )١٧٩ـ١٧٨هـ ، ص ص 

تنمية التعليم املستمر ، وحمو األميـة يف        " هذا باإلضافة إىل أن اإلنترنت أداة فعالة يف         
جمال احلاسبات وتطبيقاا يف العامل اإلسالمي ، وتصحيح املعلومات ، وتعريب العلوم النافعة             

  ) .٣٠ – ٢٧ هـ ، ص ص ١٤٢٣احلازمي ، "( 
بيات واملميزات جتعلنا ننادي بضرورة استخدام اإلنترنت يف تـدريس          كل هذه اإلجيا  

العلوم الشرعية ، كما أا تتطلب منا إجراء املزيد من البحوث حول كيفية احلصول علـى                
  .هذه املميزات بصورة أفضل ، وجهد أقل ، وبأدىن تكلفة ، وأسرع وقت 

  

    ـ أهداف استخدام اإلنترنت يف تعليم العلوم الشرعية٢ •

يف هذا العصر مل يعد هدف التربية هو حتصيل املعرفة فقط ، بل األهم هو الوصول إىل                 
مصادرها األصلية ، ومن مث توظيفها يف حل املشكالت اليت تعـرض اإلنـسان يف حياتـه                 

جمموعة من األهداف  الـيت      ، وقد ذكر  بعض التربويني         ) ٦٠ هـ ، ص     ١٤٢٢احلاجي  (
  -:اإلنترنت يف التعليم و منها ميكن حتقيقها من خالل إدخال 

إنشاء تقنية  معلومات قائمة على أسس ثقافية ضمن جمتمع اجليل اجلديد بغرض إعدادهم               -١
  .ملتطلبات العصر احلديث

ذيب محاس واندفاع األبناء حنو تقنية املعلومات ، وذلك عن طريق إدخال واستخدام              -٢
عات احمللية ،وبذلك يـتم إجيـاد جمتمـع         الشبكة داخل املنازل من قبل أولياء األمور واتم       

 .معلومايت متطور
حماكاة املشكالت واألوضاع احلياتية الواقعية داخل البيئة املدرسية ،واستخدام مـصادر            -٣

  .الشبكة للتعامل معها وحلها
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إعطاء الشباب االستقاللية ، واالعتماد على النفس يف البحث عن املعارف واملعلومـات              -٤
يف حبوثهم ودراستهم ،ومنحهم الفرصة لنقد املعلومات، والتساؤل عـن          اليت حيتاجون إليها      

مصداقيتها ، مما يساعد على تعزيز مهارات التفكري لديهم ، وخيلق شخـصيات عقالنيـة               
  .واعية
اقتـصاديا،  (منح اجليل اجلديد متسعاً من اخليارات املستقبلية اجليدة ،وفرصاً ال حمدودة               -٥

  ) .اً وثقافياً،وعلمياً ، واجتماعي
 تزويد الشباب خبدمة معلوماتية قائمة على أساس من االتصال واالجتمـاع بأعـضاء              -٦

آخرين من داخل اتمع أو خارجه ، بغرض تعزيز قدرات احلوار ، وتبادل األفكار ، وإتاحة         
 اال هلم للتعاون البناء يف مضمار إقامة املشاريع النافعة ، مما يرفع من املعيشة ونوعية العمل               

  . واإلنتاج
تزويد الشباب بكمية من األدوات اليت تتيحها تقنيات املعلومات والـيت متكنـهم مـن             -٧

النجاح يف أنفسهم والترويج لقدرام يف اتمع ، وتنقلـهم مـن الـسلبية إىل اإلنتاجيـة                 
   ) .٣٥ هـ ، ص١٤١٨إمساعيل ، . (  واالعتماد على الذات

بال السليب إىل التعلم عن طريـق التوجيـه         حتويل الطالب من التعلم بطريقة االستق      -٨
  .الذايت
  .تعلم الطالب بشكل مستقل عن اآلخرين يبعده عن التنافس السليب واملضايقات -٩
  .زيادة احلصيلة الثقافية لدى الطالب -١٠
  .ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي بدرجة ملحوظة  -١١
  .تنامي روح املبادرة واتساع أفق التفكري لدى الطالب -١٢
لطالب الذين يتخلفون عن زمالئهم لظروف قاهرة كاملرض وغريه         حل مشكالت ا   -١٣

  )٩٠ هـ ، ص١٤٢٠السلطان والفنتوخ ،. ( من خالل املرونة يف وقت التعليم
أهـداف  وبعد عرض هذه األهداف الستخدام اإلنترنت يف التعليم  يعتقد الباحث أن             

ولكن يـرى الباحـث     استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية هي األهداف ذاا ،           
  :ضرورة إضافية األهداف التالية 
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استغالل هذه الوسيلة املتطورة العاتية اآلتية يف التفقه يف دين اهللا والـدعوة إليـه ،                 -١
والدفاع عنه ، فإا من أعظم وسائل الدعوة يف العصر احلديث ، حيث أا  موجـودة يف                  

ا سهل ، فهي ال ميلكهـا أحـد ، وال           مجيع أحناء العامل،ويف أغلب البيوت ، واالشتراك فيه       
  .يديرها أحد ، وال يتحكم فيها أحد  

املسامهة يف تصفية املعلومات املوجود على صفحات اإلنترنـت وتطهريهـا مـن              -٢
االحنرافات العقدية ، واألخالقية ، واالجتماعية والفكرية ،مبا حيفظ لإلنسان دينه وأخالقـه             

ة يف إثراء اتمع اإلسالمي باملعلومات اليت حيتاج        وجمتمعه الذي يعيش فيه ، وكذلك املسامه      
إليها عرب اإلنترنت ، وبذلك نضمن عدم حصول املستفيد على معلومة خاطئـة بقـصد أو                

  . بدون قصد
فهناك توجهاً لعوملة العقـل     "  التصدي لعوملة العقل البشري ، وعوملة املعلومات ،          -٣

ثقافية واحدة لكافة اتمعـات ، وبالتـايل        البشري ،دف أن تظل املعلومات واملؤثرات ال      
  )٢٧ هـ ، ص١٤٢٣احلازمي ، .( تذوب اخلصوصية الثقافية للمجتمع اإلسالمي

ويعتقد الباحث أن هذه األهداف تساعد يف إعادة دور األمة الريادي يف قيادة البشرية              
ف يوجه اجلهود   ، كما تساعد يف احملافظة على اهلوية اإلسالمية ، كما أن معرفة هذه األهدا             

  .، وتوحد الوجهة ، ويهيأ لنا تقدمي اإلسالم للعامل بعيداً عن التطرف اإلفراط أو التفريط 
   

  : استخدامات اإلنترنت يف تعليم العلوم الشرعية -٣ •

تعترب اإلنترنت أحد التقنيات اليت ميكن استخدامها يف العملية التعليمية إذ إا تلعـب              
طريقة التدريسية املتعارف عليها من قبل املعلم يف الوقت احلاضر ، فعن            دوراً كبرياً يف تغيري ال    

طريق الفيديو التفاعلي لن حيتاج األستاذ اجلامعي أن يقف أمام الطالب إللقاء حماضرته ،كما              
أن الطالب لن حيتاج أن يتعلم من خالل الذهاب إىل اجلامعة أو الكلية  ، بل يستطيع التعلم                  

،وفيما يلي أهم   ) ١٢-١١ هـ ، ص ص    ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  (ين  بواسطة مدرس إلكترو  
  -:اخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت ،واليت ميكن استغالهلا وتطبيقاا يف جمال التعليم 

  



  - ٩٩-

  E-mail خدمة الربيد اإللكتروين –أ 
تبادل الرسـائل والوثـائق   " ويعين  ) electronic mail(وهو اختصار لكلمة 

، وتسمح هـذه اخلدمـة      ) ١٥ هـ ص  ١٤٢٢الفهد واملوسى،     ( " باستخدام احلاسوب   
بالتبادل غري املتزامن لتلك الرسائل بصورها الثابتة واملتحركة ، وذلك بني شخصني أو عـدة           

، وساعدت على انتـشار هـذه       ) ١٥ هـ ،ص  ١٤٢٠حبر ،   ( أشخاص مرتبطني بالشبكة    
  -:اخلدمة املميزات اليت انفردت ا ، ومنها 

  ٠الستقبال من وإىل عدة عناوين يف وقت واحد اإلرسال وا •
  .ال تستلزم وجود الشخص املستقبل  •
  .استقبال الرسائل والتعامل معها من بعد عرب احلاسبات احملمولة  •
 .وجود رقم سري خاص لكل عنوان بريدي إلكتروين  •
إمكانية احتواء الرسالة على صوت أو صورة باستخدام برامج خاصـة لـدعم هـذه                •

 .اخلاصية
 ) ٨٢ هـ ، ص١٤٢١الفتنوخ ، (سهولة ختزينها وحفظها وأرشفتها  •

وأما أهم تطبيقات الربيد اإللكتروين يف التعليم ، بصفة عامة والعلوم الشرعية بـصفة              
ـ ١٦ هــ ،ص ص ١٤٢٢الفهد واملوسى،(خاصة فهي كثرية ، ويف ضوء ما ذكره   ١٧ (

  :   فيما يلي؛ فإن الباحث يوجزها ) ٦٨ ـ ٦٧ هـ ، ص ص١٤٢٢العبيد ،(و
ميكن استخدام الربيد اإللكتروين كوسيط بني عضو هيئـة التـدريس والطالـب ؛               -١

إلرسال واستقبال الرسائل من وإىل الطالب ؛ فيما خيص األوراق املطلوبـة يف املـواد  ،                 
  .والواجبات املرتلية ، والرد على االستفسارات ، وكوسيط للتغذية الراجعة 

خدام الربيد اإللكتروين كوسيط لتسليم البحوث العلمية ،        فعلى سبيل املثال ميكن است    
ومتطلبات املادة ، حيث يقوم الطالب بإرساهلا إىل عضو هيئة التدريس ، ويقوم بتقوميها ، مث                
إرساهلا مرة أخرى للطالب ، ويف هذا العمل توفري للورق والوقت واجلهد ، حيـث ميكـن         

  .ار دون احلاجة إىل مقابلة عضو هيئة التدريس تسليم الواجب املرتيل يف الليل أو يف النه
استخدام الربيد اإللكتروين كوسيلة لالتصال باملتخصصني يف العلوم الـشرعية مـن             -٢

  .خمتلف دول العامل ، واالستفادة من خربام وأحباثهم يف تعلم وتعليم العلوم الشرعية
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  تدريس وإدارة الكلية استخدام الربيد اإللكتروين كوسيلة لالتصال بني أعضاء هيئة ال -٣
استخدام الربيد اإللكتروين كوسيط لالتصال بني الكليات واجلامعات واملدارس سواء  -٤

 .كان ذلك حملياً أم عامليا
وباجلملة فإن هذه بعض تطبيقات الربيد اإللكتروين يف الوقت احلاضر ، وال شـك أن           

  .االستخدام سيولد استخدامات أكثر ، وأكثر مما ذكر الباحث هنا 
  

    )Mailing list( ب ـ خدمة القوائم الربيدية 
قوائم بعناوين " ، ويقصد ا  )  list( القوائم الربيدية تعرف اختصاراً  باسم القائمة 

 ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  " (بريد إلكتروين بغرض حتويل الرسائل إىل جمموعة من األشخاص          
توي عادة عنوان بريدي واحد يقوم      ، وهي تتكون من قوائم العناوين الربيدية حت       ) ٧هـ ص 

 هـ  ١٤٢٢الفهد واملوسى ،    (  كل عنوان يف القائمة      بتحويل مجيع الرسائل املرسلة إليه إىل     
  ) .١٨، ص

أما أهم تطبيقات القوائم الربيدية يف التعليم ، بصفة عامة والعلوم الشرعية بصفة             
ـ  ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  (خاصة فهي كثرية ، ويف ضوء ما ذكره           - ١٩ ، ص ص    هـ

  :  ؛ فإن الباحث يوجزها  فيما يلي ) ٦٩ -٦٨ هـ ، ص ص ١٤٢٢العبيد ،(و) ٢١
وضع قائمة بأمساء الطالب يف كل مقرر من مقررات العلوم الشرعية يف الكلية ،               -١

كوسيط للحوار بينهم ، ومن خالل استخدام هذه اخلدمة ميكن مجع الطالب املسجلني             
  . لتبادل اآلراء ووجهات النظر يف مقرر ما  حتت هذه اموعة 

بالنسبة لعضو هيئة التدريس ميكن أن يقوم بوضع قائمة خاصة به تشمل مجيـع               -٢
 ميكن إرسـال الواجبـات املرتليـة        ثطالب املقررات اليت يدرسها وعناوينهم ، حبي      

ومتطلبات املادة عرب تلك القائمة ، وهذا يساعد يف إزالة بعض عقبات االتصال بـني               
  .لتدريس وطالبهعضو هيئة ا

تأسيس قوائم خاصة بأعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية والتربوية يف كليـات             -٣
  – احلديث وعلومـه   –القرآن الكرمي وعلومه    ( املعلمني كل حسب ختصصه واهتمامه      
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) اخل  ..... طرق تدريس القرآن الكرمي  ، طرق تدريس العلوم الدينية            –الفقه وأصوله   
  .نظر فيما خيدم تدريس العلوم الشرعية، وذلك لتبادل وجهات ال

وال شك أن هذه بعض تطبيقات نظام القوائم الربيدية يف العملية التعليمية ، وما ذكر               
  .هنا فهو على سبيل املثال ، ال احلصر 

  
   ) News, Usent,Netnew( ج ـ  خدمة نظام جمموعات األخبار 

"  شـعبية ، ويقـصد ـا          تعد شبكة األخباريات أحد أكثر استخدامات اإلنترنت      
ـ      اإلعالنـات  قاألماكن اليت جيتمع فيها جمموعة من الناس لتبادل اآلراء واألفكار ،  أو تعلي

 هــ ، ص     ١٤٢٢الفهد واملوسى ،    (العامة،  أو البحث عن املساعدة حول موضوع معني        
٧(  

  وما مييز جمموعات األخبار عن غريها من خدمات اإلنترنت ؛ هو أن كل واحدة منها             
تركز على موضوع معني ومرتبة هرمياً إىل فروع ثانوية ، وحتت هـذه الفـروع فـروع                 

هناك اآلن حتت   : "أخرى،ومما يسهل عملية احلصول على املعلومة املطلوبة، مثال على ذلك         
 الدراسات العلمية عدد من الفئات الفرعية مثل الكيمياء والفيزياء والطـب            SCIتصنيف  

  ) .٣٦ هـ،ص١٤٢٢الل ،"( يعات أخرى وحتت هذه الفئات هناك تفر
وأما أهم تطبيقات جمموعات األخبار يف التعليم ، بصفة عامة والعلوم الشرعية بـصفة            

العبيـد  (و) ٢٤ هـ ،ص    ١٤٢٢الفهد واملوسى ،  (خاصة فهي كثرية ، ويف ضوء ما ذكره         
  :  ؛ فإن الباحث يوجزها  فيما يلي) ٦٩ هـ ، ص ١٤٢٢،
دريس  والطالب يف جمموعات األخبـار العامليـة املتخصـصة            تسجيل أعضاء هيئة الت    -١

 احلديث  –القرآن الكرمي وعلومه    ( لالستفادة من املتخصصني كل حسب ختصصه واهتمامه        
  ....) طرق تدريس القرآن الكرمي  ، طرق تدريس العلوم الدينية –  الفقه وأصوله –وعلومه

تبادل وجهات النظر ، وطرح سـبل        وضع منتديات عامة للطالب يف كليات املعلمني ل        -٢
  ٠التعاون واالستفادة بينهم مبا حيقق تطورهم 
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فإنه ميكن إجـراء   ) Chat Room( مبا أن جمموعات األخبار تستخدم غرف احلوار -٣
اتصال بني طالب مقرر ما  من مقررات العلوم الشرعية مع أحد كبار العلماء يف أي بقعـة                  

  . الوقت يف العامل  لالستفادة منه يف نفس
ـ تأسيس جمموعات أخبار على صعيد كليات املعلمني واجلامعات بني املتخصصني لتبادل            ٤

  .وجهات النظر فيما بينهم فيما خيدم العملية التعليمية
وتعد جمموعات األخبار مصادر معلومات ممتازة فهي تقدم املـساعدة يف اـاالت             

ارات احلية، وفرصـة الجتمـاع أشـخاص    العلمية والتربوية ، وميكن أن تكون منبعاً للحو     
   ).٢٥ هـ ، ص١٤٢٢الفهد واملوسى ،(خمتلفني لديهم اهتمامات مشتركة 

  
   ) Internet Relay Chat(  د ـ خدمة برامج احملادثة 

عبارة عن قنـوات    :"م وهذه اخلدمة    ١٩٨٨وقد مت تطوير هذه اخلدمة  يف فنلندا عام          
 هـ ،   ١٤٢١الفتنوخ ،  ( ناملواضيع اليت م املتحاوري   حمادثة ثنائية أو أكثر حول العديد من        

، وميكن ألي مستخدم اإلنترنت فتح قناة للمحادثة يكون هو املشرف عليهـا ،              ) ١٢٦ص
الفتنوخ ،  (  أشخاص معينني للمشاركة فيها ،       ةوميكنه عند ذلك تعميم هذه احملادثة أو دعو       

 عن طريق استخدام كـامريا      ، كما أنه باإلمكان أن ترى الصورة      ) ١٢٦ هـ ، ص   ١٤٢١
فيديو ، تأيت هذه اخلدمة يف املرحلة الثانية من حيث كثرة االستخدام بعد الربيد اإللكتروين ،                

  -: اليت تتميز ا ، واليت من أمهها توذلك راجع إىل املميزا
خدمة احملادثة توفر إمكانية الوصول إىل مجيع األشخاص يف مجيع أحنـاء العـامل يف                -١

  . كما ميكن استخدامها كنظام مؤمترات زهيدة التكلفة وقت واحد ،
إمكانية تكوين قناة وجعلها خاصة لعدد حمدود ومعني من الطالب وأعضاء هيئـة              -٢

  .التدريس 
 هـ ، ص    ١٤١٧كاتب ،   (أا مصدر من مصادر املعلومات من شىت أحناء العامل           -٣

   ).٢١٨ -٢١٧ص 
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 ، بصفة عامة والعلوم الـشرعية بـصفة         وأما أهم تطبيقات برامج احملادثة  يف التعليم       
ـ ٢٦ هـ ، ص ص١٤٢٢الفهد واملوسى ،( خاصة فهي كثرية ، ويف ضوء ما ذكره   ٢٨ (

  :  ؛ فإن الباحث يوجزها  فيما يلي) ٦٩ هـ ، ص ١٤٢٢العبيد ،( و 
استخدام نظام احملادثة كوسيلة لعقد االجتماعات باستخدام الصوت والصورة بـني            -١

  . مهما تباعدت املسافات بينهم يف العامل طالب املقرر الواحد
بث احملاضرات من مقر وكالة الوزارة، أو أي كلية أو جامعة أو مؤسسة علمية إىل                -٢

أي كلية من كليات املعلمني ، أي ميكن نقل وقائع حماضرة على اهلواء مباشرة بدون               
  . تكلفة تذكر

  .عديف التعليم عن ب) برامج احملادثة ( استخدام هذه اخلدمة  -٣
 استخدام خدمة احملادثة الستضافة عامل  من علماء الشريعة ،  أو أي عـامل يف أي                  -٤

جمال، ومن أي مكان يف العامل ، لاللتقاء به ؛ وإلقاء حماضرته على أعـضاء هيئـة                 
  .التدريس والطالب بنفس الوقت بتكلفة زهيدة

الً إذا   استخدام هذه اخلدمة دف حل مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس ، فمـث             -٥
كان لدى قسم الدراسات اإلسالمية يف إحدى الكليات النقص يف العدد الالزم من              
أعضاء هيئة التدريس أو نقص يف متخصص يف مقرر معني فإنـه ميكـن تـسجيل                
الطالب ، واستقبال نفس املقرر من أي كلية من كليات املعلمني باململكة عرب هذه              

  .اخلدمة
لعقد االجتماعات بني أعضاء هيئة التدريس ، وعمداء        استخدام خدمة برامج احملادثة      -٦

الكليات ورؤساء األقسام وحنوهم على املستوى احمللي والدويل ، لتبادل وجهـات            
  ٠النظر فيما حيقق تطوير العملية التعليمية واإلدارة التربوية 

عقد الدورات العلمية عرب اإلنترنت حيث ميكن للطالب أو املعلم أو أي فرد متابعـة    -٧
  ٠تلك الدورة وهو يف مرتله مث ميكن أن حيصل على شهادة يف اية الدورة 

ومما ال شك فيه أن هذه بعض تطبيقات احملادثة يف جمال التعليم ، ورمبـا حيمـل                 
  .املستقبل القريب تطبيقات أخرى 
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  )World Wide Web(  خدمة الشبكة النسيجية -هـ 
علومات كتابية أو مسموعة أو مرئية ، برنامج يساعد املستخدم احلصول على م  " وهي  

الفهـد واملوسـى ،     ( وعرب صفحات إلكترونية ، يتصفح فيها املستخدم عرب حاسبه اآليل           
 هـ  ١٤٢١الشرهان ، ( ، ويسميها البعض الشبكة العنكبوتية أمثال        ) ٧ هـ ، ص   ١٤٢٢

 ) هــ    ١٤٢١العبـود ،  ( والبعض يسميها الويب أمثال     )  هـ   ١٤١٧كاتب ،   ( ، و   ) 
فقد اسـتخدم هـذه     )  هـ     ١٤٢١الفتنوخ ، ( والبعض يسميها الشبكة النسيجية أمثال      

ومت ذلك بناء على توصيات دراسة استفتائية ، لكثري مـن           : " التسمية ، وعلل ذلك بقوله      
ففي أول التسعينات وعنـدما بـدا تـراكم         ) ٤٩ص( مستخدمي اإلنترنت باللغة العربية     

 كانت هناك حاجة ماسة لوسيلة فعالة وسهلة ، تـساعد يف            املعلومات يزداد على اإلنترنت   
جتهيز املعلومات املراد نشرها بطريقة تساعد على ترابط النصوص ، وتسهل عملية التنقل من              

 هـ ظهر نظام تطبيقي يسمى      ١٤١٢وثيقة إىل أخرى ، ومن موقع إىل موقع وفعالً يف عام            
االنتشار الكبري لإلنترنت ، بتقدم هـذا       ، واليت يعزى هلا       )  www( بالشبكة النسيجية   

 Wais ,FTP ,Telnet -:املشروع تطورت استخدامات اإلنترنت األخـرى مثـل  
,and Gopher) ) (، ٤٩ص،  هـ١٤٢١الفتنوخ . (   

  -:يكفل استخدام الشبكة النسيجية للمستفيد ما يأيت 
 هذه املعلومـات    العثور على املعلومات املتوفرة على احلاسبات اآللية ، والتعامل مع          -١

  .بشكل تعليمي 
  .عرض النصوص أو احملفوظات أو الصور الفوتوغرافية املختزنة يف احلاسبات اآللية -٢
تشغيل األجهزة السمعية الناجتة عن العديد من خدمات التـصفح واالسـترجاع يف              -٣

  ) .٧١ص، هـ١٤٢٢العبيد ،.( اإلنترنت باستعمال آلية واحدة 
و املؤسسات احلكومية واألهلية وحنوها تأسيس مواقع        وميكن لألشخاص أو اهليئات أ    

  على الشبكة النسيجية ، ويضمون ما يشاؤن من معلومات على هذه Home Pageهلا 
  .    املواقع

وتعد هذه اخلدمة من أهم اخلدمات املتوفرة على اإلنترنت اليوم ، واليت تنشرها ماليني              
بة واملصورة ومبختلف امللفات ، ومـن ماليـني         الوثائق واألحباث والتقارير املختلفة املكتو    
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 هــ ،    ١٤٢٠حبـر،   ( املصادر املعلوماتية سواء كانت تلك املصادر حكومية أم أهليـة           
وتكاد الشبكة النسيجية اليوم يف نظر العديد من املهتمني أن تكون هي اإلنترنت ،              ) ١٤ص

 من خالل هذه الشبكة     وليست جزءاً منها نظراً إلمكانية استخدام أغلب خدمات اإلنترنت        
، وتتميز الشبكة النسيجية بالسهولة الفائقة للوصول إىل املواقع املعلوماتية ، وكذلك التميز             

الزاهـر ،   ( يف عرض املعلومة بأشكاهلا املختلفة النصية والصوتية والصور الثابتة واملتحركة           
  : يلي ، ومن أهم تطبيقات الشبكة النسيجية يف التعليم ما) ٢٠ هـ ، ص١٤٢١

  .وضع مناهج التعليم على الشبكة  •
 .وضع دروس خصوصية ومنوذجية للطالب على الويب  •
  .االستفادة من الدروس املوجودة على بعض املواقع التعليمية  •
 – نتائج   –نظام  ( املعلمني يف الوزارات    ، اإلدارة  ، تصميم موقع خاص جبهاز اإلشراف       •

 . من متابعتها للجميعمما يسهل)  نتائج وغريها -أخبار–تعاميم 
والتدريب على بعض التمارين    ) تطبيقات حركية معينة    ( وضع دروس حركية يف املوقع       •

  .الرياضية وغريها 
  ) .٢٣٤ص ،  هـ ١٤٢١املوسى ،.( وضع دروس للتعلم الذايت  •
  
  
  
  : خدمات البحث عن املعلومات واسترجاعها -و 

 املعلومات وتقدميها ، أينما كانت      اإلنترنت أحد أهم الوسائط الفعالة يف الكشف عن       
وبسرعة عالية ، وعرضها على املشترك دون حركة أو تنقل ، وذلك من خـالل خـدمات         

  :البحث عن املعلومات واسترجاعها واليت من أمهها 
  : خدمة نقل امللفات -

تعترب خدمة نقل امللفات من اخلدمات الرئيسية يف اإلنترنت إذ هناك املاليني من ملفات        
اسب اآليل املتاحة لالستخدام العام من خالل الشبكة كالصور واألصـوات والكتـب                    احل
  ) .٣٣ص ،  هـ ١٤٢٠اخلليفي ، ( 
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وتوفر خدمة نقل امللفات اتصاالً بني جهازين ، وهو الذي يسمح بنقل املعلومات ، أو               
غـرض  ، ويستخدم هلـذا ال    ) ١٣٥ هـ ص  ١٤٢١الفنتوخ،  ( امللفات بني هذين اجلهازين     

برجميات خاصة لنقل امللفات من حاسب إىل آخر باإلنترنت  وتـسمى هـذه الربجميـات                
، وتتيح هذه اخلدمة نقل امللفات الكبرية اليت ال ميكن           ) FTP( بروتوكوالت نقل امللفات      

نقلها أو إرساهلا بواسطة الربيد اإللكتروين وغريها ، اليت ميكن ملستخدم الشبكة نقلها ، كما               
مات جمانية تقدمها اإلنترنت للراغبني يف احلصول على امللفـات  الـيت تـسمى                       توجد خد 

 )FTP Server (  وهي اليت تسمح باحلصول على امللفات جماناً ، وتشمل على برنامج،
وصور ورسوم وألعاب وغريها ، وهي جاهزة ومتوفرة بالشبكة ملن يرغب احلصول علـى              

  ) .٢٠٧ هـ ، ص١٤٢٠الشرهان ، (اق املسبق نسخ منها إما باان أو باالتف
ويستطيع عضو هيئة التدريس أو املتعلم احلصول على هذه امللفات ، اليت قد تكـون                

  .كتباً ومراجع ، أو برامج ، أو دوريات ، أو وسائل تعليمية 
  Gopher خدمة برنامج -

 حجـم   االزديـاد اهلائـل يف    :مع زيادة حجم اإلنترنت  برزت مشكالت من أمهها          
املعلومات املتبادلة والتعدد الكبري يف الوسائل والربامج اليت تتعامل مع معطيـات اإلنترنـت              

يف هذه املشكالت بتحويل كل شيء إىل آلية هرمية يف قـوائم            ) Gopher(،وقد ساهم   
تظهر قائمـة خيـارات أوىل يـستطيع        ) Gopher(اخليارات ، فعند البدء بتنفيذ برنامج     

 حتديد اخليار املناسب الذي يسمح له باالنتقال إىل قائمة خيارات فرعية            املستخدم من خالهلا  
 ١٤٢٢الشايب ،   ( يف اال املطلوب ، وهكذا حىت يصل إىل املعلومات أو الربامج املطلوبة             

  ).٨هـ ، ص 
وسيلة بسيطة ، وقوية ، وسريعة ، وسهلة للتجول يف اإلنترنـت            ) Gopher(ويعد  

  . خصائص الشبكة وحمتويااواصطياد املعلومات وتعلم
  :ـ حمركات البحث 

هي أدوات متكن الباحث من احلصول على املعلومات بيسر وسهولة من بـني اآلف              
   -:وماليني الوثائق ، وتكمن أمهية حمركات البحث يف 



  - ١٠٧-

قدرا على حصر نتيجة البحث يف الوثائق والنصوص ذات العالقـة مبوضـوع              -١
  . البحث

،  هـ   ١٤٢١العبود  ،    ( عات وملخصات للوثائق    قدرا على إعداد مراج    -٢
  ) .٣٤ص 

  
  

  : التأثريات اجلانبية الستخدام اإلنترنت يف التعليم-٤ •

يقف الناس من اإلنترنت على طريف نقيض ، وهذا أمر يشترك فيه الكثري من النـاس                
  .فيما يتعلق باألمور العصرية احلديثة 

ض الطرف عن إجيابياا ، ومنـهم       فمنهم من يركز على سلبيات هذه الوسائل ، ويغ        
من يسلط ااهر املكربة على إجيابيات هذه الوسائل ،مث يغض الطرف عن أي سـلبية مـن          
سلبياا ، وكال الفريقني ال خيضع مليزان العدل وال السواء ، وذلك أن املنهج القومي العـادل      

ستفيد منها اآلخرون ،    يدعو إىل تبيان كل اإلجيابيات لي     )  هـ   ١٤٢٢احلاجي ، ( كما أفاد   
وتبيان كل السلبيات ؛ ال من أجل إسقاط املواقع ، وإرباك الساحة ، وإمنا من أجل جتنـب                  
هذه السلبيات ، والتحذير منها ، ووضع القواعد ، والتنظيمات اليت تسهم يف القضاء عليها               

  .، أو التخفيف منها 
 إال أـا    – واإلشارة إليها     اليت سبق ذكرها   –فكما أن لإلنترنت العديد من الفوائد       

أفرزت ـ مثل أي وسيلة تكنولوجية تعتمد على التفاعل ـ العديد من اآلثار السلبية اليت ال   
  )٩٧ هـ ،ص١٤٢٢عبد ربه ،( ميكن التهوين ، أو التقليل من شأا 

فافتقار الشبكة للدور الرقايب ـ  الذي طاملا لعب  دوراً أساسياً يف محايـة أخـالق    
ت وسلوكياا ـ جعلها مصدراً من مصادر اخلطر على اتمعات ، فمن املعـروف   اتمعا

أنه ال توجد جهة أو منظمة مسئولة عن اإلنترنت بذاته ، وإمنـا هـي تنظـيم يف حتديـد                    
برتوكوالت ، وبرجميات الشبكة من خالل وجود مجعيات إشرافية تطوعيـة ، وبالتـايل ال               

 ١٤٢٠الـشرهان ،  ( نترنت باملعلومات اليت تنشرها     توجد قوانني تلزم مجيع مستخدمي اإل     
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، كما أن بنية اإلنترنت عاملية بطبيعتها إذ تتكون من جمموعة هائلـة مـن               ) ٢١٣هـ، ص 
احلاسبات املتصلة بعضها ببعض لتقدمي اخلدمة املعلوماتية يف أي مكان يف العامل ، وبالتـايل               

  .ستقبال املعلومات املتنوعة متنح ملستخدمي الشبكة احلرية الكبرية يف إرسال وا
كما أنه من املستحيل تقومي املعلومات املوجودة على اإلنترنت نظراً لتنوعها ، وكثرا              
، وحتديثها ، وجدا ، واختالف معايري احلكم عليها ؛فرمبا كانت املعلومات اليت تناسـب               

ا قد ال تتناسب مـع  شخصاً ما  ال تناسب شخصاً آخر ، واملعلومات اليت  تناسب جمتمعاً م    
جمتمع آخر، كما أن املعلومات املقبولة قانونياً يف بلد ما قد ال تكون مقبولة يف  بلد أخـر ؛                    
الختالف مقاييس اتمعات من حيث العادات والتقاليد واملـذاهب الدينيـة والـشرائع             

  .والقوانني واألنظمة
ات سلبية هلذه التقنيـة ،      هلذه األسباب صاحبت الفوائد املكتسبة من اإلنترنت ،تأثري       

  .فظهرت احلاجة املاسة إىل طرح التأثريات اجلانبية لإلنترنت 
ولكن تبدو عملية رصد هذه التأثريات معقدة وشائكة للغاية ، نظراً حلداثـة عهـد               
البشرية ـ نسبياً ـ بالشبكة ، والتطورات املذهلة اليت حلقت ا ، واخلطى الرهيبـة الـيت     

 هــ   ١٤٢٢عبد ربـه،  ( مع اتمعات اإلنسانية ، وتلبية احتياجاا       قفزت ا يف تفاعل     
  -:وميكن رصد أهم التأثريات اجلانبية الستخدام اإلنترنت يف التعليم مبا يلي) ٩٥ص
يطرح من خالل اإلنترنت بعض املعلومات املشككة  للمعتقدات الدينية ، وبعض  -١

 الفرد حنوها من أجل التخلي عن السلوكيات اليت تتناىف مع تعاليم اإلسالم ، وإثارة
. ( وهذه من أعظم املخاطر اليت جيب احلذر منها ، املعتقدات الدينية اليت يؤمن ا الفرد 

   ) .٢١٥م، ص١٩٩،الشرهان 
واحدة من أكثر الدول "تساعد اإلنترنت يف نشر اإلباحية ، فاإلنترنت تأسست يف  -٢

سة أي رذيلة ؛ لذا ليس من املستغرب أن حتوي احنالال أخالقياً ، حيث احلرية التامة يف ممار
هذه السموم اليت تفتك باتمعات احملافظة واملتمسكة بدينها وقيمها اليت توارثتها عرب مرور 

اإلباحية يف الصور "تساعد يف نشر " ، فاإلنترنت ) ٤٨٤ هـ،ص١٤٢٢اخلليفي،" (الزمن
، ) ٢١٤ هـ ، ص١٤٢٠هان الشر" ( والكالم والصوت ، وتبادل املعلومات اجلنسية 

وتتخذ لنشر هذه اإلباحية صوراً متعددة مثل األفالم غري األخالقية ،وإمكانية االتصال 
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مبجموعات األخبار اليت حتوي مواد إباحية أيضا ، كما ميكن أن يصل إىل املستخدم مواد 
نت ، ومصادرها إباحية عن طريق الربيد اإللكتروين ، واملواد اإلباحية كثرية جداً على اإلنتر

فلم ) ٤٨٤: هـ ص١٤٢٢اخلليفي ،( متعددة ، وعناوينها متغرية ، وهي يف زيادة مطردة 
حيدث يف تاريخ البشرية من قبل أن اجتمع مثل هذا الكم اهلائل من الفساد واالحنطاط 
األخالقي  الفظيع مثل ما حيدث يف اإلنترنت اآلن ، فاإلنترنت ال ميلكها أحد ، وال يديرها 

د ، وال يتحكم فيها أحد ، وهذا الوضع مكّن عدداً ال يستهان به من أكثر الناس احنطاطاً أح
خلقياً يف العامل من بث زباالت أفكارهم ،وملء مواقعهم بشيء من أشكال اون واخلالعة 

  ) .١٩ هـ ، ص١٤٢١النهدي ،" ( بأشكال ال ختطر على عقل بشري سليم 
 اللغة اإلجنليزية على حساب اللغة العربية  كذلك تساعد اإلنترنت يف انتشار -٣
، فاإلنترنت تساعد على انتشار هيمنة اإلجنليزية يف كثري ) ٤٨٦ هـ ،ص١٤٢٢اخلليفي ،(

من استخدامات اإلنترنت ، فهي اللغة األساسية يف اإلنترنت إىل الوقت الراهن ، وهذا له 
  .دوره يف إضعاف اللغة العربية لدى الناشئة 

لوصول إىل املعلومات ؛ فإن افتقار اإلنترنت إىل  التنظيم املنطقي هدر الوقت ل -٤
للمعلومات وحمتوياا يؤدي  إىل قضاء وقت طويل جداً يف البحث دون احلصول على 
املعلومات املطلوبة ؛ وذلك لوجود الكم اهلائل من املعلومات ويف شىت ااالت ، ومنها 

ؤدي إىل عدم تركيز املعلم أو الطالب على املوضوع ااالت التعليمية والتربوية ، وهذا ي
األصلي لوجود معلومات أخرى مشوقة تلهي عن املوضوع األصلي الذي يبحث عنه مما 

 ١٤٢٢العبيد ،( يؤدي إىل ضياع وقته ، ورمبا ال يوفق يف احلصول على املعلومات املطلوبة 
  ).٧٦ـ ٧٥هـ ، ص ص 

على اإلنترنت ؛ لعدم وجود الضوابط للنشر عدم مصداقية بعض املعلومات املتوفرة  -٥
على اإلنترنت ، مما جعلها مرتعاً ملن أراد أن يطرح فكرته سواء كانت صائبة أو خاطئة ، 
فأصبحنا نرى كماً هائالً من املعلومات متوفرة على اإلنترنت ، ولكن دون مصداقية هلذا 

ود السبب يف ذلك إىل أن  املعلومات ، ألا حتتمل الصواب ورمبا حتتمل اخلطأ ، ويع
اإلنترنت غري مملوكة، ومن هنا ألحد يستطيع من خالهلا الفرد أن يضع ما يشاء من 

  .املعلومات 
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التأثري الصحي على املتعلم ؛ فاستخدام اإلنترنت جيعل الفرد مضطراً للجلوس  -٦
، ويتمثل املتواصل ملتابعة املعلومات يف اإلنترنت ، واليت تظهر على شاشة احلاسب اآليل 

 اجللوس بطريقة غري صحيحة –التأثري على حاسة البصر : التأثري الصحي  باملؤثرات التالية 
يؤثر على فقرات الظهر والرأس واليت تؤثر يف صحة الفرد املستخدم لتلك الشبكة على املدى 

  ) .٧٦ هـ ، ص ١٤٢٢العبيد ،(البعيد 
نتج من استخدام اإلنترنت يف التعليم ؛       وبالرغم من وجود التأثريات اجلانبية اليت رمبا ت       

إال أن ذلك جيعلنا أمام حتد كبري يتمثل يف عدم الوقوف أمام تلك التأثريات ، بل نسعى إىل                  
التقليل من تلك التأثريات ، ونعاجلها بالطريقة الصحيحة ، واملناسبة اليت تساعدنا يف التقليل              

ن املسؤولية تقع على عاتق رجال التربيـة        منها من أجل استخدام تلك الشبكة ، ومن هنا فإ         
والتعليم ومؤسساته ، واملسؤولني يف املؤسسات اإلعالمية بتقدمي النصح واإلرشاد إىل أبنائهم            

  .وتعريفهم بأضرارها على النواحي الدينية واالجتماعية والسلوكية على اتمع ، الطالب
  

  ريس العلوم الشرعية    املعوقات اليت تقف أمام استخدام اإلنترنت يف تد-٥ •

إن املتتبع لإلنترنت جيد أن هناك بعض العوائق اليت حتول دون استخدام اإلنترنت يف 
  -:التعليم ، أو تقلل من فاعليته ، ومن تلك املعوقات 

اجتاهات بعض أعضاء هيئة التدريس واملعلمني حنو استخدام اإلنترنت فإن اإلنـسان             -١
السلطان و الفنتـوخ    (ه ،بل يقاوم ذلك  بأساليب خمتلفة ،         بطبعه ال حيب تغيري ما اعتاد علي      

،  وهذا السلوك ينسحب على بعض أعـضاء هيئـة التـدريس             ) ٢٩ هـ ، ص     ١٤٢٠،
  -:واملعلمني حينما ال يرغبون يف استخدام اإلنترنت يف التعليم ، وذلك يعود

  . عدم الوعي بأمهية هذه التقنية -أ 
  . عدم القدرة على استخدامها -ب 
 هــ، ص    ١٤٢١اهلابس ، والكنـدري ،      (  عدم القدرة على استخدام احلاسب اآليل      -ج

١٩٣( 
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ومن هنا جيب  االهتمام بتهيئة  املعلمني الستخدام هذه التقنية  ، ليتمكنوا من  تقبلها                 
ومن إتقان  فن التعامل معها ، وطرق االستفادة منها بأسرع وقت ، وأقل تكلفـة ، وأدىن                  

ه أن االختراعات احلديثة املتطورة ـ لن يكون هلا أثر يذكر يف التعليم  جهد ، فمن املسلم ب
إذا تبنتها املدارس واجلامعات والكليات دون توفري اجلو املناسب الستخدامها ، والتـدريب             

  :الكايف للمعلمني على استخدامها ، وميكن أن يتم ذلك عن طريق 
  . ية اإلنترنت يف العملية التربوية   توعية أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية  بأمه-أ

  . إقامة  دورات لتحسني اللغة اإلجنليزية للتعامل اإلجيايب مع اإلنترنت-ب 
  . عقد دورات إلزامية يف استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم ألعضاء هيئة التدريس-ج 
  . حث أعضاء هيئة تدريس  العلوم الشرعية على املشاركة يف اإلنترنت-د

  . يف العملية التعليميةاإلنترنت دورات قصرية حول كيفية االستفادة من قدع -هـ
  .  تزويد كليات املعلمني بالتجهيزات الالزمة لالتصال باإلنترنت-و
   . من قبل وكالة الكلياتالتربوية باملوسوعات االشتراك -ز

  . الكلية يستفيد منها الطالبداخل قاعة لإلنترنت إجياد - ح
 حيث تعترب التكلفة املادية املطلوبة لتوفري خدمة اإلنترنت يف مرحلة           التكلفة املادية ،   -٢

التأسيس لدى بعض الدول واحدة من أهم  األسباب الرئيسية يف عدم استخدام اإلنترنت يف               
التعليم ؛ وذلك أن تأسيس هذه الشبكة حيتاج إىل خطوط هـاتف مبواصـفات معينـة ،                 

األجهزة ،فإن هذا يـضيف عبئـاً آخـر علـى            معينة ، ونظراً لتطور الربامج و      بوحواسي
  ).١٩١ هـ ،ص ١٤٢١اهلابس ؛ والكندري ،( املؤسسات التعليمية 

وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة رصد ميزانية خاصة لتطوير اسـتخدام اإلنترنـت يف           
العملية التعليمية يف كليات املعلمني ، وميكن  توفري بعض العوائد املادية من خالل عدة أمور                

  :ومنها ، 
  . االستفادة من اإلعالنات التجارية على موقع الكلية –أ 
  . فتح قاعة اإلنترنت املتوفرة يف الكلية  للمجتمع باشتراك رمزي-ب

 وميكن للكليات أن حتصل على ختفيض تكلفة االشتراك يف اإلنترنت مـن قبـل شـركة                
  .االتصاالت السعودية 
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جود العديد من املواقع التربوية واإلسالمية      ضعف اللغة اإلجنليزية ، فعلى الرغم من و        -٣
باللغة العربية ،إال أا حمدودة جداً مقارنة باملواقع التربوية باللغـة اإلجنليزيـة ، لـذا فـإن          
االستفادة الكاملة من هذه الشبكة ستكون من نصيب من يتقن اللغة اإلجنليزيـة ، حيـث                

  .شبكة قد اعتمدت على  اللغة اإلجنليزيةالغالبية العظمى من البيانات املتوفرة عرب هذه ال
وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة بناء قواعد بيانات باللغة العربية ، لكي يتـسىن للبـاحثني                

 ألعـضاء هيئـة     دورات  إقامةاالستفادة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس ، كما يلزم            
  .نترنت للتعامل اإلجيايب مع اإلاإلجنليزية اللغة  لتحسنيالتدريس 

الدخول إىل األماكن املمنوعة ؛ حيث أن األمن الفكري واألخالقـي والـسياسي              -٤
واالجتماعي من أهم املبادئ اليت تؤكد عليها املؤسسات التعليمية جبميع مراحلها التعليمية ،             

 هــ ،    ١٤٢١اهلـابس ، والكنـدري ،     (بل إن من أهداف املدارس توفري هذه احلمايـة          
اك يف اإلنترنت ليس حمصورا بفئة عمرية معينة مثقفة وواعيـة           ونظرا ألن االشتر  ) ١٩٢ص

لذا فإن من أهم العوائق تقف أمام استخدام هذه الشبكة هي الدخول إىل بعض   ، لالستخدام  
املواقع اليت تدعو إىل الرذيلة ، ونبذ القيم والدين واألخالق ، وتدعو إىل التمرد والعـصيان                

رأي ، وهذا أمر قد يدفع اجلهات التعليميـة إىل عـدم            حتت مظلة التحرر والتطور وحرية ال     
  . االهتمام باإلنترنت 

  إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس واملعلمني ، فالثورة التقنية واستخدام احلاسـب              - ٥
اآليل يف التعليم أدى إىل خلق أدوار متباينة وجديدة ومتعددة للمعلـم باإلضـافة إىل أدواره     

 املوجه للتعلم ، املعلم املعني للتعلم ،  املعلم التقين التربوي واملعلم املربمج              التقليدية مثل املعلم  
، ونتيجة هلذا فإن على اجلامعات والكليات إعداد املعلمني على استخدام احلاسـب اآليل يف     
التعليم ، والقيام بتلك األدوار كما يلزم تدريب املعلمني على تلك التقنية ، لذا فإن عـدم                 

علمني وتدريبهم على التقنية ، واستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ، ومنها اإلنترنت             إعداد امل 
  )٧٤ ـ٧٣ هـ،ص ص ١٤٢٢العبيد ،( معوق من معوقات استخدام  اإلنترنت يف التعليم 

ولعل من نافلة القول أنه يف ظل ثورة املعلومات ، والتقدم التكنولوجي أصـبح مـن                
ؤسسات إعداد املعلم وبراجمه ، وجعلها مواكبـة لـتغريات          الضروري التغيري والتطوير يف م    

العصر ، والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم احلديث من علوم وتقنيـات ، وتـدريب                 
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معلـم  ( على تقنيات التعليم احلديثة واملتطـورة ، فالطالـب          ) معلمي املستقبل   ( الطالب
 مفهومها يف ضوء متطلبـات عـصر        هو من سيقود العملية التعليمية اجلديدة يف      ) املستقبل  

املعلومات واالتصاالت ، فالتغريات يف تقنيات املعلومات واالتـصاالت تفـرض إحـداث             
تغيريات كثرية يف عملية إعداد املعلم من حيث إعداده للتعامل مـع تقنيـات املعلومـات                

بديل هلم ، بـل     واالتصاالت احلديثة يف التعليم، ويئتهم نفسياً لقبوهلا ، وعدم النظر إليها ك           
  ).٤٢ـ٤٠ هـم ،ص ص ١٤٢١أبو دلّى ،.(مساعد هلم 

ومن هنا ينبغي التأكيد كما يلزم تعزيز اجلهات املسؤولة عن التعلـيم بأشـخاص              
مؤهلني يف هذا اال، وقادرين على تركيب ودعم األجهزة واملعدات ، وكذلك األنظمـة              

  ) .٤٧ هـ ،ص١٤١٨يل،إمساع. ( والربجميات يف الكليات واجلامعات واملدارس
 املشكالت الفنية ،ومن تلك املشكالت اليت تواجه مستخدمي اإلنترنت ،وهي كـثرية             -٦

( االنقطاع أثناء البحث والتصفح وإرسال الرسائل ؛ لسبب فين أو غرية مما يضطر الباحث               
إىل الرجوع مرة أخرى إىل اإلنترنت ، وهذا االنقطاع حيدث يف بداية تأسـيس              ) املستخدم

  )  ١٩٢ هـ ، ص١٤٢١اهلابس والكندري ،( خلدمةا
 طبيعة النظم التعليمية، حيث أن  طبيعة النظم التعليمية السائدة تعترب من املعوقات اليت               - ٧

  -:تعوق استخدام اإلنترنت يف التعليم ، ومن األمثلة على ذلك
  .واهليئات التعليمية أساليب التعليم املرتبطة بأطر وأنظمة جيب التزامها من قبل املعلمني -١ 
  . عدم وجود الرابط بني املناهج وتقنية املعلومات -٢
 عدم استطاعة الطالب التعبري عما يف نفسه باستخدام احلاسب اآليل عما هو موجود يف               -٣

   ) .٩٠ هـ  ،ص١٤٢٠السلطان والفنتوخ ،( التعليم التقليدي 
االعتراف بأن مناهجنا التربوية ما     وإذا اعترفنا بأننا نعيش يف عصر التكنولوجيا ،فعلينا         

مل تصطبغ بالتكنولوجيا تصبح غري مسايرة للعصر ، وال يكون لإلبداع واالبتكار والـتفكري              
، ويف ضوء هذه احلقيقـة      ) ١١٥ هـ ،ص  ١٤٢٢إبراهيم ، .(الذكي مكانا يف هذه املناهج      

ـ               سلم يـدرك أن    ينبغي علينا أن نطور مناهجنا التربوية مبا يواكب هذا العصر ألن كـل م
  .اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان 
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 كثرة أدوات وحمركات البحث ، مما جيعل املستخدم أمام حمركات وأدوات حبث كثرية              - ٨
أن الوقـت الـذي     " وعديدة ، فيقلل من استخدامه للشبكة ،  أو ميتنع كلياً عنها ؛ حيث               

قاا أحد العوائق الرئيـسية     حيتاج إليه الباحث يف البحث عن املعلومات يف اإلنترنت وتطبي         
  ) .١٩٢ هـ ص ١٤٢١اهلابس والكندري،" (اليت تقف أمام استخدام هذه التقنية بالتعليم 

 وكذلك فإن عدم استقرار ثبات املواقع والروابط اليت تصل بني املواقع املختلفة علـى              
جند املوقـع أو    أحد املعوقات اليت حتول دون استخدام اإلنترنت يف التعليم ،فقد           ، اإلنترنت  

بسبب انتقال املوقع إىل مكان آخر ، أو تغري مسمى املوقع ،            ، املعلومة اليوم وال جندها غداً      
   ) .٩١ هـ ، ص١٤٢٠السلطان والفنتوخ  ، .(أو إغالق هذا املوقع 

  : التحدي التقين ، وتتمثل التحديات يف اآليت - ٩
  .حتد يف كيفية التعامل مع تلك التقنية -١
للسلطان ،والفنتـوخ   .( بة مواكبة التطور السريع لتقنيات احلاسب اآليل      حتد يف صعو   -٢

  ) .٩١ ـ٩٠ هـ  ، ص ص١٤٢٠،
النقص الذي نعاين منه ليس معرفة  التقنية ، بل معرفة كيفية     " وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن      

  ) .١١ هـ ، ص١٤٢٢الفهد واملوسى ،" ( توظيف هذه التقنية يف أعمالنا 
ضرورة إجياد كليـة  أو      " من التنبيه عليها ، واإلشارة إليها وهي          وهنا قضية ال بد     

مدرسة منوذجية جتريبية لتطبيق أي مشروع يف اإلنترنت قبل تعميمه ،مما يساعد على إظهار              
الصعوبات واملشكالت التطبيقية بشكل واقعي وملموس ،وبالتايل مواجهتها والعمل علـى           

   ) .٤٧ هـ ، ص١٤١٨إمساعيل، ( تذليلها
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الدراسات السابقة
.الدراسات العربية : أوالً   
.الدراسات األجنبية : ثانياً   

.التعليق على الدراسات السابقة : ثالثاً   
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  :الدراسات السابقة : ثانيا  •

يقدم  هذا اجلزء من البحث ملخصاً لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضـوع              
الدرسة احلالية ، واليت توصل إليها الباحث يف حدود علمه وحبثه ، وذلك بغية االستفادة من                

جها ، ومما جتدر اإلشارة إليه أن عرض هذه الدراسات          مناهج هذه الدراسات وخطواا ونتائ    
سيكون للدراسات العربية ، مث الدراسات األجنبية ،ووفقا للترتيب الزمين مبينا اسم الباحث             
، وعنوان الدراسة ،وأهدافها ،ومنهجها املتبع ، واألدوات املستخدمة فيها ، وعينتها ، وأهم              

 أوجه االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية        النتائج اليت توصلت إليها ، مع إيضاح        
  .اليت أجراها الباحث 

مث ختم الباحث هذا اجلزء من الدراسة بتعليق عام على هذه الدراسات مبينـاً أوجـه                
االختالف واالتفاق بينها وبني الدراسة احلالية ، مع بيان موقع هذه الدراسة من الدراسات              

  .السابقة 

  : لكل ذلك وفيما يلي إيضاح

  

  -:الدراسات العربية :   أوالً  •

ـ ١٤١٩(دراسة مسلم    -١ استخدام اإلنترنـت يف شـبكة اجلامعـات        "  بعنوان   ) ه
   "املصرية

وأغـراض   ، إىل التعرف على مستخدمي الـشبكة وفئـام          هدفت هذه الدراسة  
، وكذلك مدى رضا املـستفيدين عـن         ، وأدوات البحث املستخدمة    استخدامهم للشبكة 

باإلضافة إىل تنـاول     ، نتائج استخدام الشبكة يف أحباثهم وتلبية احتياجام العملية املختلفة        
 ، ويف سبيل الوصـول إىل       إلنترنتلاملشكالت واملعوقات اليت حتول دون االستخدام األمثل        

علـى أدايت االسـتبيان واملقابلـة    داً عتمم هذه األهداف استخدم الباحث املنهج الوصفي ،   
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لـشبكة    مـستخدم  ٤٠٠ تكونت من     فهي عينة عشوائية ،    أما عينة الدراسة    ، الشخصية
   .من جمموع املستفيدين٪١٠ميثلون اجلامعات املصرية ، 

  : وتوصلت هذه الدراسة  إىل نتائج منها

 أن أكرب عدد من مستخدمي اإلنترنت من أعـضاء هيئـة التـدريس هـم املدرسـون                 -
 طلبة الدراسات العليا والباحثني     مث)  ٪٢٧,٥(سبة   بن املدرسون املساعدون مث  ) ٪٣٤(بنسبة
  .لكل منهما)  ٪٦ (ةنسبب

، يليه الرغبـة يف      يأيت البحث عن مصادر املعلومات كغرض أساسي الستخدام اإلنترنت         -
طالع على الدراسات السابقة اخلاصـة   ال، مث ا   مالحقة التطورات احلديثة يف جمال التخصص     

   .مبوضوع البحث

 : ، فجاءت بالترتيـب التـايل       اليت حتول دون اإلفادة من الشبكة      كالتاملشما عن أهم     أ -
 ،   وكذلك قلة اخلطوط املتاحة لالتصال      ، انشغال اخلطوط بسبب ضعف سرعة اخلط الدويل      

  . املادية   التكلفة ، مثضيق الوقت ، مث عدم معرفة طرق االستخداممث 

ا أغراض استخدام اإلنترنت ، وتتفق الدارسة احلالية مع دراسة مسلم يف تناوهلم
واملعوقات اليت حتول دون االستخدام األمثل هلا، كما تتفقان يف منهج البحث ، وختتلفان يف 
كون دراسة مسلم يف جمال االستفادة من اإلنترنت بشكل عام ، والدراسة احلالية يف جمال 

غراض تدريس العلوم الشرعية بشكل خاص ، كما أن دراسة مسلم اقتصرت على األ
واملعوقات ، وأما الدراسة احلالية فتناولت األغراض واملعوقات وتقدير األمهية وسبل التطوير ؛ 
كما خيتلفان يف عينة الدراسة ، فدراسة مسلم مشلت مجيع املستفيدين من اإلنترنت يف 

على اجلامعات املصرية مبا فيهم طلبة الدراسات العليا والباحثني ، والدراسة احلالية اقتصرت 
  .أعضاء هيئة التدريس  يف كليات املعلمني 

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف صياغة  بعض مفردات حمور املعوقات يف أداة 
  .الدراسة احلالية ، ويف تفسري بعض نتائجها 

  



  - ١١٨-

دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي لدى : " بعنوان )  هـ١٤٢٠( دراسة العاين -٢
  "ك يف األردن طلبة جامعة الريمو

وهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي لـدى              
طلبة جامعة الريموك ، من خالل التعرف على أسباب ارتياد طلبة اجلامعة ملركز اإلنترنت ،               
وطبيعة اخلدمات اليت يقدمها ، واستخدم الباحث االستبيان ـ كأداة لدراسته ـ وطبقـه    

  .طالباً وطالبة من طالب جامعة الريموك باألردن ١١٢وائية ، بلغت على عينة عش
  -:وأظهرت نتائج الدراسة

 من األسباب  الرتياد الطلبة ملركـز        ٪ فما فوق ،   ٥سبباً نال تاييد بنسبة     ) ١١( أن هناك    -
منها السرعة الفائقة يف تبادل املعلومات مع اآلخرين عـرب          اإلنترنت اليت وضعها الباحث ؛      

 ، والبحث عن املستجدات العلمية ذات العالقـة بتخـصص الطالـب           ، د اإللكتروين الربي
  .واستثمار وقت الفراغ يف تعلم نافع

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات الطلبة حنو اخلـدمات              -
املعلوماتية اليت يقدمها مركز اإلنترنت للطلبة يف إجراء  البحـوث بـاختالف اجلـنس ،                
والتخصص ، ومكان الدراسة،والدرجة األكادمييـة الـيت يـسعى الطالـب للحـصول              

  .عليها،واملعدل التراكمي ، والسنة الدراسية
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة العاين يف البحث عن اخلدمات اليت ميكن أن تقـدمها              

 العـاين يف    اإلنترنت يف أداة الدراسة ،ومنهجيتها ، واختلفت الدراستان ؛يف كون دراسـة           
اخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت للبحث العلمي ، والدراسة احلالية يف اخلدمات اليت تقـدمها              
اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، ويف عينة الدراسة كون دراسة العاين عينتها كانت من               

 احلالية  طلبة اجلامعة ،والدراسة احلالية عينتها هم أعضاء هيئة التدريس ،كما زادت الدراسة           
على دراسة العاين يف حماور الدراسة حيث اقتصرت دراسة العاين على حمـوري األسـباب               
  .واخلدمات ،والدراسة احلالية زادت عليها يف حماور تقدير األمهية واملعوقات وسبل التطوير

  .واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف بناء بعض مفردات  أداة الدراسة 
  
  



  - ١١٩-

  "تأثري اإلنترنت يف اتمع :" بعنوان )  هـ١٤٢٠اخلليفي (  دراسة -٣
سعت هذه الدراسة إىل التعرف على ما تقدمه اإلنترنـت ملـستخدمها مـن فوائـد           
وتسهيالت ، وتقصي السلبيات اليت ميكن أن حتدثها اإلنترنت يف الوقت الراهن ، وتقـدمي               

  .تمع مقترحات للمساعدة يف مواجهة السلبيات اليت حتدثها اإلنترنت يف ا
وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ، حيث قام بتصميم استبانه ، ومت توزيعهـا               

طالباً ، واملصدر الثـاين     ) ١٣٧(على عينة عشوائية من طالب املرحلة اجلامعية بلغ حجمها          
 املقابلة مع عينات عشوائية من جمتمع الدراسة للتأكد من صدق البيانات اليت             تجلمع املعلوما 

 بالـدعوة إىل اإلسـالم عـرب        ةيف استبانة الدراسة ، ومقابلة عينة من اهليئات املهتم        وردت  
  :اإلنترنت وزيادا ، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها 

أن الصحف واالت احمللية تأيت يف املرتبة األوىل يف إعالم جمتمع الدراسة باإلنترنـت ،                -١
 حديث األصدقاء يقدم إعالما باإلنترنت وذلك بنسبة        كما أن ) ٪٨٥,٤٥( وذلك بنسبة   

من جمتمع الدراسة   ) ٪٣٣,٣٣(، كما كشفت نتائج الدراسة عن أن نسبة         ) ٪٣٢,١٨(
يعتقدون أن مستخدمي اإلنترنت يسعون دائماً لالستفادة مـن اإلنترنـت ألغـراض             

  .لعلميللتعليم والبحث ا )٪٢٣( االتصال، وتبادل املعلومات مع اآلخرين ،ونسبة 
 وعن معوقات انتشار اإلنترنت يف اتمع العريب كشفت الدراسة عن أن العوائق املاليـة               -٢

  .تأيت يف املرتبة األوىل ، مث األمية املعلوماتية ، مث السلبيات اليت حتدثها اإلنترنت يف اتمع
 ؛  يرى جمتمع الدراسة وضع القيود على املواقع اليت تبث معلومات خاطئة عن اإلسـالم              -٣

  .واملواقع اليت تبث مواد إباحية، واملواقع اليت تساعد على الغزو الثقايف الفكري 
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة اخلليفي يف حبثهما عن حتديد اخلدمات اليت تقـدمها              
اإلنترنت ،ويف منهجية الدراسة ، وختتلفان يف كون دراسة اخلليفي تبحث يف اخلدمات الـيت    

 بشكل عام ،أما الدراسة احلالية  فهي تبحث يف اخلدمات الـيت تقـدمها               تقدمها اإلنترنت 
اإلنترنت للعملية التعليمية بشكل خاص ، وكذلك ختتلفان يف عينة الدراسة ، باإلضـافة إىل               

وقد استفاد الباحث من    . حبث الدراسة احلالية يف تقدير األمهية ، واملعوقات ، وسبل التطوير            
  .دات اإلطار النظريهذه الدراسة يف بعض مفر



  - ١٢٠-

أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية من  : "عنوانب) هـ١٤٢١(راسة الل  د -٤
  " وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية
يف العملية التعليمية، وذلك من وجهة      وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أمهية اإلنترنت      

ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث بتصميم      ،  ت السعودية   نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعا    
 من أعـضاء هيئـة      ١٤٠ وحدد الباحث عينة دراسته بـ        ،  سؤاالً ٣٠ان تكون من    ياستب

التدريس من خمتلف التخصصات جبامعات اململكة العربية السعودية السبع بواقـع مخـسة             
  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية، أعضاء من بعض التخصصات 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس الذين يقع مستوى أعمارهم              -
 عاماً فأكثر   ٥٠ عاماً وأعضاء هيئة التدريس الذين يقع مستوى أعمارهم من           ٥٠ - ٤٠من  

 ذيوجود فرق   كما توصلت الدراسة إىل      . يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية      
ني أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص العلمي وأعضاء هيئة التدريس ذوي           داللة إحصائية ب  

) ت(التخصص األديب يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية، حيث وصلت قيمـة              
وذلك لصاحل أعضاء هيئة التـدريس      ٠,٠١ وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى        ٣,٦٠إىل  

ي داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس       ذ وجود فرق  ، وكذلك    ذوي التخصص العلمي  
وعضوات هيئة التدريس يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية حيث بلغت قيمـة              

 لصاحل أعضاء هيئة التدريس ٠,٠١ وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    ٢,٢١) ت(
  .من الذكور

لى معرفة أمهية استخدام اإلنترنت     وتتفق  الدراسة احلالية مع دراسة آلل يف تركيزمها ع         
يف العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،إال أن دراسة الل جمال حبثها أوسع                 
؛ فهي تناولت االستفادة من اإلنترنت يف العملية التعليمية بشكل عام،أما الدراسة احلاليـة              

شرعية ، ولكنها مل تقتصر على      فهي أخص حيث تناولت أمهية اإلنترنت يف تدريس العلوم ال         
 حبيث مشل باإلضافة إىل تقدير أمهية اسـتخدام         -تقدير األمهية بل زادت يف أهداف البحث        

  . أغراض استخدامه ، ومعوقات استخدامه ، وأهم السبل لتفعيل استخدامه-اإلنترنت 

  .تائجوقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف بعض أسئلة الدراسة، ويف تفسري بعض الن



  - ١٢١-

ـ ١٤٢١(راسة احليلة    د -٥ أثر االستخدام املرتيل لإلنترنت يف التحصيل       : "عنوانب)  ه
  " ميه الدراسي ملستخد

 لكشف عن أثر االستخدام املرتيل لإلنترنت يف التحصيل الدراسـي ملـستخدميه           لوهدفت  
ق هذين  ولتحقي.استقصاء أسباب ارتياد الطلبة املراهقني ملقاهي اإلنترنت من وجهة نظرهم         ،و

كشوفات العالمات املدرسـية للحـصول    :اهلدفني استخدم الباحث أداتني جلمع بياناته مها  
 ٣٦(  ، وبلغ عددهم     على املعدالت العامة للطلبة أفراد العينة األوىل يف ثالثة فصول دراسية          

طالباً من طالب الصف العاشر يف بعض املدارس احلكومية واألهلية ممن لديهم اشتراك يف              ) 
ممن ؛  وزعت على مرتادي مقاهي اإلنترنت      ،  استبانه تكونت من أسئلة مفتوحة      نترنت،واإل

( طالباً يف بعض املدن األردنية  ) ٨٠( ، وبلغ عددهم     سنة) ١٨ - ١٢(تتراوح أعمارهم بني    
 فروق ذات داللة إحصائية بني ودوجىل وتوصلت هذه الدراسة إ،)عمان ـ جرش ـ أربد   
وقـد  ،   هـ١٩٩٧/١٤١٩ة للطلبة اية الفصل الدراسي األول       متوسطات املعدالت العام  

ذلك إىل أن مجيع الطلبة مل يكونوا خاضعني إلشراف الوالـدين أو لتحديـد              الباحث  عزى  
وجود فروق ذات داللة    و.ساعات معينة لالستخدام املرتيل لإلنترنت يف بداية تطبيق البحث        

 ١٤١٨ اية الفصل الدراسـي الثـاين        إحصائية بني متوسطات املعدالت العامة للطلبة يف      
 ى الباحث ذلك عز، و هـ   ١٩٩٨/١٤٢٠واية الفصل الدراسي األول     ،  هـ  ١٤١٩/هـ

 ولصاحل طلبة جمموعيت الدراسة اليت يـشرف         ؛ إىل طريقة تنظيم االستخدام املرتيل لإلنترنت     
عة الطلبة الذين   فيها اآلباء على أبنائهم مع تنظيم لساعات استخدام اإلنترنت موازنة مبجمو          

 ، كمـا    أو حتديد لـساعات االسـتخدام     ؛  يستخدمون اإلنترنت دون إشراف من آبائهم       
أظهرت هذه الدراسة أن السبب الرئيسي الرتياد الطلبة مقاهي اإلنترنت هو التسلية والترفيه             

  .ولقضاء أوقات الفراغ
نترنـت ، ولكـن     وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة احليلة يف معرفة أوجه استخدام اإل          

الدراسة احلالية تتفوق على الدراسة السابقة يف معرفة تقدير األمهية واألغراض واملعوقـات             
وقد استفاد الباحث من دراسة احللية يف       .وسبل التطوير،كما تتميز بضبط العينة وقوة آرائهم        

  .اإلحساس مبشكلة الدراسة ،وبعض األجزاء يف اإلطار النظري 



  - ١٢٢-

ـ ١٤٢١(الكندري  س و براسة اهلا  د -٦ ية لتصميم وحـدة    ماألسس العل  " نوانبع) ه
  ".تعليمية عرب اإلنترنت

  :وهدفت هذه الدراسة إىل

  .التعرف على أمهية استخدام التقنية يف التعليم-

  . التعرف على مفهوم اإلنترنت وكيفية استخدامها يف التعليم-

  :النتائج التالية ، وقد توصل الباحثان إىل منهج الدراسة هو منهج االستقصاء 

إن استخدام اإلنترنت يف جمال التربية والتعليم يسري بدرجة سريعة، وتزداد التطبيقات يوماً             -
  .بعد يوم يف عناصر كثرية من العملية التعليمية

استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة يف بناء وحدة تعليمية يساعد على إجياد منهج متميز              -
  .صورة والنص معاًيستخدم الصوت واحلركة وال

وتتمثل ،   اليت تقف أمام استخدام هذه الشبكة يف املناهج هي إما مالية             عوقات  إن أهم امل   -
 أو فنية وتتمثل يف الوقت واالنقطاع يف اخلدمة، أو بشرية وتتمثـل يف               ،   يف توفري األجهزة  

ري وهـو عـدم     عدم إعداد املعلمني أو الطالب الستخدام هذه اخلدمة، وأخرياً العائق اإلدا          
  .التخطيط الستخدام هذه اخلدمة

وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة اهلابس والكندري يف حمور تقدير أمهيـة اسـتخدام              
اإلنترنت يف التعليم ، وختتلفان كون دراسة اهلابس والكندري تبحث يف األسـس العمليـة               

 جمال استخدام اإلنترنت    لتصميم وحدة تعليمية عرب اإلنترنت ،بينما الدراسة احلالية تبحث يف         
يف التدريس  ،باإلضافة إىل اختالف الدراستني يف املنهج ، فدراسة اهلابس والكندري اتبعت              

  .املنهج االستقصائي ، أما الدراسة احلالية فاتبعت املنهج الوصفي

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف حمور املعوقات ،ويف أجـزاء مـن اإلطـار                
  .النظري

  

  



  - ١٢٣-

واقع استخدام اإلنترنت من قبل طلبة : " بعنوان )  هـ١٤٢١( اسة بوعزة  در-٧
  "جامعة السلطان قابوس 

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع استخدام طلبة جامعة السلطان قابوس لإلنترنت            
، وحتديد أغراض طلبة جامعة السلطان قابوس من استخدام اإلنترنت ، وحتديـد املـصادر               

ات عن اإلنترنت لدى طلبة السلطان قابوس ، ومعرفة املـشكالت الـيت             الرئيسية للمعلوم 
  .يواجهها طلبة جامعة السلطان قابوس لدى استخدامهم لإلنترنت 

واعتمد الباحث املنهج الوصفي ، حيث قام بتوزيع استبانة على عينة عشوائية تكونت             
س يف العام الدراسـي     طالباً ممن يستخدمون اإلنترنت ، يف جامعة السلطان قابو        ) ٤٣٠(من  

هـ ، بكليات التجارة ، واالقتصاد واهلندسة والطب والعلوم ، وقد توصلت الدراسة             ١٤١٩
  -:إىل جمموعة من النتائج من أمهها 

 أغلبية طلبة جامعة السلطان قابوس املستخدمني لإلنترنت تتراوح أعمـارهم مـا بـني             -١
جلامعة ينتـسبون إىل هـذه الفئـة        عاماً ، وهذا يرجع إىل أن معظم أعمار طلبة ا         ٢٤ـ٢١

  .العمرية
من طلبة جامعـة    ) ٪٧٢,٤( فيما يتعلق بالوقت املخصص إلستخدام اإلنترنت وجد أن          -٢

السلطان قابوس خيصصون يومياً ساعتني فأكثر الستخدام اإلنترنت ، وهذا يعترب مؤشراً على             
  .مدى االهتمام باإلنترنت من قبل طلبة جامعة السلطان قابوس

 الدراسة احلالية مع دراسة بوعزة  يف حبثهما عن املعوقـات الـيت حتـول دون                 تتفق
االستفادة من اإلنترنت يف العملية التعليمية ،وكذلك يف منهجية الدراسة ،واألغراض اليت من             
أجلها يستخدم اإلنترنت يف العملية التعليمية ، وختتلفان يف كون دراسة بـوعزة حبثـت يف                

م طالب اجلامعة ،بينما الدراسة احلالية حبثت يف تقدير األمهية وسـبل            االجتاهات ،وعينتها ه  
  .التطوير ،وعينتها هم أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف حتديد بعض املعوقات ، ويف بعض األجـزاء               
  .من  اإلطار النظري 

  

  



  - ١٢٤-

تخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف اس "بعنوان  )  هـ١٤٢١(اسة الفهد  در-٨
  . "التدريس يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

  : إىل وهدفت الدراسة

معرفة أثر استخدام املواقع التعليمية املختارة من الشبكة العاملية للمعلومات علـى حتـصيل              
بيق أركان الـصالة    الطالب معرفة أركان الصالة وواجباا، وكذلك اكتسام مهارات تط        

   .وواجباا يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

طالباً  ) ٣١( املنهج شبة التجرييب ، وتكونت عينة الدراسة من         واستخدم الباحث    
وتوصل الباحـث   يدرس يف الصف الرابع االبتدائي مبدرسة ابن قيم اجلوزية مبدينة الرياض ،             

  :إىل النتائج اآلتيـة

 يف متوسط درجـات التحـصيل       ٠,٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -
 أركان الصالة وواجباا بني طالب اموعة التجريبية وطالب         -املعريف يف الوحدة املدرسية     

  .اموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبية

سط درجات اكتساب    يف متو  ٠,٠٥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -
مهارات أداء الصالة وواجباا بني طالب اموعة التجريبية وطالب اموعة الضابطة لصاحل            

  .اموعة التجريبية

وتتفق  الدراسة احلالية مع دراسة الفهد يف جمال التخصص حيث أن الدراستني أجريتا              
نهج شـبه جتـرييب ، وأمـا        يف جمال العلوم الشرعية ، وختتلفان كون منهج دراسة الفهد امل          

الدراسة احلالية فهي وصفية، وكذلك يف عينة الدراسة كون دراسة الفهد عينتـها تالميـذ               
التعليم العام ، والدراسة احلالية عينتها أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني، كما زادت              

عوقـات ، وسـبل   هذه الدراسة على دراسة الفهد يف حمور تقدير األمهية ، واألغراض ، وامل     
  .التطوير 

  



  - ١٢٥-

ـ ١٤٢١( دراسة النجار    -٩ واقع استخدام اإلنترنت يف البحث العلمي      " بعنوان    )  ه
  "لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل 

وهدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء  على واقع استخدام تطبيقـات اإلنترنـت يف              
اعتمد الباحـث علـى املنـهج       البحث العلمي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس ، و         

الوصفي ، وميثل اتمع األصلي هلذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين            
فرداً من الذكور واإلناث ، موزعني علـى        ) ٣٤٥( جبامعة امللك فيصل البالغ عددهم      

 فرداً ، وقـد بلـغ عـدد    ٢٠٠أربع كليات ، وقد سحبت عينه عشوائية يقدر عددها   
مـن االسـتبيانات    ) ٪  ٦٥(استبانة أي ما نسبته     ) ١٣٠( تبيانات القابلة للتحليل    االس

  .املوزعة على العينة 
  -:وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية 

  ٠ معظم أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت أسبوعياً يف البحث العلمي -
  ٠ أهم استخدامات اإلنترنت تتمثل يف البحث عن مصادر حبثية -
 تؤكد نتائج الدراسة أن هناك اجتاها إجيابياً ألعضاء هيئة التدريس حنو استخدام اإلنترنت              -

  ٠يف البحث العلمي 
 املناسب على استخدام اإلنترنت أهم معوقات استخدام اإلنترنت         ب ميثل عدم توافر التدري    -

  ٠يف البحث العلمي 
ة التدريس يف مقدار استخدامهم      أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق بني أعضاء هيئ         - 

لإلنترنت يف البحث العلمي ؛ تعزي إىل متغري بالكلية اليت يعمل ا عضو هيئة التـدريس ،                 
  ٠والرتبة العلمية وامتالك حاسب آيل باملكتب واإلتصال باإلنترنت 

وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة النجار يف البحث عن معوقات استخدام اإلنترنت            
ية التربوية ، ويف أداة الدراسة ،ويف عينة الدراسة تقريباً ، وختتلفـان يف كـون                يف العمل 

دراسة النجار تتناول خدمات اإلنترنت يف جمال البحث العلمي والدراسة احلالية تتناول            
أمهية االنترنت يف جمال التدريس ، باإلضافة إىل زيادة الدراسة احلالية على دراسة النجار              

  .وسبل التطويريف مبحث األعراض 
  



  - ١٢٦-

ـ ١٤٢١(  دراسة سحتوت    -١٠ واقع استخدام  اإلنترنت يف مكتبـات       "بعنوان  )  ه
  "  اجلامعات األردنية احلكومية من وجهة نظر العاملني واملستفيدين

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة استخدام اإلنترنت يف خدمات املعلومات            
احلكومية ، والتعرف على فوائد االشتراك باإلنترنت       اليت تقدمها مكتبات اجلامعات األردنية      

ومن مث حتديد أهم الصعوبات اليت تواجه مستخدمي اإلنترنت ، وقد تكونت عينة الدراسـة               
 ) ٤٧( فئة العاملني يف املكتبات وعددهم : فرداً موزعني على ثالث فئات هي       ) ٥٠١( من  

، وفئة  ) ١١٧( ذ مساعد فأعلى وعددهم     عامال ، وفئة أعضاء اهليئة التدريسية من رتبة أستا        
، استخدمت الباحثـة يف     ) ٣٣٧(، وعددهم   ) ماجستري ، دكتوراه    ( طلبة الدراسات العليا    

) ٥٦(هذه الدراسة استبانتني ، وتضمنت االستبانة األوىل واخلاصة بالعاملني يف املكتبـات             
( ئة التدريس والطلبة ، مـن  ،وتكونت االستبانة الثانية ، واخلاصة باملستفيدين من أعضاء هي        

، فقرة ، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل عدم وجود فروق داللـة إحـصائية يف                 ) ٣٣
ذكر ،  ( درجة استخدام اإلنترنت يف خدمات املعلومات من قبل العاملني تعزى ملتغري اجلنس             

دبلوم ( ي  ، واملستوى األكادمي  ) رئيس قسم ، موظف إداري      ( ، واملستوى الوظيفي    ) أنثى  
، كما توصلت الدراسة إىل وجـود       ) كليات جمتمع ،بكالوريوس ،وأعلى من البكالوريوس       
عضو هيئة  (  تعزي للصفة األكادميية     تفروق ذات داللة إحصائية يف فوائد االشتراك باإلنترن       

( ، ولصاحل أعضاء هيئة التدريس باإلنترنت ، تعزي للصفة األكادمييـة            ) تدريس ، طالب    
  ٠ ه، ولصاحل طلبة املاجستري ، والدكتورا) ة تدريس ، طالب عضو هيئ

 تتفق الدراسة احلالية مع دراسة سحتوت يف حبث املعوقات ، والفوائد املرجوة مـن              
استخدام اإلنترنت، يف منهجية الدراسة  ،وختتلفان يف كـون دراسـة سـحتوت تتعلـق                

دراسة احلالية تركز على اخلدمات     باالستفادة من خدمات اإلنترنت يف املكتبات العامة ، وال        
  . اليت تقدمها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، كما ختتلفان يف بعض عينة الدراسة 

  
  
  

 



  - ١٢٧-

واقـع اسـتخدام أعـضاء اهليئـات        " بعنوان  )  هـ   ١٤٢٢(  دراسة الشايب    -١١
  "التدريسية يف اجلامعات األردنية لشبكة االنترنت واجتاهام حنوها 

 الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام اهليئات التدريسية يف اجلامعـات            هدفت هذه 
األردنية لإلنترنت ،و اجتاهام حنوها ومعوقات استخدامهم هلا ،واعتمد الباحث على املنهج            
الوصفي ،واعتمد االستبيان كأداة لدراسته ،ومت توزيع االستبيان على عينة الدراسة الـيت مت              

ي عنقودي ، حبيث تضمنت أعضاء اهليئات التدريـسية يف ثـالث            اختيارها بشكل عشوائ  
) ٢٨٢( جامعات حكومية وثالث جامعات خاصة ، وبلغ عدد االسـتبانات املـسترجعة             

  )٪١،١٥( استبانة وبنسبة استرجاع 
وقد أظهرت نتائج الدراسة  أن نسبة من يستخدمون اإلنترنت من أعـضاء اهليئـات               

ية مرتفعة على الرغم من حداثة عهدهم ا ، وتـزداد تلـك             التدريسية يف اجلامعات األردن   
  ٠النسبة يف اجلامعات احلكومية والكليات العلمية وبارتفاع مستوى قدرات اللغة اإلجنليزية 

 أن درجة استخدام أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية لإلنترنت متوسـطة             -٢
ت اللغة اإلجنليزية واخلـربة احلاسـوبية ، كمـا          وتتأثر بالتخصص والرتبة األكادميية وقدرا    

أظهرت أن اجتاهات أعضاء اهليئات التدريسية حنو اإلنترنت إجيابية يعززها امتالك قـدرات             
  .قوية يف اللغة اإلجنليزية ، وخرية حاسوبية كبرية 

كما أظهرت الدراسة أن املعوقات املتعلقة بتوظيف اإلنترنت يف التدريس تشكل أكرب عقبة             
  .واجهها أعضاء اهليئات التدريسية سواء أكانوا يستخدمون اإلنترنت أم ال يستخدموا ي

وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الشايب يف البحث عن معوقات استخدام اإلنترنت يف     
العملية التعليمية ، ويف بعض فروض الدراسة ،ويف عينة الدراسة ،وختتلفان يف كون دراسـة               

واقع واالجتاهات ، بينما تبحث الدراسة احلالية يف أمهية إدخال اإلنترنت           الشايب تبحث يف ال   
يف العملية التعليمية ، واألهداف املقترحة الستخدامه ، و كذلك البحث عن السبل الكفيلة              

  .بتفعيل دوره 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف بعض مفردات حمور املعوقات ، ويف تفـسري               

  .بعض النتائج 



  - ١٢٨-

ـ ١٤٢٢( دراسة الشرهان  -١٢ دراسة آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية      : " بعنوان  )  ه
  "التربية جبامعة امللك سعود يف استخدام شبكة اإلنترنت 

  :وهدفت هذه الدراسة إىل 
 التعرف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعـة امللـك سـعود                -

  للحاسب اآليل 
عرفة  أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيـة جبامعـة امللـك سـعود               التعرف على مدى م    -

  .باخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت للمستخدم
 حتديد املعوقات اليت حتول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعة امللـك               -

 جامعة  عضو هيئة تدريس  بكلية التربية      ) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من     . سعود لإلنترنت   
امللك سعود بالرياض ، ومت اختيارهم بطريقة عشوائية ، وكان من أهم النتائج اليت توصلت               

  :إليها الدراسة 
 من عينة الدراسـة ال      ٪٧٥ من عينة الدراسة ال تستخدم احلاسب إطالقاً ، وأن           ٪٦٤ أن   -

  .تستخدم اإلنترنت
يل ، وضرورة استخدام اإلنترنـت       اتفقت آراء عينة الدراسة على أمهية اإلملام باحلاسب اآل         -

  .يف جمال التعليم ، واحلاجة إىل عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس فيها
 اتفقت آراء عينة الدراسة على أمهية توفري خدمـة اإلنترنـت يف اجلامعـات الـسعودية                 -

  .والكليات ومراكز البحوث واملعاهد واملدارس 
شرهان يف حبث حمور تقدير أمهية استخدام اإلنترنت        وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة ال     

يف التعليم اجلامعي ،ويف حمور املعوقات ،ويف حمور املقترحات لتفعيل دور اإلنترنت يف التعليم              
اجلامعي ، كما اتفقتا يف منهجية البحث ، وعينته ، وختتلفان يف كون دراسة الشرهان دراسة                

ة التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سـعود ،          عينتها حمدودة ، وشكلها بعض أعضاء هيئ      
أما الدراسة احلالية فهي تشمل  أعضاء هيئة التدريس يف كليـات املعلمـني ،كمـا زادت                 
الدراسة احلالية على دراسة الشرهان يف سعيها الختبار فروض جديدة ، وحماولـة وضـع               

  .أهداف حمددة إلدخال اإلنترنت يف العملية التعليمية
 



  - ١٢٩-

ـ ١٤٢٢( اسة الصبحي    در -١٣ واقع استخدام طلبة الدراسـات     " بعنوان)  ه
  "العليا يف جامعة السلطان قابوس لشبكة اإلنترنت واجتاهام حنوها 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن واقع استخدام طلبة الدراسات العليـا جبامعـة              
  .السلطان قابوس اإلنترنت واجتاهام حنوها 

طالبـا   ) ١٦٢( هج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة مـن      واعتمد الباحث على املن   
( وطالبة من جامعة السلطان قابوس ، يدرسون يف هـذه الكليـات يف العـام الدراسـي                  

، اختارها الباحث عشوائياً ، واستخدم الباحـث املنـهج الوصـفي ،              ) ٢٠٠٠/٢٠٠١
 ، وإن نصفهم تقريباً     وتوصلت الدراسة إىل أن مجيع أفراد عينة الدراسة يستخدمون اإلنترنت         

لديهم اشتراك مرتيل وحىت غري املشتركني يفكرون باالشتراك ، كما ترى عينة الدراسـة أن               
تأثري اإلنترنت على التعليم يف سلطنة عمان إجيايب  ، كما أشارت عينـة الدراسـة إىل إن                  

لعمـل علـى     جمانية ل  ةاعتماد معظم برامج اإلنترنت على اللغة اإلجنليزية وعدم توافر أجهز         
اإلنترنت مها من أهم الصعوبات يف البدء باستخدام اإلنترنت ، كما ، وللمساعدة يف إجراء               
البحوث ، وأن هدفهم من استخدام اإلنترنت هو احلصول على املعلومات إلجراء البحث ،              
واحلصول على األخبار والتقارير ومقاالت الصحف ، كما توصلت هذه الدراسـة إىل أن              

وقات تواجه طلبة الدراسات العليا يف استخدام اإلنترنت وجاء اال املتعلـق            هناك عدة مع  
باملعوقات التعليمية من أعلى املعوقات ، تلته األبعاد الفنية واألبعاد املعرفية واألبعاد األخالقية             

  ) .٣,٤٨( وجاء املتوسط العام للمعوقات يف األبعاد اخلمسة 
لصبحي يف البحث عن أثر استخدام اإلنترنـت يف         وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة ا     

التعليم ،ويف حمور املعوقات ، واألهداف من استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية ،وختتلفان             
يف كون دراسة الصبحي تبحث يف الواقع واالجتاهات ، والدراسة احلالية تبحث يف األمهيـة               

نت يف العملية التعليمية ،وكذلك ختتلفان      واألغراض واملعوقات وسبل تطوير استخدام اإلنتر     
يف عينة الدراسة كون دراسة الصبحي عينتها كانت من طالب الدراسات العليـا جبامعـة               

  .السلطان قابوس ، والدراسة احلالية عينتها من أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني 
  
  



  - ١٣٠-

ـ ١٤٢٢( دراسة العبيد    -١٤    ملرحلـة الثانويـة    مدى استفادة معلمي ا   ( بعنوان  ) ه
  )مبدينة الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استفادة معلمي املرحلة الثانويـة مبدنيـة              
الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات ،وكذلك التعرف على الطرق الـيت متكنـهم مـن               

ـ        يت حتـول دون اسـتفادم منـها ،         االستفادة من اإلنترنت ،والتعرف على املعوقات ال
  .واملقترحات اليت يقدموا لالستفادة من هذه الشبكة

واستخدم الباحث املنهج الوصفي لتحقيق أهداف دراسته ، وتكون جمتمع دراسته من            
  .معلم ) ٦٩٢(معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ،وكان عدد أفراد عينته 

  :ئج ومن بينهاوقد توصل الباحث إىل عدد من النتا
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات عينة الدراسـة يف احملـور األول                -١

  .والثاين والثالث ، وفقاً الختالف املؤهل العلمي كمتغري
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات عينة الدراسة يف احملور األول والثـاين               -٢ 

  . كمتغريوالثالث ، وفقاً الختالف  التخصص
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات عينة الدراسة يف احملور الثالـث ،                -٣ 

  .وفقاً الختالف سنوات اخلربة يف التعليم
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  جمموعات عينة الدراسة يف احملور األول ، وفقـاً                 -٤

  .الختالف مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة العبيد ، يف بعض احملاور والفروض ،وختتلفان كون دراسـة               
العبيد تتعلق باستفادة املعلمني يف التعليم العام  من اإلنترنت ، أما الدراسة احلالية فهي تركز                
على توضيح األمهية لإلنترنت ، وتضع جمموعة أغراض هلذا االستخدام ، وحتاول أن تـضع               

حللول الكفيلة بتطوير خدمة اإلنترنت يف العملية التعليمية ، وذلك من وجهة نظر أعـضاء               ا
  هيئة التدريس يف كليات املعلمني 

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري ،ويف طريقة عرض البيانـات              
  .وتربيتها ، ويف األساليب اإلحصائية ، ويف تفسري النتائج 

  



  - ١٣١-

  سات األجنبيةالدرا: ثانيا •

  ) Attwenger,1997(دراسة أتوينجر  -١

  "استخدام الكمبيوتر واإلنترنت بني طالب الدراسات العليا املتخصصة "بعنوان 

وسعت هذه الدراسة للكشف عن واقع استخدام طلبة الدراسات العليا يف قسم التربية             
  .اخلاصة للحاسوب ولإلنترنت

  .استخدم الباحث االستبيان كأداة جلمع بياناتهطالباً ، و) ٦٧(وتكونت عينة الدراسة من 
  :وأما أهم نتائج هذه الدراسة فهي 

 ،  )٪٧٩( من عينة الدراسة مل يستخدموا اإلنترنت قطعياً ، أما البقية وهم             )٪٢١( أن   -١ 
منهم أفاد أنـه يـستخدم      ) ٪٨٢( اإلنترنت لكن بشكل ضئيل حبيث إن        نفإم يستخدمو 

  .ات أسبوعياً ، أو أنه نادراً ما يستخدم اإلنترنتاإلنترنت مرة على عشر مر
من عينة  ) ٪٣٠( احلاسوب واإلنترنت أوضحت النتائج أن حوايل      ت ويف جمال استخداما   -٢

منـهم  ) ٪٩٨(  اإللكتروين، يف الوقت الذي يستخدم حـوايل         دالدراسة يستخدمون الربي  
  . احلاسوب لتنسيق النصوص وطباعتها 

ة إىل مزيد من التدريب على استخدام احلاسوب واإلنترنـت،            أظهرت الدراسة احلاج    -٣
من عينة الدراسة يرغبون بدراسة مساق ، أو تلقي دورة تدريبيـة حـول          ) ٪٨٨( فحوايل  

منهم أن يكـون ذلـك عـرب        ) ٪٨٥(توظيف احلاسوب واإلنترنت يف التدريس، ويفضل       
  .اإلنترنت 

لبحث عن السبل اليت ميكـن      يف ا ) Attwenger(وتتفق الدارسة احلالية مع دراسة      
أن تسهم يف تطوير استخدام اإلنترنت ، ويف منهجية الدراسة ، وختتلفان يف كون دراسـة                

)Attwenger (            تبحث يف واقع االستفادة من اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا ، أما
تلفان يف  الدراسة احلالية فهي تبحث يف األمهية واألغراض واملعوقات وسبل التطوير ، كما خت            

طلبة الدراسات العليا ، والدارسة احلالية      ) Attwenger(عينة الدراسة كون عينة دراسة      
  . أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني



  - ١٣٢-

  )Leggett,1998( دراسة ليجيت  -٢
االستخدام املطلوب للطالب وأعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا اإلنترنـت         " بعنوان  

  "ل اخلدمة بوالية أوكالهوما يف برامج إعداد املعلم قب
  -:وسعت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

  التثبيت والتحقق من توافر ، واستخدام تطبيقات اإلنترنت يف برامج إعداد املعلمني يف               -١
  .أوكالهوما

  . التعرف على مدى تكرار استخدام أعضاء اهليئات التدريسية لتلك التطبيقات-٢
  . جهونه من معيقات تؤثر سلباً يف استخدامهم وتوظيفهم هلا  الكشف عما يوا-٣

) ١٦(عضو هيئة تدريس يف     ) ٣٢٨( استبانة قام بإعدادها وتوزيعها على       ثواستخدم الباح 
  . معهداً ، تقوم بتنفيذ برامج إعداد النتائج باستخدام اإلحصاء الوصفي

  
  -:أما أهم نتائج تلك الدراسة فهي 

د عينة الدراسة يستخدمون الربيد اإللكتروين ، يف حني ال تتجاوز           من أفرا ) ٪٩٨(   أن    -١
  ).٪٥٠(نسبة مستخدمي الدردشة أو احملادثة 

 أوضحت الدراسة أن عددا من العوامل املتعلقة بطرق التدريس واالجتاهات واملعتقدات            -٢
  .الشخصية تلعب دوراً هاماً يف تبين هذه التكنولوجيا ، وتوظيف تطبيقاا 

  
 يف البحث عـن أعـراض اسـتخدام         Leggettق الدراسة احلالية مع دراسة      وتتف

اإلنترنت يف العملية التعليمية ،ويف منهجية الدراسة ،ويف عينة الدراسة تقريباً، وختتلفـان يف              
 تبحث يف أمور  التطبيقات واملعوقات ، بينمـا زادت الدراسـة             Leggettكون دراسة   

  .ير احلالية يف حبث األمهية وسبل التطو
  
  
  
  



  - ١٣٣-

  ) Wang,1999( دراسة وانج  -٣
تأثري استخدام اإلنترنت على البحث التربوي لدى أعضاء هيئة التدريس يف           " بعنوان  

  .الواليات املتحدة األمريكية والصني 
  :األهداف اليت سعت الدراسة إىل حتقيقها 

 استكشاف آثار اإلنترنت على ما يقوم به أعضاء اهليئات التدريسية يف مؤسـسات             -١
  .التعليم العايل من حبوث تربوية 

التعرف على أهم العوامل اليت تؤثر يف توظيف أعضاء اهليئات التدريسية لالنترنت يف              -٢
  . البحوث التربوية، والتعرف على العالقات احملتملة بني تلك العوامل

قد استخدمت الدراسة استبياناً جلمع املعلومات من عينة الدراسة ،اليت تكونت مـن             
 عضو هيئة تدريس من جامعات وكليات يف كل من الواليات املتحدة األمريكيـة              )٥٧٠(

  :أما أهم نتائج هذه الدراسة فقد كانت على النحو التايل . والصني 
لإلنترنت أثر كبري على ما يقوم به األساتذة من حبوث يف البلدين ، فعلى سبيل املثال                 -١

وتوفر الوقت ، وتساعد على تطوير نوعية       حتث اإلنترنت األساتذة على مزيد من التعاون ،         
البحوث التربوية ، وتزيد من فعاليتها، كما أا توفر املال ، وتزيد املتعة واالهتمام بـإجراء                

  .املزيد من البحوث التربوية  
) ٪٨٤( من أعضاء اهليئات التدريسية يف الواليات املتحـدة و          ) ٪ ٦٠( أكثر من    -٢

 مساق أو حضور ورشة تدريبية للـتعلم علـى كيفيـة            منهم يف الصني يرغبون يف دراسة     
  .استخدام اإلنترنت ، وتوظيفها إلجراء البحوث التربوية

أعضاء هيئة التـدريس يف     (يف عينة الدراسة    Wangتتفق الدراسة احلالية مع دراسة      
 تبحث يف البحث    Wang، ويف منهجية الدراسة ، وختتلفان يف كون دراسة          )التعليم العايل 

 أما الدراسة احلالية فهي تبحث يف اخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت يف جمال تدريس              العلمي ، 
 يف حبث املعوقات وسـبل      Wangكما زادت الدراسة احلالية على دراسة       .العلوم الشرعية   

  .التطوير 

  



  - ١٣٤-

  التعليق على الدراسات السابقة: ثالثاً  •

 حول مشكلة الدراسة ،     استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تكوين خلفية جيدة        
وذلك ألن هذه الدراسات بشكل عام تعني الباحث على إجياد احللـول املناسـبة ملـشكلة          
  دراسته ، إضافة يف جتنب تكرار ما قام به غريه من الباحثني ،فيبدأ من حيث انتهى اآلخرون 

كما استفاد أيضاً يف جتنب الوقوع يف األخطاء اليت وقع فيها البـاحثون قبـل هـذه                 
الدراسة ، كما استفاد الباحث منها يف معرفة طريقة التحليل املناسبة للدراسة احلالية ، واليت               
بدورها تسهم يف اخلروج بنتائج وتوصيات ومقترحات تؤدي إىل حتقيق اهلدف من الدراسة             

  .احلالية 

ولقد خرج الباحث بعد استعراضه هلذه الدراسة بنتيجة مفادها أنه ال يوجد رسـالة              
 تناولت اخلدمات اليت ميكن أن تؤديها الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلـوم              علمية

الشرعية على مستوى العامل اإلسالمي ، حسب علم الباحث ، وما بذله من جهد من خالل                
زيارة مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث  اإلسالمية ،ومكتبة امللـك فهـد الوطنيـة               

لعلوم والتقنية ،ومكتبة جامعة امللك سعود ،وجامعة اإلمام حممـد          ،ومدينة امللك عبدالعزيز ل   
بن سعود ،ومكتب التربية العريب لدول اخلليج ،ومكتبة امللك عبدالعزيز ،و مكتبة اجلامعـة              

  .األردنية ،ومكتبة جامعة الريموك ، وبعض املراكز اليت تنشر أعماهلا عرب اإلنترنت 

  :البحوث السابقة خلص إىل النتائج التالية ومن خالل استعراض الباحث للدراسات و

  -:أوجه االتفاق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة : أوالً  •

تتفق الدراسة احلالية مع غالبية الدراسات السابقة يف اسـتخدام املنـهج الوصـفي               -١
( ، ودراسـة    )  هــ    ١٤١٩مسلم ،   ( للوصول إىل نتائجها ، كما يف دراسة        ) املسحي  (

 ١٤٢١اهلابس والكندري ،  (، ودراسة   )  هـ   ١٤٢١آلل  (، ودراسة   )  هـ   ١٤٢٠ ، العاين
ـ ١٤٢١بوعزة  ( ، دراسة   )  هـ   ١٤٢١النجار ،   (ودراسة  ) هـ   اخلليفي ( ، ودراسة   ) ه

ـ ١٤٢٠ ـ ١٤٢٢الشرهان  (، ودراسة   ) ه ـ  ١٤٢٢الـشايب ،  ( ، ودراسـة    )   ه )  هـ



  - ١٣٥-

 Attwnger   ، ودارسة ) هـ١٤٢٢العبيد (ودراسة )  هـ١٤٢٢الصبحي ،( ،دراسة 
  ) .Leggett 1998(، ودراسة   ) wang 1999( ، ودراسة  )  )1997

تتفق الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة على استخدام االسـتبانة كـأداة              -٢
العـاين  (، ودراسـة    ) هــ    ١٤١٩مسلم ،   ( لتحقيق أهداف الدراسة ، كما يف دراسة        

ـ ١٤٢٠، ـ ١٤٢١اهلابس والكندري ،  (، ودراسة   )  ـ   ه ١٤٢١آلل  ( ودراسة  )   ه )  ه
ـ ١٤٢١النجار ،   (، ودراسة    ـ ١٤٢١بوعزة  (، ودراسة   )   ه اخلليفـي  (، ودراسة   )   ه
ـ ١٤٢٠ ـ  ١٤٢٢الـشايب ،  (، ودراسة )  هـ   ١٤٢٢الشرهان  ( ، ودراسة     )  ه ، )  هـ

 ، ودارسـة                ) هــ    ١٤٢٢العبيـد   ( ، ودراسـة    )  هــ    ١٤٢٢الـصبحي ،  (ودراسة  
 ) Attwnger 1997 ( ودراسة ، )wang 1999( ودراسة)Leggett1998 (  
تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف سعيها إىل التعرف على إجيابيات              -٣

، و دراسة   )  هـ   ١٤١٩مسلم ،   ( استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية ، كما يف دراسة          
ـ  ١٤٢١الفهد  (، و دراسة    )  هـ   ١٤٢١ الل(، و دراسة    ) هـ   ١٤٢٠العاين ،   ( ، )  هـ

 ) .wang 1999( ودراسة )  هـ١٤٢١اخلليفي ، (ودراسة 
اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف سعيها إىل معرفة اخلدمات اليت            -٤

، ودراسـة           )  هــ    ١٤٢٠العاين  ( تقدمها اإلنترنت يف العملية التعليمية ، كما يف دراسة        
  ) هـ ١٤٢٢لشرهان ا( 
اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف سعيها إىل معرفة املعوقات اليت              -٥

مـسلم ،   ( حتول دون االستخدام األمثل لإلنترنت يف العملية التعليمية، كمـا يف دراسـة              
ـ  ١٤٢١بـوعزه     ( ،ودراسة  ) هـ١٤٢١النجار ،   ( ، و دراسة    )  هـ   ١٤١٩ ، )  هـ

 ) Leggett 1998( ودراسة 
اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات يف معرفة السبل الكفيلة بتطوير استخدام             -٦

ـ ١٤٢١اهلابس والكندري ،    ( اإلنترنت يف العلمية التعليمية ، مثل دراسة         ( ، ودراسة   )  ه
  ) .٢٠٠٢العبيد ، 

يئـة  أعضاء ه ( اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف عينة الدراسة            -٧
ـ  ١٤١٩مسلم ،   ( ، كما يف دراسة     ) التدريس بالتعليم العايل     آلل ،  ( ، ودراسـة    )  هـ



  - ١٣٦-

ـ ١٤٢١ ـ ١٤٢١النجار ،   ( ودراسة  )  ه ـ  ١٤٢٢الشرهان ،   ( ، ودراسة     )  ه ، )  هـ
 ) .Wang ، ١٩٩٩( ، ودراسة )  هـ١٤٢٢الشايب ، ( ودراسة

  -:ابقة أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات الس: ثانيا  •

اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يف منهج الدارسة، حيـث جنـد               -١
ـ ١٤٢١احليلة  ( مناهج تلك الدراسات شبه جتريبية ، مثل دراسة          الفهـد  (، ودراسة   )  ه

  .أما منهج الدراسة احلالية فهو منهج وصفي )  هـ١٤٢١
ها إىل التعرف علـى واقـع       اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات يف سعي بعض         -٢

ـ ١٤١٩مسلم ،   ( استخدام اإلنترنت ، كما يف  دراسة          ١٤٢٠العـاين   ( ، و دراسة  )  ه
ـ ١٤٢١بوعزه ، ( ، و دراسة )  هـ١٤٢١النجار ،   ( ودراسة  ) هـ   ( ، ودراسـة  ) هـ

ـ ١٤٢٢الشرهان ،    ـ ١٤٢٢الشايب ،   ( ، ودراسة   )  ه الـصبحي ،   ( ، ودراسـة    )  ه
)  )Attwnger 1997، ودراسـة )  هــ  ١٤٢٢العبيد ، ( ، ودراسة )  هـ١٤٢٢

، ) هــ    ١٤٢١النجـار،   (  حنو اإلنترنت ، كما يف دراسة        توالبعض اآلخر يف االجتاها   
ـ ١٤٢٢الشايب ،   ( ودراسة   ـ  ١٤٢٢الـصبحي ،    ( ودراسة  )  ه ( ، ودراسـة    )   هـ
  ) . هـ١٤٢٢الشرهان 

ال البحث ، حيث إن هـذه       اختلفت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف جم         -٣
الدراسة تبحث يف جمال التدريس يف مقررات العلوم الشرعية ، بينما جند بعض  الدراسـات                

العـاين  ( السابقة ركزت على دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي ، كمـا يف دراسـة                
ـ ١٤٢١النجار،  (ودراسة  )  هـ  م   ١٤٢٠ ، وبعضها يف استخدام اإلنترنت بـشكل       )  ه
  ) . هـ ١٤٢١اآلل ، ( ، ودراسة )  هـ ١٤١٩مسلم ، (  العملية التعليمية دراسة عام يف

 ١٤٢١احليلـة ،    ( وبعضها يف أثر بعض العوامل على استخدام اإلنترنت ، كما يف دراسة             
ـ ١٤٢٠اخلليفي  ( ، ودراسة     ) ٢٠٠١الفهد  (ودراسة  ) هـ ، ودراسـة  العبيـد ،       )  ه

عضها يف االحتياجات الالزمـة إلدخـال       وب) Wang,1999( ودراسة  )  هـ   ١٤٢٢
  ) هـ١٤٢١اهلابس والكندري ( اإلنترنت إىل قاعات احملاضرات ، كما يف دراسة 
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  -:مكانة  الدراسة احلالية  بني الدراسات السابقة : ثالثاً  •

الدراسة احلالية هي الدراسة الوصفية األوىل الـيت تتنـاول دور الـشبكة العامليـة                .١
  .العلوم الشرعية ـ حسب علم الباحث ـ للمعلومات يف تدريس 

الدراسة احلالية انفردت من بني مجيع الدارسات السابقة يف اجلمع بني عينتني إحدامها          .٢
 .متخصصة أكادميياً ، واألخرى تربوياً 
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   الثالثالفصل
  الدراسة إجراءات

   .الدراسة منهج •
  . الدراسة جمتمع  •
  . الدراسة عينة •
  . الدراسةأداة •
  . أداة الدراسةصدق •
  . أداة الدراسةثبات •
  .تطبيق أداة الدراسة  •
  .األساليب اإلحصائية  •
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  :مقدمة  •

ة ، فيحدد منهج الدراسة ، وجمتمـع        يف هذا الفصل يتناول الباحث إجراءات الدراس      
الدراسة األصلي، وعينة الدراسة من حيث حجمها ، والكليات اليت طبقت فيها الدراسة ،              

  .وكيفية اختيار عينة الدراسة 
كما يتطرق الباحث إىل أداة الدراسة ، ووصفها ، وكيفية بنائها ، وحساب الصدق ،               

  .والثبات هلا
لدراسة ، وتوزيعها ، واألساليب اإلحصائية املستخدمة       كما يذكر الباحث تطبيق أداة ا     

  .يف حتليل نتائج هذه الدراسة 
  :وفيما يلي تفصيل لكل ذلك 

  منهج الدراسة : أوالً  •

الذي يهتم بوصف الواقع    ) املسحي  (استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي        
يلها ، والربط بني مـدلوالا،      ، وذلك عن طريق مجع املعلومات والبيانات ، وتصنيفها وحتل         

الـشبكة العامليـة     دور( والوصول إىل االستنتاجات اليت تساعد على فهم مشكلة الدراسة          
، ومل  )اوسبل تطوير اسـتخدامه   ،  العلوم الشرعية بكليات املعلمني       تدريس    يفللمعلومات  

قـشتها بغيـة    يقف الباحث عند هذا الوصف ، وإمنا قام بتفسري وحتليل املعلومـات ، ومنا             
  .الوصول إىل أهداف الدراسة 

  جمتمع الدراسة : ثانياً  •

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمـني يف اململكـة              
 ١٤٢٢العربية السعودية ، املوجودين على رأس العمل خالل الفصل الدراسي األول للعـام              

حماضـر،  ( ، ومن يف حكمهم     ) ستاذ مساعد أستاذ ، أستاذ مشارك ، أ     (هـ ممن هم مبرتبة       
 الدراسات القرآنية ، و الدراسات اإلسالمية ، واملناهج وطرق التدريس ،            -:يف أقسام ) معيد

والوسائل التعليمية ، والتربية وعلم النفس ، ومت اختيار القسمني األولني لكوما املسؤولني             



  - ١٤٠-

ة ، أما األقسام الثالثة األخـرية فـتم         عن اإلعداد األكادميي التخصصي ملعلم العلوم الشرعي      
اختيارها لكوا املسؤولة عن اإلعداد التربوي للمعلم يف كليـات املعلمـني ، وموضـوع               
الدراسة له صلة وثيقة ذه األقسام الثالثة ، ويبلغ عدد أعضاء هيئـة التـدريس يف تلـك                  

م الـسابقة علـى     عضواً ، وهم موزعون على كليات اململكة ويف األقسا         ) ٨٢٢(األقسام  
                           -:النحو التايل 

  )١(جدول رقم 
  عدد جمتمع الدراسة موزعني على األقسام األربعة

  الكلية  م
الدراسات 
  القرآنية

الدراسات 
  اإلسالمية

قسم املناهج 
 وطرق التدريس

قسم التربية 
  وعلم النفس

قسم الوسائل 
  التعليمية

 ٧ ١٥ ١٠ ٨ ١٢  أا ١

 ٤ ١١ ١٢ ٨ ٨  األحساء ٢

 ٣ ١١ ١٠ ١١ ١١  الباحة ٣

 ٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٦  بيشة ٤

 ٦ ١٢ ١٢ ١١ ١٢  تبوك ٥

 ٥ ١١ ٧ ٩ ١٢  جازان ٦

 ٧ ٩ ١٤ ١١ ١٥  جدة ٧

 ٤ ١٠ ١٠ ٨ ٦  اجلوف ٨

 ٥ ١٤ ١٥ ١٠ ١١  حائل ٩

 ٣ ١١ ١٢ ١٢ ٩  الدمام ١٠

 ٣ ١١ ١٣ ١٣ ١٢  الرس ١١

 ٥ ٢٤ ٢٤ ١٨ ٢١  الرياض ١٢

 ٦ ١٤ ١١ ٩ ١٠  طائفال ١٣

 ٧ ١١ ١١ ٩ ٨  عرعر ١٤

 ٦ ٩ ٧ ٧ ١٠  القنفذة ١٥

 ٥ ٩ ١٢ ١٠ ١٧ املدنية املنورة ١٦

 ٥ ١٥ ٩ ١٢ ١٥  مكة املكرمة ١٧

 ٨٤ ١٩١ ٢٠٢ ١٧٩ ١٦٦  اموع يف كل قسم

   عضوا٤٤٧ً    عضوا٣٤٥ً اموع يف كل ختصص

  عضوا٨٢٢ً  اموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام األربعة

  ) ) .١(وزارة املعارف ، انظر ملحق رقم :شؤون أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني : املصدر ( 
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    عينة الدراسة:ثالثـاً  •

  :تتكون عينة الدراسة احلالية من 
  

   أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني-أ 
ضاء هيئـة تـدريس     من جمموع أع  ) ٪ ٥٠( قام الباحث باختيار عينة عشوائية متثل       

يف قسمي الدراسات القرآنية واإلسـالمية ، وذلـك ألن          العلوم الشرعية بكليات املعلمني     
الباحث يرى أن هذه النسبة كافية ، وحىت تكون عينة ممثلة جلميع األقسام الشرعية يف مجيع                

د كليات املعلمني ، وهناك عامل مهم جيعل الباحث يكتفي ذه النسبة ، وهو احتمال وجو              
اخللفية الكافية  " اإلنترنت  " أعضاء من بني هؤالء ال ميلكون عن الشبكة العاملية للمعلومات           

للحكم عليها، واحلكم على الشيء فرع عن تصوره ، ووفقاً هلذه النسبة يصبح عدد عينـة                
  .عضواً ) ١٧٣( الدراسة  من هذه الفئة 

   أعضاء هيئة تدريس العلوم التربوية بكليات املعلمني-ب 
من جمموع أعضاء هيئـة تـدريس       ) ٪ ٣٥(  قام الباحث باختيار عينة عشوائية متثل       

يف أقسام املناهج وطرق التدريس ، والوسائل التعليميـة ،          العلوم التربوية  بكليات املعلمني      
والتربية وعلم النفس  ، وذلك ألن الباحث يرى أن هذه النسبة كافية ، لكثـرة عـددهم                  

دريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وحىت تكون عينة ممثلة جلميع           مقارنة بأعضاء هيئة ت   
األقسام التربوية يف مجيع كليات املعلمني  ، والحتمال وجود أعضاء من بـني هـؤالء ال                 

اخللفية الكافية للحكم عليها ، واحلكم      " اإلنترنت  " ميلكون عن الشبكة العاملية للمعلومات      
( فقاً هلذه النسبة يصبح عدد عينة الدراسة  من هذه الفئـة             على الشيء فرع عن تصوره، وو     

  .عضواً ) ١٦٧
ومت اختيار العينة العشوائية الطبقية ألعضاء هيئة التدريس من مجيع كليات املعلمني يف             

  .كلية ) ١٧( اململكة العربية السعودية ، والبالغ عددها 
يئة التدريس يف كليات    عضواً من أعضاء ه   ) ٣٤٠(وبذلك أصبح جمموع عينة الدراسة      

  ).٢(املعلمني ، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول رقم 



  - ١٤٢-

  
  )  ٢(واجلدول رقم 

    عينة الدراسة ، ونسبتهم إىل جمتمع الدراسة األصلي

  الفئة
أعضاء هيئة تدريس العلوم 

  الشرعية
أعضاء هيئة تدريس العلوم 

  التربوية
 ٤٧٧ ٣٤٥  جمتمع الدراسة
 ١٦٧ ١٧٣  عينة الدراسة
 ٪٣٥ ٪  ٥٠  النسبة

 

  أداة الدراسة: اًرابع •

دور ( استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته ، ملعرفة آراء عينة الدراسة ،حـول             
يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وسبل        " اإلنترنت  " الشبكة العاملية للمعلومات    

  ).تطوير استخدامها 
  :اسة على اخلطوات التاليةوقد اعتمد الباحث  ببناء أداة الدر

االطالع على الدراسات الـسابقة ،املتعلقـة باسـتخدام الـشبكة العامليـة             ١ -١
  .يف العملية التعليمية ، وإن كانت قليلة جداً ) اإلنترنت(للمعلومات

دراسة استطالعية قام الباحث بتصميمها وإجرائها على جمموعة مـن التربـويني             -٢
ة ، وبعض املعلمني الذين لـديهم اهتمـام باإلنترنـت           والدعاة ، وطالب التربية امليداني    

  )٢انظر ملحق رقم .( واالستفادة منه
  .مراجعة اإلطار النظري للدراسة -٣

  :ويف ضوء ذلك قام الباحث يف بناء أداة الدراسة ، وقسمت األداة إىل قسمني
  :القسم األول 

  :مات اآلتية يتضمن معلومات عامة عن أفراد العينة ، واليت اشتملت على املعلو
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  ) .ختصص  شرعي ، وختصص تربوي( ختصص القسم  ، وله مستويان  •
 -:مستوى العمر ، وله ثالثة مستويات  •
  . عاماً  فأكثر ٤٦ -٣.        عاماً ٤٥ – ٣٦ -٢.              عاما٣٥ً-٢٥ -١
   -:مستوى اخلربة يف التدريس  يف كليات املعلمني ، و له ثالثة مستويات هي •
  .سنة فأكثر١١ ـ   ٣.       سنوات ١٠إىل ٦ ـ  ٢.     سنوات٥ىل إ١ ـ من ١
 -:املؤهل العلمي األخري ؛ وله أربعة  مستويات  •
  . غري ذلك -٤.     ـ دكتوراه٣.     ـ ماجستري ٢.           ـ بكالوريوس ١
  :معدل استخدام اإلنترنت إسبوعياً ن وله أربعة مستويات هي  •
 ) ساعات٧أقل من (  قليل-٢ )ال يستخدمه إطالقاً(  ال يوجد -١
 ) ساعة ١٥أكثر من(  مرتفع-٤ )ساعة١٤ ـ ٧من ( متوسط -٣

  
  :القسم الثاين 

  : ويتضمن احملاور الرئيسية لالستبانة ، اليت اشتملت على احملاور اآلتية
مدى تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية اسـتخدام الـشبكة العامليـة             : احملور األول 

  .ت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلوم الشرعية يف كليات املعلمنيللمعلوما
أهداف استخدام الشبكة العاملية للمعلومات ـ كوسيلة مـساعدة ـ    : احملور الثاين 

  .يف تدريس العلوم الشرعية يف كليات املعلمني 
معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف تـدريس العلـوم          : احملور الثالث   

  .شرعية يف كليات املعلمنيال
سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلـوم          :احملور الرابع     

  .الشرعية يف كليات املعلمني
صمم الباحث االستبانة على شكل أسئلة مغلقة ،وأخرى مفتوحة ،كمـا اعتمـد             

شدة ـ موافق ـ حمايـد    موافق ب: (الباحث يف االستبانة املغلقة على املقياس اخلماسي وهو 
  ) .ـ غري موافق ـ غري موافق إطالقاً



  - ١٤٤-

وعند التحليل اإلحصائي وزع الباحث الدرجات على اسـتجابات أعـضاء هيئـة             
  ـ:التدريس على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة  وفق اجلدول التايل

  )٣(جدول رقم 
  كيفية حساب درجات االستجابة

  االستجابة 
  غري موافق إطالقاً   موافقغري  حمايد  موافق موافق بشدة  نوع اجلملة

 درجة واحدة   درجتان درجات)٣( درجات)٤( درجات)٥(  يف حالة اإلثبات
  درجات)٥( درجات)٤( درجات)٣(  درجتان درجة واحدة  يف حالة النفي

  
  :فقرة موزعة كما يلي) ٩٦(  واحتوت االستبانة يف صورا األولية على

) ١٨( ملية للمعلومات يف تدريس  العلـوم الـشرعية          أمهية استخدام الشبكة العا    -١
فقرة، باإلضافة إىل سؤال مفتوح إلضافة أي عبارة تبني أمهية الشبكة العاملية للمعلومات             

  . ـ يف هذا اال ـ مل ترد ضمن عبارات االستبانة
 ) ٢٩(أهداف استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلوم الـشرعية            -٢

إلضافة إىل سؤال مفتوح إلضافة أي هدف  ـ يف هذا اال ـ مل يرد ضـمن    فقرة ، با
  . عبارات االستبانة

) ٣٢( معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلوم الـشرعية            -٣
فقرة ، باإلضافة إىل سؤال مفتوح إلضافة أي معوق ـ يف هذا اال ـ مل يرد ضـمن    

  . عبارات االستبانة
) ١٧(وير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلوم الشرعية   سبل تط  -٤

فقرة ، باإلضافة إىل سؤال مفتوح إلضافة أي وسيلة يف هذا اـال ـ مل تـرد ضـمن     
  . عبارات االستبانة

  

  صدق االستبانة:    خامساً •



  - ١٤٥-

أجـل أن   ، ومـن    ) ) أ  / ٣(انظر امللحق رقم    ( بعد إعداد األداة يف صورا األولية       
تكون االستبانة موافقة للغرض الذي وضعت من أجله ، وتكون أكثر واقعية وارتباطا بطبيعة              
الدراسة ؛ قام الباحث بعرض االستبانة على جمموعة من احملكمـني ، مـن ذوي اخلـربة                 

  -:واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف األقسام التالية
بية جامعة أم القرى ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،         قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التر      - ١

  .وبعض كليات املعلمني
  . قسم الدراسات اإلسالمية  والقرآنية يف كليات املعلمني- ٢
 قسم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني ،وقسم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة             - ٣

  .أم القرى 
انظر امللحق  ( ، من ذوي اخلربة واالختصاص        حمكماً  ) ٢٢(ولقد بلغ عدد احملكمني     

  ) )٤(رقم 
وقد أعد الباحث استمارة خاصة الستطالع أراء احملكمني ،وطلب منـهم التفـضل             

  :بإبداء أراءهم حول
  .مدى وضوح صياغة كل فقرة من فقرات االستبانة  
  .تصحيح ما ينبغي تصحيحه من فقرات االستبانة  
  . تنتمي إليه مدى مالءمة كل فقرة للمحور الذي 
  .مدى مناسبة كل فقرة لقياس ما وضعت من أجله  
  .إضافة أو حذف ما يري احملكم من فقرات يف أي حمور من حماور الدراسة 

ولقد تفضل السادة احملكمون مشكورين بإبداء آرائهم ،ومالحظام ، ومقترحـام           
  :اليت أخذ ا الباحث مثل

  .فقرة) ٨٠(  بعد إجراء التعديل املطلوب  ضرورة اختصار أداة الدراسة ،وأصبحت-١
يف احملور  ) أشعر ، أرى ، أحتمل ، اعترب        (  حذف األفعال اليت توحي بقياس االجتاه مثل         -٢

 .األول 
، ) ٤٥(،  ) ٤٢(،) ٣٦) (٣٥(،  ) ٣٠) (١٢(،  ) ١( تعديل العبـارات ذوات الـرقم        -٣
)٧٤(، ) ٥٨(، ) ٥٢. (  



  - ١٤٦-

) ١٦(،  ) ١٥(،  ) ١٣(،  ) ١١(،  ) ١٠(،  ) ٩( ،   )٨(،  ) ٧: ( حذف العبارات ذوات     -٤
 ،)٨٥( ،  ) ٧٦( ، ) ٤٠(،  ) ٣٣( ، ) ٢٤( ،  ) ٢٣(، ) ٢٢(، ) ١٧. (  
  ) .٣٢ ،٣١(و) ،  ٤، ٣(  دمج العبارات ذات األرقام يف احملور األول -٥
، و ) نقص املعرفة باسـتخدام احلاسـب اآليل        ( إضافة بعض العبارات يف احملور الثالث        -٦
، ويف احملـور الرابـع      ) صعوبة العثور على  الكتب والدراسات اإلسالمية على اإلنترنت          (

عقـد  (، و   ) إقامة دورات لتحسني اللغة اإلجنليزية للتعامل اإلجيايب مع اإلنترنـت           ( إضافة  
  ) .دورات إلزامية يف استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم ألعضاء هيئة التدريس 

ث بتوزيع أداة الدراسة على عينة عشوائية من كليـة املعلمـني            وبعد ذلك قام الباح   
  .حبائل من أجل التأكد من وضوح العبارات ، ومن أجل قياس ثبات األداة 

  

  ثبات االستبانة:    سادساً •

بعد التأكد من صدق  االستبانة من احملكمني قام الباحث بقياس ثباا ، وذلك مـن                
عضواً  من أعـضاء      ) ٣٠(الستبانة ، حيث مت اختيار      خالل استخدام طريقة إعادة تطبيق ا     

هيئة التدريس يف كلية املعلمني حبائل يف أقسام الدراسات القرآنية ،والدراسات اإلسالمية ،و             
املناهج وطرق التدريس ، وتقنيات التعليم ،والتربية وعلم النفس ، ومت توزيع االستبانة عليهم              

ن التوزيع األول لالستبانة مت إعادة تطبيق االسـتبانة         يوماً م ) ١٥(، ومت مجعها ،وبعد مضي      
عليهم مرة أخرى ، ومت رصد درجات التطبيق األول ، ودرجات التطبيق الثـاين ، وقـد                 
استخدم الباحث معامل ألفا لكرونباخ حلساب الثبات ، ومت ذلك عن طريق برنامج احلزمة               

  .SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية  
  :رونباخ هي على النحو التايل ومعادلة ألفا لك

  الفا   ر٢ مج ع– ٢ع  ن
  ١ -ن 

X 
  ٢ع

  : حيث أن 
  .عدد العبارات = ن              

  .جمموع تباين العبارات =  ر      ٢مج 



  - ١٤٧-

  .تباين االختبار ككل           = ٢ع
  : ووجد أن قيمة الثبات حملاور الدراسة على النحو التايل 

  :مة الثبات حملاور الدراسة على النحو التايليوضح قي) ٤(واجلدول رقم 
  ) .٤(جدول رقم 

  يوضح معامل ثبات الفا كرونباخ لكل حمور من حماور الدراسة

  احملور م
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

١
أمهية استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف : احملور األول

  .تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
٠,٧٥ 

٢
أهداف استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف : احملور الثاين

  .تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
٠,٩٢ 

٣
معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف : احملور الثالث

  .تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
٠,٩٠ 

٤
ية للمعلومات يف سبل تطوير استخدام الشبكة العامل: احملور الرابع

  .تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
٠,٨٣ 

 ٠,٩٠  مجيع احملاور
  

وهي  ) ٪٠,٩٠(ومن خالل اجلدول السابق يتضح لنا أن ثبات االستنابة ككل كان        
قيمة عالية تدل على ثبات االستبانة ، وبعد قياس صدق األداة وثباا ، أصبحت يف صورا                

  ) .ب /٣م انظر ملحق رق( النهائية 
  

  

  :تطبيق االستبانة:    سابعاً •



  - ١٤٨-

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة يف صورا النهائية ،قام الباحث بتطبيقها يف الفـصل              
 هـ ،حيث حصل الباحث على خطاب املوافقة على تطبيق الدراسة           ١٤٢٢الدراسي األول   

ء  كليات املعلمني باململكة     من سعادة عميد كلية التربية جبامعة أم القرى ، واملوجه إىل عمدا           
وقام الباحث  ،  ) )٥(انظر امللحق رقم    (هـ  ؛    ٣/٨/١٤٢٣العربية السعودية ،وذلك بتاريخ     

 ) ١٨(بتطبيق الدراسة على مجيع كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ، والبالغ عددها             
ك كلية املعلمني حبائل ،     كلية باستثناء كلية التربية الرياضية ،ألا ذات ختصص واحد ،وكذل         

ألن الباحث طبق عليها الدراسة االستطالعية ؛وذا أ صبح جمموع الكليات املطبقة عليهـا              
يوضح ما مت إرساله  من االستبيانات إىل أعـضاء          ) ٥(واجلدول رقم   . كليةً ) ١٦(الدراسة  

  -:هيئة التدريس يف كل كلية ، وعدد ما مت استرجاعه ، وما مت استبعاده ، 
   ) ٥(جدول رقم 

  يوضح ما أرسل من االستبيانات إىل أعضاء هيئة التدريس 
  -:يف كل كلية ،  وعدد ما مت استرجاعه ، وما مت استبعاده ، 

  
  املستبعد  العائد  املوزع  الكلية م

 ٢ ٢١ ٢٢  أا ١

 ٠ ١٩ ١٩  األحساء ٢

 ٢ ٢١ ٢١  الباحة ٣

 ١ ٢٠ ٢١  بيشة ٤

 ١ ٢٢ ٢٣  تبوك ٥

 ٣ ١٨ ٢٠  جازان ٦

 ٢ ٢١ ٢٣  جدة ٧

 ٠ ١٨ ١٩  اجلوف ٨

 ١ ٢٠ ٢٢  الدمام ٩

 ٢ ٢٠ ٢١  الرس ١٠

 ٢ ٢٢ ٢٦  الرياض ١١

 ١ ١٩ ٢٠  الطائف ١٢

 ١ ١٩ ٢١  عرعر ١٣



  - ١٤٩-

 ١ ١٨ ١٩  الفنفذة ١٤

 ٢ ٢٠ ٢١  املدنية ١٥

 ١ ٢١ ٢٢  مكة ١٦

 ٢٤ ٣١٩ ٣٤٠  اموع

  
انة مـن جممـوع     اسـتب ) ٣١٩( ومن خالل اجلدول السابق جند أنه مت اسـترجاع          

) ٣٤٠( االستبيانات املوزعة على أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني ، البالغ عـددها            
استبانة لعدم اكتماهلا ، فبلغ ما مت معاجلته إحصائياً  من تلـك             ) ٢٤( استبانة ، ومت استبعاد     

   ) .٪٨٦,٧٦(استبانة ، أي بنسبة )٢٩٥( االستبيانات 
  : عة االستبيانات العائدة من أفراد عينة الدراسة اتضح التايل وبعد قيام الباحث  مبراج

استبانة من جمموع االستبيانات املوزعة على أعضاء هيئة تـدريس          ) ١٦٥( مت استرجاع   ) أ  
استبانة لعدم اكتماهلا ،    ) ١٤( استبانة ، ومت استبعاد     ) ١٧٣( العلوم الشرعية ، البالغ عددها      

 ٨٦,٧١استبانة أي مـا نـسبته       )١٥٠(   من تلك االستبيانات      فبلغ ما مت معاجلته إحصائياً    
  .من جمموع االستبيانات اليت مت توزيعها على عينة الدراسة من هذه الفئة ٪
استبانة من جمموع االستبيانات املوزعة علـى أعـضاء هيئـة           ) ١٥٥( ومت استرجاع   )  ب

اسـتبيانات  ) ١٠(  اسـتبعاد  استبانة ، ومت) ١٦٧( تدريس العلوم التربوية  ، البالغ عددها    
استبانة ، أي مـا     )١٤٥( لعدم اكتماهلا ، فبلغ ما مت معاجلته إحصائياً  من تلك االستبيانات             

من جمموع االستبيانات اليت مت توزيعها على عينة الدراسة من هـذه الفئـة              ٪ ٨٦,٨٣نسبته
  :يوضح ما سبق  ) ٦( واجلدول رقم .

  
  )٦(جدول رقم 

  زعة من أداة الدراسة وما متت معاجلته يوضح عدد النسخ املو
   إحصائيا والعينة النهائية ألعضاء هيئة التدريس

  العلوم التربوية  العلوم الشرعية  البيان
 ١٦٧ ١٧٣  عدد ما مت توزيعه
 ١٥٥ ١٦٥  عدد ما مت إرجاعه



  - ١٥٠-

 ١٠ ١٤  عدد ما مت استبعاده
 ١٤٥ ١٥٠  العدد املتبقي الذي متت معاجلته إحصائياً

 ٪٨٦,٨٣ ٪٨٦,٧١  نسبة ما مت معاجلته إحصائياً لعينة الدراسة األصلية

  
  .قام الباحث بعد ذلك بتفريغ البيانات يف اجلداول اخلاصة بذلك ،ونظمت لغرض التحليل 

  األسلوب اإلحصائي: ثامناً •

املناسبة لطبيعة هـذه     اإلحصائية   استخدم الباحث يف معاجلة بيانات الدراسة األساليب      
  التايل على النحو الدراسة ، وذلك

  .لقياس ثبات االستبانة ) كرونباخلألفا (ثبات معامل  -١
 إلجابات أعضاء هيئة التدريس على كل فقرة من         النسب املئوية والتكرارات  حساب   -٢

  .فقرات االستبانة
 إلجابات أعضاء هيئة التدريس على كل فقرة من فقـرات         املتوسط احلسايب حساب   -٣

 وعة من القيم هو ناتج قسمة جمموع هذه القيم على عددها االستبانة ، واملتوسط احلسايب  
  جمموع املشاهدات

 =املتوسط احلسايب 
  عددها

 وقد استخدم الباحث املتوسط احلسايب يف هذه الدراسة حلساب معـدل إجابـات عينـة               
الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة ، وحلساب املعدل العام إلجابات العينة على كل           

  .ور من حماور االستبانة حم
 للعينات املستقلة ملعرفة الفروق بني استجابات أعضاء هيئـة  T- test) ت(اختبار  -٤

  .التدريس على كل حمور من حماور االستبيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  =ت 
  

+ ٢١   ع

 ٢   م-١م

  ١ن

  ٣ ٢ ع

 ١ن 



  - ١٥١-

  
  

  
  :حيث أن 

  .متوسط العينة األوىل =  ١م
  .متوسط العينة الثانية=  ٢م
  .وىلمربع االحنراف املعياري للعينة األ=  ٣م
  .مربع االحنراف املعياري للعينة الثانية =  ٤م

وقد استخدم الباحث هذا االختبار ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي إجابات أعضاء            
هيئة تدريس العلوم الشرعية  وهيئة تدريس العلوم التربوية على كل حمور من حماور الدراسة               

 فروق ذات داللـة إحـصائية بـني         ملعرفة ما إذا كانت هناك    )  Anova(حتليل التباين   
العمـر ـ   ( استجابات أعضاء هيئة التدريس على كل حمور من حماور االستبيان تعود ملتغري 

  )املؤهل العلمي ـ اخلربة ـ معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً 
  .ملعرفة مصدر الفروق ) Scheffe( اختبار شيفيه  -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٥٢-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة وحتليلها
  .خصائص عينة الدراسة :أوال 

  .اإلجابة على أسئلة الدراسة : ثانيا 
  .اختبار صحة فروض الدراسة : ثالثا
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  مقدمة  •

يعرض الباحث يف هذا الفصل خصائص عينة الدراسة ، وفقاً ملتغرياا ، وهي ختصص              
القسم  ؛ واخلربة ؛ والعمر ؛ واملؤهل العلمي األخري ؛ ومعدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً ،                
كما يعرض الباحث  حتليل بيانات الدراسة ، وعرض النتائج اليت مت التوصل إليهـا ، بغيـة                  
اإلجابة على أسئلة الدراسة ، والتأكد من صحة فروضها ، باإلضـافة إىل مناقـشة نتـائج                 

وسيتم عرض ذلك    . الدراسة وتفسريها ، ومقارنتها بنتائج بعض الدراسات السابقة املتوفرة          
  -:على النحو التايل 

  .خصائص عينة الدراسة  -١
  .اإلجابة على أسئلة الدراسة  -٢
   .التأكد من صحة فروض الدراسة -٣

  .وفيما يلي بيان لذلك كله 

  .خصائص عينة الدراسة :أوالً  •

  :قام الباحث بوصف أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة ، وهي 
  ) .ختصص  شرعي ،وختصص تربوي( ختصص القسم ،وله مستويان،ومها) أ ( 
 -:مستوى العمر ، وله ثالثة مستويات )  ب ( 
   عاماً  فأكثر ٤٦ -٣.          عاماً ٤٥ – ٣٦ -٢.             عاما٣٥ً-٢٥ -١

   -:مستوى اخلربة يف التدريس  يف كليات املعلمني،له ثالثة مستويات ، وهي) ج ( 
  . سنة فأكثر ١١ ـ  ٣.        سنوات١٠ - ٦ ـ  ٢ سنوات      ٥  - ١ ـ ١
 -:املؤهل العلمي ؛ وله أربعة  مستويات ) د ( 
  .  غري ذلك-٤.     ـ دكتوراه٣.          ـ ماجستري٢.          ـ بكالوريوس١

  -: وله أربعة مستويات -:معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً) هـ ( 
  ) . ساعات٧أقل من (  قليل -٢ ) .ال يستخدمه إطالقاً(  ال يوجد -١
 ) . ساعة ١٥أكثر من(  مرتفع -٤ ) .ساعة١٤ ـ ٧من ( متوسط -٣

  .وفيما يلي وصف لذلك كله



  - ١٥٤-

  :وصف أفراد عينة الدراسة وفقاً لتخصص القسم ) أ ( 
  )٧( جدول رقم 

   توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لتخصص القسم
  النسبة املئوية  التكرار  ختصص القسم  م
 ٪٥٠,٨٥ ١٥٠  ختصص شرعي  ١
 ٪٤٩,١٥ ١٤٥  ختصص تربوي  ٢
 ٪١٠٠ ٢٩٥  اموع ٣

  
لدراسة بناء على ختصص األقسام اليت       توزيع أفراد عينة ا   ) ٧(يتضح من اجلدول  رقم      

ينتمون إليها ، حيث جند أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون إىل األقسام الشرعية قد            
من جمموع عينة الدراسة الـيت مت معاجلتـها    ) ٪٥٠,٨٥(عضواً ؛  أي بنسبة      )  ١٥٠(بلغ    

) ١٤٥(ىل األقسام التربويـة     إحصائياً ، بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون إ          
  .من جمموع عينة الدراسة اليت مت معاجلتها إحصائياً ) ٪٤٩,١٥(عضواً ، أي بنسبة 

  
  :وصف أفراد عينة الدراسة وفقاً ملستوى العمر  ) ب ( 

  )٨( جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مستوى العمر  

  النسبة املئوية  التكرار  مستوى العمر  م
 ٪٢٤,٦٤ ٧٣ . عاما٣٥ً- ٢٥ ١
  ٪٤٧,١١  ١٣٩ . عاماً ٤٥ -٣٦ ٢
 ٪٢٨,٢٥ ٨٣  عاماً فأكثر٤٦ ٣
 ٪١٠٠ ٢٩٥  اموع  ٤

  



  - ١٥٥-

أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة هم الذين تتراوح            ) ٨( يتضح من اجلدول رقم     
، يليهم الذين تتراوح     ) ٪٤٧,١١( عاماً ، إذ بلغت نسبتهم       ) ٤٥-٣٦(أعمارهم  ما بني       
،  وأقل أفراد عينـة       )  ٪ ٢٨,٣٥(، إذ بلغت نسبتهم     ) عاماً فأكثر    ٤٦(أعمارهم ما بني      

   ) . ٪١٤,٧٤(عاماً ؛ إذ بلغت نسبتهم ) ٣٥ -٢٥( الدراسة تتراوح  أعمارهم 
  

  :وصف أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات اخلربة يف كليات املعلمني  ) ج  ( 
  )٩( جدول رقم 

  راسة وفق سنوات اخلربة يف كليات املعلمنيتوزيع أفراد عينة الد
  النسبة املئوية  التكرار سنوات اخلربة يف كليات املعلمني  م
 ٪٣٦,٢٧ ١٠٧ . سنوات  ٥– ١ ١
  ٪٣٦,٩٥  ١٠٩ . سنوات  ١٠ -٦ ٢
 ٪٢٦,٧٨ ٧٩ . سنة فأكثر ١١من   ٣
 ٪١٠٠ ٢٩٥ اموع  ٤

       
-٦( لذين تتراوح خربم ما بـني       أن عينة الدراسة ا    )  ٩( يتضح من اجلدول رقم     

،مث يليهم يف األكثرية    ) ٪٣٦,٩٥( عضواً، أي بنسبة    ) ١٠٩(سنوات قد بلغ عددهم     ) ١٠
عضواً، أي بنسبة   ) ١٠٧(سنوات ، إذ  بلغ عددهم        ) ٥-١( الذين تتراوح خربم ما بني      

أقل عينـة   هم  )  سنة  فأكثر     ١١من  ( ، بينما جند الذين تتراوح خربم       ) ٪٣٦,٢٧(بلغت  
  )٪ ٢٦,٧٨(أي  بنسبة ) ٧٩(الدراسة ؛ إذ بلغ عددهم

ومن هنا يظهر لنا أن معظم عينة الدراسة من أصحاب اخلربة املتوسـطة ، مث يلـيهم                 
أصحاب اخلربة القليلة ، وأخرياً أصحاب اخلربة الطويلة  ، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن                 

ملاضية قفزات تطورية كبرية ، لعـل مـن         كليات املعلمني شهدت خالل السنوات العشر ا      
أبرزها سعودة معظم الوظائف ، وافتتاح بعض األقسام اجلديدة يف كليات املعلمني مثل قسم              
احلاسب اآليل ، وقسم اللغة اإلجنليزية ، و املسارات املتخصصة ،مثل مـسار الفيزيـاء  ،                 

  .ومسار القراءات



  - ١٥٦-

  :هل العلمي وصف أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤ) د ( 
  )١٠( جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي
  النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي   م
 ٪٤١,٦٩ ١٢٣  دكتوراه  ١
  ٪٣١,٨٧  ٩٤  ماجستري  ٢
 ٪٢٤,٤١ ٧٢  بكالوريوس  ٣
  ٪٢,٠٣  ٦  غري ذلك  ٤
 ٪١٠٠ ٢٩٥  اموع  ٥

 الدراسة ممن حيلمون شهادة الدكتوراه هم     أن أفراد عينة   ) ١٠(يتضح من اجلدول رقم     
، يليهم محلة شهادة املاجستري ، حيث بلغت نـسبتهم          ) ٪٤١,٦٩(أعلى نسبة حيث بلغت     

، بينمـا   ) ٪٢٤,٤١(، ويليهم محلة البكالوريوس ، حيث بلغـت نـسبتهم           ) ٪٣١,٨٧(
 ( ، أقل نسبة يف أفراد عينة الدراسة ، حيـث بلغـت نـسبتهم             ) غري ذلك   ( يعتربمؤهل  

وقد يكون عدم مشاركتهم راجع إىل أن أغلبهم متخصص يف القراءات ، ولـيس              ) ٪٢,٠٣
  .لديه خلفية كافية عن اإلنترنت 

  :وصف أفراد عينة الدراسة وفقاً ملعدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً ) هـ ( 
  )١١(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملعدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً
  نسبة املئويةال  التكرار  معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً  م
 ٪٤٢,٧١ ١٢٦ )ال يستخدم إطالقاً( معدوم  ١
  ٪٤٢,٠٣  ١٢٤ ) .ساعات٧ أقل من – ١( قليل ٢
 ٪١١,٥٣ ٣٤ ساعة) ١٤(ساعات إىل ) ٧(متوسط من  ٣
  ٪٣,٧٣  ١١  .ساعة فأكثر  ) ١٥(مرتفع من   ٤
 ٪١٠٠ ٢٩٥  اموع  ٥



  - ١٥٧-

أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة ال يـستخدمون          ) ١١(ل رقم   يتضح من اجلدو  
 أقـل   -١(، يليهم من يتراوح معدل استخدامهم     ) ٪٤٢,٧١(اإلنترنت ، إذ بلغت نسبتهم      

، بينما بلغت نسبة الذين يتراوح      ) ٪٤٢,٠٣(ساعة يف األسبوع ، إذ بلغت نسبتهم        ) ٧من
، وأقل أفراد عينـة     ) ٪١١,٥٣(ع  ساعة يف األسبو  ) ١٤-٧(معدل استخدامهم لإلنترنت    

ساعة يف األسـبوع ، إذ      )  فأكثر ١٥( الدراسة الذين يتراوح معدل استخدامهم لإلنترنت       
  ) . ٪ ٣,٧٣(بلغت نسبتهم 

 

  -:اإلجابة على أسئلة الدراسة : ثانياً  •

  :متهيد 
ملا كان هدف هذه الدراسة هو الوقوف على الدور الذي ميكن أن تسهم به الـشبكة                

يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وسبل تطوير         " اإلنترنت  " ية للمعلومات   العامل
  .كان من الضروري من أجل حتقيق ذلك اإلجابة على أسئلة الدراسة " استخدامها 

  
  -:وقد وضع الباحث لتحقيق أهداف دراسته األسئلة التالية 

الشبكة العامليـة للمعلومـات ـ      استخدامما مدى تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية-١س
   ؟ بكليات املعلمنيالعلوم الشرعيةتدريس يف كوسيلة مساعدة ـ 

ا األهداف املقترحة الستخدام الشبكة العاملية للمعلومات ـ كوسيلة مـساعدة ـ    م -٢س
   بكليات املعلمني ؟العلوم الشرعيةيف تدريس 

  العلـوم الـشرعية  يف تـدريس ا هي معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات    م -٣س
  ؟ بكليات املعلمني

 العلوم الـشرعية  ما هي سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف  تدريس            - ٤س
  ؟  بكليات املعلمني

  -:ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث بعمل اخلطوات التالية 



  - ١٥٨-

وزع الباحث الـدرجات    _ الستجابات أفراد عينة الدراسة     _   عند التحليل اإلحصائي     -أ
  -:وفقاً للجدول التايل

  )١٢(جدول رقم 
  طريقة توزيع الدرجات الستجابات عينة الدراسة 

  االستجابة
  نوع اجلملة

  غري موافق إطالقاً  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 درجة واحدة   درجتان  درجات)٣(  درجات)٤(  درجات)٥(  يف حالة اإلثبات
  درجات)٥(  درجات)٤(  درجات)٣(  درجتان  درجة واحدة  يف حالة النفي

  
 حدد الباحث مقياس حلساب داللة املتوسطات يف كل سؤال من أسـئلة الدراسـة                -ب  

  .حسب ما تقضيه إجابة هذا احملور  
 عرض الباحث اجلداول املتعلقة مبحاور الدراسة متضمنة التكرارات والنسب املئويـة ،             -ج

ن فقرات االستبانة ،كما عرض كل حمور مرتباً ترتيباً تنازليـاً          واملتوسط احلسايب لكل فقرة م    
  .حسب استجابات أفراد عينة الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٥٩-

  :اإلجابة عن السؤال األول) أ (  •

"  اإلنترنـت    " الشبكة العاملية للمعلومات      استخدام ما مدى تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية      
   ؟ بكليات املعلمنيوم الشرعيةالعلتدريس يف ـ كوسيلة مساعدة ـ 

  -:ولإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بــ 

استخراج التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة  على كل فقرة             -١
  .من فقرات احملور األول 

استخراج املتوسطات الستجابات أفراد عينة الدراسة  على كل فقرة مـن فقـرات               -٢
 .احملور األول 

                -:د الباحث مقياساً حلساب داللة املتوسطات يف هذا  السؤال على النحو التايل              حد -٣
   ) ١٣(جدول رقم 

  مقياس حساب داللة املتوسطات يف احملور األول

  مهم مهم جداً
متوسط 
  األمهية

  غري مهم
غري مهم 
  إطالقاً

  املقياس
الدرجة 
  األوىل

الدرجة 
  الثانية

الدرجة 
  لثالثةا

الدرجة 
  الرابعة

الدرجة 
  اخلامسة

املتوسط 
  احلسايب

٥-٤,٢١
٣,٤١- 
٤,٢٠ 

٢,٦١- 
٣,٤ 

١,٨١- 
٢,٦ 

أقل من 
١,٨٠  

  : وبعد قيام الباحث بعمل اخلطوات السابقة اتضح ما يلي 

  

  

  

  



  ١٦٠

   )١٤(جدول رقم 

  .يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة على فقرات احملور األول مرتبة تنازلياً حسب أمهيتها
 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 العبارة م
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار  النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

الرتبة

 ١ ٤,٧٠ = = ١,٥ ٣ ١,٧ ٥ ٢٤,٤ ٧٢ ٧٢,٩ ٢١٥  . وسيلة فعالة يف نقل املعلوماتاإلنترنت ٦

٥ 
 يلم ا أن من األساسيات اليت ينبغي  اإلنترنت

 .عضو هيئة التدريس بكليات املعلمني
٢ ٤,٤٠ ٠,٣ ١ ٢,٤ ٧ ٨,٨ ٢٦ ٣٣,٦ ٩٩ ٥٤,٩ ١٦٢ 

٣ 
 االستفادة من تقنية اإلنترنت يف تدريس ينبغي

 .املعلمنيالعلوم الشرعية بكليات 
٣ ٤,٢٦ = = ١,٣ ٣ ١١,٩ ٣٥ ٤٧,١ ١٣٩ ٤٠,٠ ١١٨ 

٤ 
 استخدام العديد من املربرات اليت تقتضي  هناك

 .اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية
٤ ٤,٠٨ ٠,٣ ١ ١,٧ ٥ ١٨,٠ ٥٣ ٤٩,٢ ١٤٥ ٣٠,٨ ٩١ 

١ 
 أمهية يف تدريس العلوم الشرعية بكليات لإلنترنت

 .املعلمني
٥ ٤,٠٣ ٠,٣ ١ ٦,١ ١٨ ١٣,٦ ٤٠ ٤٩,٨ ١٤٧ ٣٠,٢ ٨٩ 

٢ 
 اإلنترنت على توظيف العديد من أساليب يساعد

 .تدريس العلوم الشرعية
٦ ٣,٩٧ ٠,٣ ١ ٤,٦ ١٤ ١٨,٦ ٥٥ ٥٠,٢ ١٤٨ ٢٦,١ ٧٧ 

٨ 
نترنت يف تدريس العلوم الشرعية غري اإل استخدام

  .مقنع تربوياً
٧ ٣,٧٧ ٢٤,٧ ٧٣ ٤٢,٠ ١٢٤ ٢١,٤ ٦٣ ٩,٢ ٢٧ ٢,٧ ٨ 

٧ 
 اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ميثل استخدام

 . التعليمتقنياتبديال لكثري من 
٨ ٣,١٣ ٦,١ ١٨ ٢٧,٥ ٨١ ٢٤,٧ ٧٣ ٣٠,٥ ٩٠ ١١,٢ ٣٣ 

 



  - ١٦١-

  :التعليق على احملور األول 
اد عينة الدراسة على هذا احملور جـاءت        أن نتائج أراء أفر    )  ١٤( تبني نتائج اجلدول رقم     

  : على النحو التايل 
  ) .مهم جداً ( الفقرات اليت حصلت على الدرجة األوىل ) ١

 "  وسيلة فعالة يف نقل املعلومات     اإلنترنت" من أفراد عينة الدراسة بأن      )  ٪٩٤( يرى   •
وقد اتفقت الدراسـة    ،  ) ٤,٧٠(حيث بلغ قيمة املتوسط احلسايب       ) ٦( وهي العبارة ذات الرقم     

، واليت طبقت على طلبة جامعة الريموك ، واليت جاء من           )  هـ   ١٤٢٠العاين ، (احلالية مع دراسة    
  .ضمن نتائجها أن معظم الطلبة يستخدمون اإلنترنت يف الوصول إىل املعلومات 

لـة  ورمبا يعود السبب يف تصدر هذه العبارة جلميع العبارات يف هذا احملور ، للكثـرة اهلائ               
  . للمعلومات اليت حتتويها ؛ فهي مصدر قيم للمعلومات 

 أن من األساسيات اليت ينبغي        اإلنترنت"من أفراد عينة الدراسة بأن      ) ٪٨٨(بينما يرى    •
وقد حصلت هذه   ) ٥( ، وهي العبارة ذات الرقم       "يلم ا عضو هيئة التدريس بكليات املعلمني      

  ) .٥(من أصل  )٤,٤٠(العبارة على متوسط حسايب 
وهذا يدل أن عينة الدراسة ترى أن لإلنترنت أمهية يف تدريس العلوم الشرعية يف كليـات                

  .املعلمني 
 االستفادة من تقنية اإلنترنت يف تدريس       ينبغي"من عينة الدراسة بأنه     ) ٪٨٥,٢(كما أفاد  •

بـارة  وقد حصلت هذه الع    ) ٣( ، وهي العبارة ذات الرقم       "املعلمنيالعلوم الشرعية بكليات    
  ) .٥(من أصل ) ٤,٢٦( على متوسط حسايب 

وهذه تدل على أن عينة الدراسة ترى أن استخدام اإلنترنت له أمهيته وفوائده ،لذا يؤكدون               
  .على استخدامه يف تدريس العلوم الشرعية 

  ) .مهم ( الفقرات اليت حصلت على الدرجة الثانية ) ٢
 استخدام العديد من املربرات اليت تقتضي         هناك" من أفراد عينة الدراسة بأن      ) ٪٨١( يرى •

  )٤,٠٨(وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب  " اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية



  - ١٦٢-

وهذا يدل على أن هناك أسباباً توجب استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات       
تطلبات العصر ، أو ملا تتميز بـه        املعلمني ، سواء أكانت هذه األسباب املوجبة من مقتضيات وم         

  .هذه الشبكة من اخلصائص اليت انفردت ا عن كثري من وسائل االتصال األخرى 
 أمهية يف تـدريس العلـوم       لإلنترنت"من أفراد عينة الدراسة بأن         )٪٨٠,٦(بينما يرى  •

مـن  ) ٤,٠٣( ، وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب          " الشرعية بكليات املعلمني  
  ) .٥(صل أ

وهذا يدل على إجابة مباشرة على سؤال هذا احملور  ، حيث تناسبت إجابة أفـراد عينـة                  
الدراسة على هذه الفقرة مع مجيع الفقرات اليت توحي بأمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم               

  .الشرعية يف هذا احملور ، مما يدل على إميان عينة الدراسة بأمهية اإلنترنت 
 على توظيف العديـد     يساعد إلنترنتا"من أفراد عينة الدراسة بأن      ) ٪٧٩,٤( كما أفاد  •

( ، وقد حصلت هذه العبارة على متوسـط حـسايب            " من أساليب تدريس العلوم الشرعية    
  ) . ٥(من أصل ) ٪٣,٩٧

وهذا يدل على أن اخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت ، من وفرة املعلومات ، واالتصال املباشر               
 توظيف العديد من أساليب تدريس العلوم الشرعية ، مثل احلوار واملناقشة ، وطريقة              قد تسهم يف  

  ...... حل املشكالت 
 العلـوم   تـدريس  اإلنترنت يف    استخدام"من أفراد عينة الدراسة بأن    )٪٧٥,٤( كما أفاد  •

  ).٣,٧٧( وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب"الشرعية غري مقنع تربوياً
سبب يف ذلك  إىل وجود ختوف من استخدام اإلنترنت خاصة يف تدريس العلوم              ورمبا يعود ال  

الشرعية ، حيث أن اإلنترنت حتتوي على مواقع مضرة بالدين واألخالق ، فرمبا مال بعض أفراد                
  " سد الذرائع مقدم على جلب املصاحل " عينة الدراسة إىل التقيد بقاعدة 

 العلوم الشرعية غري مقنـع      تدريس اإلنترنت يف    دام  استخ  "ويعتقد الباحث أن هذه العبارة      
، ألن  " أمهية يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني        لإلنترنت "فال تتناقض مع العبارة     " تربوياً

الذين نظروا إىل الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من أثر استخدام اإلنترنت ، وضرورة مواكبـة                



  - ١٦٣-

، والذين نظروا املضار اليت حتصل من االسـتخدام غـري الـسليم             العصر ، رجح العبارة األخرية      
  " استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية غري مقنع تربوياً " لإلنترنت رجح عبارة 

  ) .متوسط األمهية  ( الفقرات اليت حصلت على الدرجة الثالثة ) ٣
هر سـوى يف عبـارة      مل تظ ) متوسط األمهية   ( أن درجة   ) ١٤( يالحظ من اجلدول رقم     
من أصـل       ) ٣,١٣(إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجة املوافقة        ) ٧( واحدة فقط ،وهي عبارة رقم      

استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم     : " وهذه العبارة هي    )  ٪٦٢,٦( أي بنسبة وقدرها     ) ٥( 
  " .الشرعية ميثل بديالً لكثري من تقنيات التعليم 

  ) .غري مهم  (  على الدرجة الرابعة الفقرات اليت حصلت) ٤

  .مل تظهر يف أي عبارة من عبارات هذا احملور 

  ) .غري مهم إطالقاً  ( الفقرات اليت حصلت على الدرجة اخلامسة ) ٥

  .مل تظهر يف أي عبارة من عبارات هذا احملور 

 اسـتخدام   ومن خالل استعراض نتائج هذا احملور  ميكن القول بأن عينة الدراسة ترى أمهية             
الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلوم الشرعية ، وذه النتيجة تتفق هذه الدراسة مع معظم               

)  هـ   ١٤٢٢الشرهان ، (و  )  هـ   ١٤٢١النجار ، (الدراسات اليت أجريت ذا اال مثل دراسة        
  ) . هـ ١٤٢١سحتوت ،) ( هـ ١٤٢٢الشايب،(و 

التدريس يف كليات املعلمـني متـهيئون نفـسياً ،          ومن خالل ذلك يتبني أن أعضاء هيئة        
  .ومستعدون للتعامل مع اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية 
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  :اإلجابة على السؤال الثاين) ب ( 
ـ كوسيلة مساعدة ـ يف  " اإلنترنت"ا األهداف املقترحة الستخدام الشبكة العاملية للمعلومات م

  علمني ؟ بكليات املالعلوم الشرعيةتدريس 

  :لإلجابة على هذا السؤال  قام الباحث بـ  

 كل فقرة مـن     على أفراد عينة الدراسة       الستجاباتاستخراج التكرارات والنسب املئوية      -١
   .ثاينفقرات احملور ال

 كل فقرة من فقـرات احملـور        على أفراد عينة الدراسة       الستجاباتاستخراج املتوسطات    -٢
  .ثاين ال

  -:اب داللة املتوسطات يف هذا  السؤال على النحو التايل حدد الباحث مقياساً حلس -٣

  ) ١٥( جدول رقم 

  مقياس حساب داللة املتوسطات يف احملور الثاين

  
مناسب 
  جداً

 غري مناسب  متوسط  مناسب
غري مناسب 
  إطالقاً

  املقياس
الدرجة 
  األوىل

  الدرجة الثالثة الدرجة الثانية
الدرجة 
  الرابعة

 الدرجة اخلامسة

املتوسط 
  احلسايب

 ١,٨٠ن أقل م٢,٦-١,٨١ ٣,٤٠ -٤,٢٠٢,٦١-٥٣,٤١ -٤,٢١

  
  :       وبعد قيام الباحث بعمل اخلطوات السابقة اتضح ما يلي 

  
  
  



  ١٦٥

   )١٦(جدول رقم 

  .يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة على فقرات احملور الثاين مرتبة تنازلياً حسب أمهيتها

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة
 العبارة م

 النسبة التكرار النسبة التكرار بةالنس التكرار النسبةالتكرار  النسبة التكرار
املتوسط 
 احلسايب

لرتبةا

١٢ 
االستفادة من قواعد البيانات الكربى يف جمال 

 . املعلوماتيةERICالتربية مثل قاعدة أريك 
١ ٤,٦٦ ٠,٣ ١ ٠,٧ ٢ ٢٠,٧ ٦١ ٣٨,٦ ١١٤ ٣٩,٧ ١١٧ 

١١ 
عات  االستفادة من الكتب واملراجع واملوسو

 .املتوفرة عرب الشبكة يف تدريس العلوم الشرعية
٢ ٤,٤٩٨ ٠,٣ ١ ١,٠ ٣ ٢,٤ ٧ ٤١,٠ ١٢١ ٥٥,٣ ١٦٣ 

 ٣ ٤,٤٦٤ ٠,٣ ١ ١,٤ ٤ ٧,٨ ٢٣ ٣٢,٥ ٩٦ ٥٨,٠ ١٧١ .التغلب على البعد املكاين يف التواصل العلمي ٢٤

٢٣ 
االستفادة من إنتاج علماء ومفكري  هذه 

 .األمة املتوفرة  عرب الشبكة
٤ ٤,٤٥٧ ٠,٣ ١ ١,٠ ٣ ٥,٨ ١٧ ٣٨,٣ ١١٣ ٥٤,٦ ١٦١ 

١٦ 
متابعة البحوث والدراسات املهتمة بطرائق 

 .التدريس احلديثة
٥ ٤,٤٣٠ ٠,٣ ١ ٠,٣ ١ ٥,٤ ١٦ ٤٣,٧ ١٢٩ ٥٠,٢ ١٤٨ 

١٠ 
تعميق  املعلومات الشرعية من خالل زيارة 

 .املواقع اإلسالمية املتميزة
٦ ٤,٤٠٣ ٠,٣ ١ ١,٤ ٤ ٤,٧ ١٤ ٤٤,٧ ١٣٢ ٤٨,٨ ١٤٤ 

١٥ 
االستفادة من الدورات العلمية اليت تنقل  

 .مباشرة عرب اإلنترنت
٧ ٤,٣٩٦ ٠,٣ ١ ٠,٧ ٢ ٣,٤ ١٠ ٥٠,٢ ١٤٨ ٤٥,٤ ١٣٤ 



  ١٦٦

 موافق إطالقاًعري  موافق غري  حمايد موافق بشدة موافق
 عبارة ال م

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

لرتبةا

٨ 
املسامهة يف حجب املواقع اليت تتعارض مع 

 .املباديء اإلسالمية
٨ ٤,٣١٥ ١,٤ ٤ ٢,٤ ٧ ١٣,٢ ٣٩ ٢٩,٥ ٨٧ ٥٣,٦ ١٥٨ 

٢٢ 
 تقدمي اإلجابة على االستفسارات املسامهة يف

 .الشرعية عرب الشبكة
٩ ٤,٣٠٥ ٠,٣ ١ ٢,٤ ٧ ٧,٥ ٢٢ ٤٦,١ ١٣٦ ٤٣,٧ ١٢٩ 

 ١٠ ٤,٢٩٨ ٠,٣ ١ ١,٧ ٥ ٧,٥ ٢٢ ٤٨,٨ ١٤٤ ٤١,٧ ١٢٣ .غرس مبدأ التعلم املستمر لدى طالب الكلية ١٧

١ 
التعرف على املناهج واملقررات الشرعية يف 

 دول العامل اإلسالمي
١١ ٤,٢٩١ ٠,٣ ١ ٣,١ ٩ ٤,٧ ١٤ ٥١,٢ ١٥١ ٤٠,٦ ١٢٠ 

٩ 
املسامهة يف تدريب املعلمني  أثناء اخلدمة عن 

 .بعد
١٢ ٤,٢٤٧ ٠,٣ ١ ٣,١ ٩ ٩,٥ ٢٨ ٤٥,٨ ١٣٥ ٤١,٤ ١٢٢ 

٦ 
تدريب الطالب على خدمة اتمع من خالل 

 .نشرهم النافع املفيد على اإلنترنت
١٣ ٤,٢١٦ ٠,٧ ٢ ١,٧ ٥ ٨,٨ ٢٦ ٥٣,٢ ١٥٧ ٣٥,٦ ١٠٥ 

١٨ 
التعرف على طرق حديثة يف جمال تدريس 

 .العلوم الشرعية
١٤ ٤,١٨٦ ٠,٣ ١ ١,٧ ٥ ١٠,٨ ٣٢ ٥٣,٢ ١٥٧ ٣٣,٩ ١٠٠ 

٢٠ 
توفري دروس منوذجية يستفيد منها عضو هيئة 

 .التدريس والطالب
١٥ ٤,١٦٢ ٠,٣ ١ ٣,٤ ١٠ ١١,٩ ٣٥ ٤٨,٥ ١٤٣ ٣٥,٩ ١٠٦ 

 ١٦ ٤,١٣٥ ٠,٣ ١ ١,٧ ٥ ١٦,٦ ٤٩ ٤٦,٨ ١٣٨ ٣٤,٦ ١٠٢ .ترنت املسامهة يف تأصيل  املواقع عرب اإلن ٧



  ١٦٧

 موافق إطالقاًغري  موافقغري  حمايد موافق موافق بشدة
 العبارة م

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

لرتبةا

٢ 
تفعيل  اإلعداد الثقايف يف برامج إعداد معلمي 

 .العلوم الشرعية بكليات املعلمني
١٧ ٤,١٢٥ ٠,٣ ١ ٣,٤ ١٠ ٨,٥ ٢٥ ٥٩,٣ ١٧٥ ٢٨,٤ ٨٤ 

٥ 
التواصل مع طالب الكلية  بعد خترجهم عرب 

 ..اإلنترنت مما يؤدي إىل منوهم املهين
١٨ ٤,١٢٢ ١,٤ ٤ ٣,٧ ١١ ١٢,٩ ٣٨ ٤٥,٨ ١٣٥ ٣٦,٢ ١٠٧ 

٢١ 
تنمية القدرات العقلية لدى الطالب من خالل 

 .اكتساب معلومات وظيفية
١٩ ٤,٠٩٤ ٠,٣ ١ ٢,٧ ٨ ١٤,٢ ٤٢ ٥٢,٥ ١٥٥ ٣٠,٢ ٨٩ 

٤ 
حتسني تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
عن طريق احلوار املباشر بني أعضاء هيئة تدريسها

٢٠ ٤,٠٧٨ ٠,٣ ١ ٤,٤ ١٣ ١٣,٢ ٣٩ ٥١,٥ ١٥٢ ٣٠,٥ ٩٠ 

٣ 
تفعيل  اإلعداد التخصصي يف برامج إعداد 
 .معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمني

٢١ ٤,٠٥٧ ٠,٧ ٢ ٣,٤ ١٠ ١٢,٩ ٣٨ ٥٥,٩ ١٦٥ ٢٧,١ ٨٠ 

١٩ 
توفري وسائل تعليمية يستفيد منها طالب التربية 

 .امليدانية يف تدريس العلوم الشرعية
 م٢١ ٤,٠٥٧ ٠,٣ ١ ٤,٤ ١٣ ١٣,٦ ٤٠ ٥٢,٥ ١٥٥ ٢٩,٢ ٨٦

١٤ 
التعرف على طرق إنتاج تقنيات التعليم 

 .املناسبة لتدريس العلوم الشرعية
٢٣ ٤,٠١٠ ٠,٧ ٢ ٣,٧ ١١ ١٥,٣ ٤٥ ٥٤,٦ ١٦١ ٢٥,٨ ٧٦ 

١٣ 
املسامهة يف إجياد احللول ملشكالت تدريس 

 .العلوم الشرعية بكليات املعلمني
٢٤ ٣,٩٢٢ ٠,٧ ٢ ٥,١ ١٥ ١٨,٠ ٥٣ ٥٣,٩ ١٥٩ ٢٢,٤ ٦٦ 
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  :التعليق على احملور الثاين 
أن األهداف اليت قام الباحث بوضعها السـتخدام الـشبكة          ) ١٦(بني نتائج اجلدول رقم     ت

قد حصلت على موافقة أفراد عينة الدراسة حيث أا تراوحت ما           " اإلنترنت  "العاملية للمعلومات   
  -:كما يلي)  مناسب (و) مناسب جداً ( بني 
  )أهداف مناسبة جداً (  األهداف اليت حصلت على - ١

أهداف مناسبة جداً حـسب     ( الفقرات اليت حصلت على     ) ١٦( من اجلدول رقم     يتضح
، ١٠، ١٦، ٢٣، ٢٤، ١١، ١٢( املقياس الذي وضعه الباحث ظهرت يف العبارات ذوات األرقام 

  :وهي على التوايل  ) ٦، ٩، ١، ١٧، ٢٢، ٨، ١٥
ـ             "  •  ERICك  االستفادة من قواعد البيانات الكربى يف جمال التربية مثـل قاعـدة أري

، و قد اتفـق     ) ٪٩٣,٢( أي بنسبة   ) ٤,٦٦(، حيث بلغ قيمة املتوسط احلسايب       " املعلوماتية
هذا احملور مع احملور السابق يف هذه  الدراسة ،حيث يرى أفراد عينـة الدراسـة أن أمهيـة                   
اإلنترنت تكمن يف كونه وسيلة فعالة يف نقل املعلومات ؛ ويف هذا احملور يرى أفـراد عينـة                  

اسة أن أهم هدف من األهداف املقترحة الستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية             الدر
  " .االستفادة من قواعد البيانات الكربى " هو 

ورمبا يعود سبب تصدر هذا الغرض جلميع األغراض األخرى ، نظراً إىل أن قواعد البيانات               
  .فاع مثنها ، وصعوبة محلها من الصعب مبكان توفرها لدى أغلب الناس ، وذلك نظراً الرت

االستفادة من الكتب واملراجع واملوسوعات  املتوفرة عرب الشبكة يف تـدريس العلـوم              "  •
( ، أي بنـسبة      ) ٤,٤٩(، وقد حصلت هذه العبارة على متوسـط حـسايب           " الشرعية    
٨٩,٩٦٪. (  

توي علـى   ورمبا يعود السبب يف ذكر هذا الغرض متقدماً على غريه كون اإلنترنت باتت حت             
معظم الكتب واملراجع واملوسوعات ، حيث بدأت بعض املواقع يف توفري فرص االستفادة من هذه               

  .املراجع واملصادر
، وقد حصلت هذه العبارة على متوسط       "التغلب على البعد املكاين يف التواصل العلمي        "  •

  ) .٪٨٩,٢٨( ، أي بنسبة ) ٤,٤٦( حسايب 
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 هذه النسبة املرتفعة إىل كون اإلنترنت وفرت االتـصال          ورمبا يعود السبب يف حصوله على     
بني أصحاب االهتمامات املشتركة ،و أصبحت الوسيلة األكثر فاعلية واستخداماً يف احلصول على             

  .االستشارات ، والتعليم عن بعد 
، وقد حـصلت    "االستفادة من إنتاج علماء ومفكري  هذه األمة املتوفرة  عرب الشبكة             "  •

   ) .٪٨٩,١٤(، أي بنسبة ) ٤,٤٥( ة على متوسط حسايب هذه العبار
ورمبا كان حصول هذا الغرض على هذه النسبة نتيجة طبيعية ملا قامت به جمموعة كبرية من                

  .علماء ومفكري وأدباء هذه األمة من تأسيس مواقع هلم عرب شبكة اإلنترنت 
، وقد حـصلت هـذه      " متابعة البحوث والدراسات املهتمة بطرائق التدريس احلديثة        "  •

  ) .٪٨٨,٦( ، أي بنسبة ) ٤,٤٣( العبارة على متوسط حسايب 
ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل كون اإلنترنت مكاناً ينشر به كل جديد ، أو يذكر نبذة عنه                  

  .، سواء من خالل مواقع االت التربوية أو يف أثناء املناقشات احلوارية 
، وقد حـصلت    "الل زيارة املواقع اإلسالمية املتميزة      تعميق  املعلومات الشرعية من خ     "  •

  ) .٪٨٨,٠٦( ، أي بنسبة ) ٤,٤٠( هذه العبارة على متوسط حسايب 
ورمبا يعود السبب يف ذلك أمهية التكرار يف العملية التعليمية ، حيث أن زيارة املواقع املتميزة                

  .يساعد يف تعميق املعلومات اليت درسها الطالب 
، وقد حصلت هـذه     " من الدورات العلمية اليت تنقل  مباشرة عرب اإلنترنت          االستفادة  "  •

   ) .٪٨٧,٩٢(، أي بنسبة ) ٤,٣٩(العبارة على متوسط حسايب 
ورمبا يكون السبب يف ذلك إقبال كثري من أهل العلم والدعاة إىل نقل دروسهم وحماضرام               

  . عرب اإلنترنت مما سهل االستفادة من هذه الدورات عن بعد 
وقد حـصلت هـذه     " املسامهة يف حجب املواقع اليت تتعارض مع املباديء اإلسالمية ،         "  •

  ) .٪٨٦,٣( ، أي بنسبة ) ٤,٣١( العبارة على متوسط حسايب 
ورمبا كان ذلك يرجع إىل تعاون مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع اجلمهور يف حجب               

  .املواقع اليت تضر باتمع 



  - ١٧١-

وقد حصلت هذه   "  يف تقدمي اإلجابة على االستفسارات الشرعية عرب الشبكة ،         املسامهة"  •
  ) .٪٨٦,١( ، أي بنسبة ) ٤,٣٠( العبارة على متوسط حسايب 

ورمبا يكون السبب يف ذلك ما قام به جمموعة من أهل العلم والدعاة بتأسيس مواقع هلم عرب                 
  .هذه الشبكة ، والرد على أسئلة اجلمهور 

وقد حصلت هذه العبارة على متوسط      " التعلم املستمر لدى طالب الكلية ،     غرس مبدأ   "  •
  ) .٪٨٥,٩٦( ، أي بنسبة ) ٤,٢٩( حسايب 

ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل كون اإلنترنت تربط الفرد باملعلومات اجلديـدة ، وجتعلـه                
ي إىل جعلـه يف     يتعايش مع املستجدات ، ويشارك يف احلوارات احلية ، واملناقشات اجلادة مما يؤد            

  .تعلم مستمر 
وقد حصلت هذه   " التعرف على املناهج واملقررات الشرعية يف دول العامل اإلسالمي ،           " •

   ) .٪٨٥,٨٢(، أي بنسبة ) ٤,٢٤( العبارة على متوسط حسايب 
ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل الظروف العاملية اليت يعيشها املسلمون اليوم ، واحلملة الشرسة               

  .اهج الشرعية على املن
، وقد حصلت هذه العبارة علـى       " املسامهة يف تدريب املعلمني  أثناء اخلدمة عن بعد            " •

  ) .٪٨٤,٩٤( ، أي بنسبة ) ٤,٢١( متوسط حسايب 
وقد " تدريب الطالب على خدمة اتمع من خالل نشرهم النافع املفيد على اإلنترنت ،       " •

  ).٪٨٤,٣٢( ، أي بنسبة )٤,١٨( حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 
 

  )  هدف مناسب ( األهداف اليت حصلت على -٢
وهـذه  ) أهـداف مناسـبة     ( بأن هناك أهداف يف هذا احملور هي        ) ١٦(يتضح من اجلدول رقم     

  : األهداف ، هي على التوايل 
وقد حصلت هذه العبارة    " التعرف على طرق حديثة يف جمال تدريس العلوم الشرعية ،           " •

  ) .٪٨٣,٧٢( ، أي بنسبة ) ٤,١٦( سايب على متوسط ح
وقد حصلت هذه   " توفري دروس منوذجية يستفيد منها عضو هيئة التدريس والطالب ،            " •

  ) .٪٨٣,٢٤( ، أي بنسبة ) ٤,١٣( العبارة على متوسط حسايب 



  - ١٧٢-

وقد حصلت هذه العبارة علـى متوسـط   " املسامهة يف تأصيل  املواقع عرب اإلنترنت  ،         " •
  ) .٪٨٢,٧( ، أي بنسبة ) ٤,١٢٥( حسايب 

وقد " تفعيل  اإلعداد الثقايف يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمني              "  •
  )٪٨٢,٥( ، أي بنسبة ) ٤,١٢٢( حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 

وقد " التواصل مع طالب الكلية  بعد خترجهم عرب اإلنترنت مما يؤدي إىل منوهم املهين                "  •
  ) ٪٨٢,٤٤( ، أي بنسبة         ) ٤,٠٩( ت هذه العبارة على متوسط حسايب حصل
وقـد  " تنمية القدرات العقلية لدى الطالب من خالل اكتساب معلومـات وظيفيـة             "  •

  )٪٨١,٨٨( ، أي بنسبة ) ٤,٠٧( حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 
حلوار املباشر بني أعـضاء     حتسني تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني عن طريق ا         "  •

، أي بنـسبة    ) ٤,٠٥(وقد حصلت هذه العبارة على متوسـط حـسايب          " هيئة تدريسها   
)٨١,٥٦ ٪. (  
، " تفعيل  اإلعداد التخصصي يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمـني               •

  ) ٪٨١,١٤( ، أي بنسبة      ) ٤,٠٥( وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 
" توفري وسائل تعليمية يستفيد منها طالب التربية امليدانية يف تدريس العلوم الـشرعية               "  •

   ) ٪٨١,١٤(أي بنسبة          ) ٤,٤٠( وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 
وقد حصلت  " التعرف على طرق إنتاج تقنيات التعليم املناسبة لتدريس العلوم الشرعية           "  •

   ) ٪٨,٠٢(، أي بنسبة ) ٤,٠١(توسط حسايبهذه العبارة على م
 ، وقـد    "املسامهة يف إجياد احللول ملشكالت تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني           "  •

  ) ٪٧٨,٤٤( ، أي بنسبة وقدرها         ) ٣,١٣(حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب 
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  :اإلجابة على السؤال الثالث ) ج  ( 
 بكليات   العلوم الشرعية  يف تدريس " اإلنترنت"م الشبكة العاملية للمعلومات     ا هي معوقات استخدا   م

  ؟ املعلمني

  :لإلجابة على هذا السؤال  قام الباحث بـ 

 كل فقرة مـن     على أفراد عينة الدراسة       الستجاباتاستخراج التكرارات والنسب املئوية      -١
   .ثالثفقرات احملور ال

 كل فقرة من فقـرات احملـور        علىينة الدراسة      أفراد ع  الستجاباتاستخراج املتوسطات    -٢
   .ثالثال

  -:حدد الباحث مقياساً حلساب داللة املتوسطات يف هذا  السؤال على النحو التايل  -٣

  ) ١٧( جدول رقم 

  يوضح مقياس حساب داللة املتوسطات يف احملور الثالث

معوق بدرجة 
   جداًكبرية

معوق بدرجة 
  كبرية

  غري معوق  متوسط
غري معوق 
  إطالقاً

 املقياس
الدرجة 
  األوىل

الدرجة 
  الثانية

الدرجة 
  الثالثة

 الدرجة اخلامسة الدرجة الرابعة

املتوسط 
 احلسايب

٥-٤,٢١ 
٣,٤١-
٤,٢٠ 

 ١,٨٠أقل من  ١,٨١-٣,٤٢,٦١-٢,٦٠

  

  :       وبعد قيام الباحث بعمل اخلطوات السابقة اتضح ما يلي 

  
  
  



  ١٧٣

   )١٨(جدول رقم 

  .يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة على فقرات احملور الثالث مرتبة تنازلياً حسب قوا
 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 العبارة م
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار  النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

الرتبة

٣ 
عدم جتهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 .خبدمة اإلنترنت
١ ٤,٣١٨ = = ٤,٤ ١٣ ١١,٢ ٣٣ ٣٢,٥ ٩٦ ٥١,٩ ١٥٣ 

 ٢ ٤,١٩٣ ٠,٧ ٢ ٣,٧ ١١ ١٣,٢ ٣٩ ٤٠,٣ ١١٩ ٤٢,٠ ١٢٤ .ضعف إجادة اللغة اإلجنليزية ١٢
 ٣ ٤,٠٥٠ ٠,٧ ٢ ١١,٩ ٣٥ ١٠,٥ ٣٠ ٣٦,٣ ١٠٧ ٤١,٠ ١٢١قلة احلاسبات املتوافرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت ٢
 ٤ ٣,٩٦٩ ٠,٣ ١ ٧,١ ٢١ ١٧,٦ ٥٢ ٤٥,١ ١٣٣ ٢٩,٨ ٨٨ .ضعف املعرفة باستخدام احلاسب اآليل ١٩
 ٥ ٣,٩١٨ ١,٤ ٤ ٨,٥ ٢٥ ١٤,٩ ٤٤ ٤٧,٥ ١٤٠ ٢٧,٨ ٨٢ .ندرة التدريب على استخدام اإلنترنت ١٥

١٨ 
قلة املعرفة  باخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت يف 

 .تدريس العلوم الشرعية
٦ ٣,٨٣٧ ٢,٠ ٦ ٨,١ ٢٤ ١٨,٠ ٥٣ ٤٧,٨ ١٤١ ٢٤,١ ٧١ 

٥ 
قلة االهتمام من قبل أقسام العلوم الشرعية 

 .باإلنترنت
٧ ٣,٨٠٦ ١,٧ ٥ ١٠,٠ ٣٢ ٢١,٠ ٦٢ ٣٨,٠ ١١٢ ٢٨,٥ ٨٤ 

 ٨ ٣,٧٤٩ ٤,٤ ١٣ ١٦,٩ ٥٠ ١٣,٢ ٣٩ ٣٠,٢ ٨٩ ٣٥,٣ ١٠٤  .دم توفر خدمة اإلنترنت يف الكليةع ١
 ٩ ٣,٧٤٢ ١,٧ ٥ ١٣,٢ ٣٩ ٢١,٤ ٦٣ ٣٧,٣ ١١٠ ٢٦,١ ٧٧ .عدم توفر احلاسبات السريعة يف الكلية ٧
١٠ ٣,٧٢٥ ١,٤ ٤ ١٦,٣ ٤٨ ٢٢,٠ ٥٦ ٣٠,٥ ٩٠ ٢٩,٨ ٨٨.اقتصار خدمة اإلنترنت يف الكلية على فئة حمددة  ٨

١١ ٣,٦٧٤ ١,٤ ٤ ١١,٩ ٣٥ ٢٢,٤ ٦٦ ٤٦,٨ ١٣٨ ١٧,٦ ٥٢ .قلة احلماس لالستفادة من اإلنترنت ١٤



  ١٧٤

 موافق إطالقاًغري  موافقغري  حمايد موافق بشدةموافق 
 العبارة م

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

الرتبة

١٢ ٣,٦٧٤ ٢,٤ ٧ ١٢,٥ ٧٣ ٢١,٤ ٦٣ ٤٢,٧ ١٢٦ ٢١,٠ ٦٢ مع املباديء اإلسالميةقد تتعارض نقلها قيماً وأفكاراً  ٢٨

١٣ ٣,٦٦٧ ٠,٧ ٢ ٢٢,٧ ٦٧ ١٦,٩ ٥٠ ٣٠,٨ ٩١ ٢٨,٨ ٨٥ .عدم توفر قاعة خمصصة لإلنترنت داخل الكلية ٩

٢٢ 
نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشغيل 

 .اإلنترنت
١٤ ٣,٦٠٣ ١,٤ ٤ ١٢,٩ ٣٨ ٢٥,١ ٧٤ ٤٥,٤ ١٣٤ ١٥,٣ ٤٥

٣٠ 
قلة قواعد املعلومات اليت تستخدم اللغة العربية 

 .عرب اإلنترنت
١٥ ٣,٥١٨ ٢,٠ ٦ ١٧,٣ ٥١ ٢٤,١ ٧١ ٤٠,٠ ١١٨ ١٦,٦ ٤٩

١٦ ٣,٤٦٤ ٢,٤ ٧ ١٩,٣ ٥٧ ٢٥,٤ ٧٥ ٣٥,٣ ١٠٤ ١٧,٦ ٥٢ .م توفر الوقت الرتياد قاعات اإلنترنتعد ١٣

٤ 
ضعف الوعي بأمهية اإلنترنت يف العملية التربوية 

 .لدى إدارة الكلية
١٧ ٣,٤٥٠ ٤,١ ١٢ ١٩,٠ ٥٦ ٢٤,٤ ٧٢ ٣٢,٩ ٩٧ ١٩,٧ ٥٨

٦ 
زيادة األعباء املالية املترتبة على اشتراك الكلية 

 .نترنت باإل
١٨ ٣,٤٤٤ ٣,٧ ١١ ١٧,٦ ٥٢ ٢٩,٥ ٨٧ ٢٩,٢ ٨٦ ١٩,٧ ٥٨

٢٧ 
عدم الثقة يف نوعية  وصحة املعلومات 

 .املنشورة عرب الشبكة
١٩ ٣,٤٣٧ ٢,٤ ٧ ١٨,٦ ٥٥ ٢٦,١ ٧٧ ٣٨,٦ ١١٤ ١٤,٢ ٤٢

١٧ 
عدم استخدام أساليب فعالة يف تدريس املقررات 

 .الشرعية
٢٠ ٣,٤٣٠ ٣,٤ ١٠ ١٣,٦ ٤٠ ٣٢,٢ ٩٥ ٣٨,٣ ١١٣ ١٢,٥ ٣٧

٢٢ 
ضياع وقت كبري يف انتظار االستجابة للدخول 

 .إىل الشبكة
٢١ ٣,٤٢٣ ١,٤ ٤ ١٩,٧ ٥٨ ٢٩,٢ ٨٦ ٣٤,٩ ١٠٣ ١٤٠٩ ٤٤



  ١٧٥

 افق إطالقاًموغري  موافقغري  حمايد موافق بشدةموافق 
 العبارة م

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

الرتبة

٢٣ 
صعوبة احلصول على قنوات لنشر  املواقع اليت 

 .يتم إعدادها
٢٢ ٣,٣٩٦ ١,٧ ٥ ١٤,٦ ٤٣ ٤٠,٠ ١١٨ ٢٩,٨ ٨٨ ١٣,٩ ٤١

١٠ 
 اإلنترنت يف تدريس عدم االقتناع بأمهية استخدام

 .مقررات العلوم الشرعية
٢٣ ٣,٣٧٢ ٦,١ ١٨ ١٩,٠ ٥٦ ٢٦,٤ ٧٨ ٢٨,٥ ٨٤ ٢٠,٠ ٥٩

٢٤ 
عدم استقرار وثبات املواقع  والروابط اليت 

 .تصل بني مواقع الشبكة
٢٤ ٣,٣٦٢ ١,٠ ٣ ١٤,٩ ٤٤ ٤١,٠ ١٢١ ٣٢,٩ ٩٧ ١٠,٢ ٣٠

٢٥ ٣,٣٥٥ ٥,٤ ١٦ ٢٠,٣ ٦٠ ٢٦,٤ ٧٨ ٢٨,٨ ٨٥ ١٩,٠ ٥٦ .النظرة السلبية جتاه اإلنترنت ١١

٢٦ ٣,٣٢٥ ٢,٠ ٦ ٢٠,٧ ٦١ ٣٤,٦ ١٠٢ ٢٨,١ ٨٣ ٢٨,١ ٤٣أثناء العمل على اإلنترنتانقطاع االتصال  بالشبكة  ٢٠

٢٧ ٣,٣٠٨ ٣,٧ ١١ ٧٦,١ ٧٧ ٢٠,٠ ٥٩ ٥٣,٩ ١٠٦ ١٤,٢ ٤٢ .قلة نشر الكتب والدراسات اإلسالمية على اإلنترنت ٢٩

٢٦ 
ية  اليت تتناسب مع مفردات قلة املادة التعليم

  .العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
٢٨ ٣,٢٩٨ ٣,٤ ١٠ ٢٤,٤ ٧٢ ٢٤,١ ٧١ ٣٥,٣ ١٠٤ ١٢,٩ ٣٨

٣١ 
صعوبة العثور على الكتب والدراسات 

 اإلسالمية على اإلنترنت
٢٩ ٣,٢٣٧ ٣,٤ ١٠ ٢٢,٠ ٦٥ ٣٢,٢ ٩٥ ٢٣,٢ ٩٥ ١٠,٢ ٣٠

٣٠ ٢,٩٨٩ ١٢,٢ ٣٦ ٢٤,٧ ٧٣ ٢٦,٤ ٧٨ ٢٥,١ ٧٤ ١١,٥ ٣٤ .ر مقاومة كل ما هو جديد من مستجدات العص ١٦

٢٥ 
انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل على 

 .اإلنترنت
٣١ ٢,٨٣١ ٧,٥ ٢٢ ٣٤,٦ ١٠٢ ٣٣,٦ ٩٩ ١٤,٦ ٤٣ ٩,٥ ٢٨
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  التعليق على احملور الثالث 
املعوقات اليت  حتول دون االستخدام األمثل لإلنترنت يف  )  ١٨(  يتبني من اجلدول السابق رقم 

  :م هي العملية التعليمية مرتبة  حسب قوة اإلعاقة ، وقد قسمت هذه املعوقات إىل أربعة أقسا
 ) .٣,٧٧( املعوقات التنظيمية واإلدارية واملالية ، وبلغ املتوسط احلسايب هلا  •
  ) .٣,٦٢( املعوقات املرتبطة بعضو هيئة التدريس  ، وبلغ املتوسط احلسايب هلا  •
   ) .٣,٤١( مبا حتتويه اإلنترنت ، وبلغ املتوسط احلسايب هلا املعوقات املرتبطة  •
   ) ٣,٣٢(   ، وبلغ املتوسط احلسايب هلا والتقنيةاملعوقات الفنية  •

ومن هنا ميكن القول بأن املعوقات التنظيمية واإلدارية واملالية هي من أكثر املعوقات اليت حتول دون   
استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية ، مث تأيت بعد هذا املعوقات املرتبطة بعضو هيئة التـدريس ،                 

  .ا حتتوي عليه اإلنترنت مث تأيت املعوقات املرتبطة مب
  .وفيما يلي يستعرض الباحث املعوقات حسب قوا 

  :املعوقات اليت حتول دون استخدام اإلنترنت بدرجة كبرية جداً  -١
) معوق بدرجة كبرية جداً ( أن هناك معوقني حصال على وصف  ) ١٨( اتضح من اجلدول رقم 

  :ومها على التوايل ) ١٢، ٣( ومها ذوا الرقم 
، وقد حصلت هـذه     " جتهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية خبدمة اإلنترنت         عدم  " •

 ،وهي تنتمي للمحور املتعلق     )٪٨٦,٣٦( ، أي بنسبة    ) ٤,٣١(العبارة على متوسط حسايب     
  . باملعوقات التنظيمية واإلدارية واملالية 

 كليات املعلمـني    ورمبا يعود السبب يف تركيز عينة الدراسة على هذا املعوق هو عدم تبين            
إدخال اإلنترنت إىل مكاتب أعضاء هيئة التدريس ، ويف حالة إدخاهلا فهذا يعين االستفادة احلقيقية               

  .من اإلنترنت 
، وقد حصلت هذه العبـارة علـى متوسـط حـسايب               " ضعف إجادة اللغة اإلجنليزية     " •
ات املرتبطة بعـضو    ، وهي تنتمي للمحور املتعلق باملعوق      ) ٪٨٣,٨٦(، أي بنسبة    ) ٤,١٩(

  .هيئة التدريس 
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ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل ضعف معظم أعضاء هيئة تدريس العلوم الـشرعية يف               
اللغة اإلجنليزية ، واالستفادة احلقيقية من اإلنترنت يف الوقت احلاضر ملن جييد اللغة اإلجنليزية ،               

  .للغة اإلجنليزية حيث أن معظم املواقع املفيدة والغنية باملادة العلمية هي با
 . املعوقات اليت حتول دون استخدام اإلنترنت بدرجة كبرية  -٢

، وقد حصلت هذه العبـارة علـى        " قلة احلاسبات املتوافرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت      " •
،وهي تنتمي للمحـور املتعلـق باملعوقـات         ) ٪٨١(، أي بنسبة    ) ٤,٠٥(متوسط حسايب   

  . التنظيمية واإلدارية واملالية 
ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن بعض الكليات اليت أدخلت خدمة اإلنترنت لـديها                

  .أجهزة حاسب آيل قليلة مقارنة ، بعدد أعضاء التدريس والطالب يف تلك الكليات 
، وقد حصلت هذه العبـارة علـى متوسـط          " ضعف املعرفة باستخدام احلاسب اآليل      " •

 ،وهي تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات التنظيمية       )٪٧٩,٨٣( ، أي بنسبة    ) ٣,٩٦(حسايب    
  . واإلدارية واملالية 

ورمبا كان السبب يف ذلك إىل أن إجادة احلاسب اآليل شرط يف االستفادة احلقيقية من               
اإلنترنت ، وتسخريها يف خدمة العلمية التعليمية ، فاحلاسب اآليل هو الباب الذي يدخل من               

 وعدم املقدرة على استخدامه تعين عدم الدخول املثمـر يف عـامل             خالله إىل عامل اإلنترنت ،    
  .اإلنترنت 

، وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب        " ندرة التدريب على استخدام اإلنترنت      " •
،وهي تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات املرتبطة بعضو هيئة        ) ٪٧٨,٣٦( ، أي بنسبة    ) ٣,٩١(

  .التدريس 
، وقد حـصلت  " دمات اليت تقدمها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية  قلة املعرفة  باخل   " •

،وهي تنتمي للمحـور    ) ٪٧٦,٧٤( ، أي بنسبة    ) ٣,٨٣(هذه العبارة على متوسط حسايب      
  .املتعلق باملعوقات املرتبطة بعضو هيئة التدريس 
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بارة على  ، وقد حصلت هذه الع    " قلة االهتمام من قبل أقسام العلوم الشرعية باإلنترنت         " •
،وهي تنتمـي للمحـور     ) ٪٧٦,١٢( ، أي بنسبة    ) ٥(من أصل   ) ٣,٨٠(متوسط حسايب   

  .املتعلق باملعوقات التنظيمية واإلدارية واملالية 
، وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حـسايب         " عدم توفر خدمة اإلنترنت يف الكلية       " •
 باملعوقـات التنظيميـة     ،وهي تنتمي للمحور املتعلـق    ) ٪٧٤,٩٨( ، أي بنسبة    ) ٣,٧٤٩(

  .واإلدارية واملالية 
، وقد حصلت هذه العبارة على متوسط حسايب        " عدم توفر احلاسبات السريعة يف الكلية       " •
،وهي تنتمي للمحور املتعلـق باملعوقـات التنظيميـة          ) ٪٧٤,٨٤(، أي بنسبة    ) ٣,٧٤٢(

  .واإلدارية واملالية 
، وقد حصلت هذه العبـارة علـى        " حمددة  اقتصار خدمة اإلنترنت يف الكلية على فئة        " •

،وهي تنتمي للمحور املتعلق باملعوقـات      ) ٪٧٤,٥( ، أي بنسبة    ) ٣,٧٢٥(متوسط حسايب   
  .التنظيمية واإلدارية واملالية 

 إذ حصل هذا املعوق على متوسـط حـسايب          ،"  لالستفادة من اإلنترنت     احلماس قلة"  •
 هيئة  بعضومحور املتعلق باملعوقات املرتبطة      تنتمي لل   وهي  ،  )٪٧٣,٤٨(، أي بنسبة    ) ٣,٦(

  .التدريس 
 املعوق علـى    هذا حصل   إذ،  "  مع املباديء اإلسالمية     تتعارض قد   وأفكاراً قيماً نقلها "  •

 تنتمي للمحور املتعلق باملعوقـات      وهي ،   )٪ ٧٣,٤٨(، أي بنسبة    ) ٣,٦٧(متوسط حسايب   
   .مبا حتتويه اإلنترنتاملرتبطة 

 إذ حصل هذا املعوق علـى متوسـط         ،" خمصصة لإلنترنت داخل الكلية     عدم توفر قاعة     •
 تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات التنظيمية       وهي ) .٪٧٣,٣٤( ، أي بنسبة    ) ٣,٦٦(حسايب  
  .  واملالية واإلدارية

 على متوسط   املعوق إذ حصل هذا     ،"  وتشغيل اإلنترنت  يئة يف جمال    الفنية اخلدمات نقص •
فنيـة   تنتمي للمحور املتعلق باملعوقـات ال      وهي ،   )٪ ٧٢,٠٦( أي بنسبة    ،) ٣,٦٠(حسايب  
   . والتقنية
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 إذ حصل هذا املعـوق      ، "اإلنترنت اللغة العربية عرب     تستخدم املعلومات اليت    قواعد قلة"  •
 تنتمـي للمحـور املتعلـق       وهي ،   )٪٧٠,٣٦( ، أي بنسبة    ) ٣,٥١(على متوسط حسايب    
  . اإلنترنت يهحتتوباملعوقات املرتبطة مبا 

 حـسايب  إذ حصل هذا املعوق على متوسط      ؛"  توفر الوقت الرتياد قاعات اإلنترنت       عدم •
 بعـضو  تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات املرتبطة        وهي  ، )٪٦٩,٢٨( ، أي بنسبة    ) ٣,٤٦(

  .هيئة التدريس 
حصل هـذا    إذ   ،"  لدى إدارة الكلية     التربوية الوعي بأمهية اإلنترنت يف العملية       ضعف " •

 تنتمي للمحـور املتعلـق       وهي ،) ٪٦٩( ، أي بنسبة    ) ٣,٤٥(املعوق على متوسط حسايب     
  .  واملالية واإلداريةباملعوقات التنظيمية 

 إذ حصل هذا املعوق علـى  ،"  الكلية باإلنترنت اشتراك األعباء املالية املترتبة على  زيادة"  •
 تنتمي للمحور املتعلق باملعوقـات      يوه،  ) ٪٨٦,٨٨( ، أي بنسبة    ) ٣,٤٤(متوسط حسايب   

  .  واملالية واإلداريةالتنظيمية 
 إذ حصل هـذا املعـوق   ،" عرب الشبكة املنشورة املعلومات وصحة يف نوعية   الثقة عدم"  •

 تنتمـي للمحـور املتعلـق        وهي  ،  )٪٦٨,٧٤( أي بنسبة    ،) ٣,٤٣(على متوسط حسايب    
  . اإلنترنت حتتويهباملعوقات املرتبطة مبا 

 على إذ حصل هذا املعوق      ؛" عدم استخدام أساليب فعالة يف تدريس املقررات الشرعية           •
 تنتمي للمحور املتعلق باملعوقـات       وهي  ،  )٪٦٨,٦(، أي بنسبة    ) ٣,٤٣(متوسط حسايب   

  . هيئة التدريس بعضواملرتبطة 
ق  إذ حصل هذا املعـو     ،" الشبكة للدخول إىل    االستجابة كبري يف انتظار     وقت ضياع "  •

 تنتمـي للمحـور املتعلـق        وهي  ،  )٪٦٨,٤٦(، أي بنسبة    ) ٣,٤٢(على متوسط حسايب    
   . والتقنيةباملعوقات الفنية 

  : املعوقات اليت حتول دون استخدام اإلنترنت بدرجة متوسطة  -٣
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 إذ حصل هذا املعـوق      ،."  إعدادها يتم اليت املواقع  لنشر على قنوات    احلصول صعوبة "  •
 تنتمـي للمحـور املتعلـق       وهي ،   )٪٦٧,٩٢ ( بنسبة، أي   ) ٣,٣٩(على متوسط حسايب    

   .والتقنيةباملعوقات الفنية 
 حصل إذ   ؛"  االقتناع بأمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية           عدم  •

 تنتمي للمحـور    وهي،   )٪٦٧,٤٤( ، أي بنسبة    ) ٣,٣٧(هذا املعوق على متوسط حسايب      
  . هيئة التدريس بعضوتبطة املتعلق باملعوقات املر

 إذ حصل هـذا     ،"  بني مواقع الشبكة   تصل اليت والروابط وثبات املواقع      استقرار عدم "  •
 تنتمي للمحور املتعلق    وهي،   )٪٦٧,٢٤( ، أي بنسبة    ) ٣,٣٦(املعوق على متوسط حسايب     

   . والتقنيةباملعوقات الفنية 
، ) ٣,٥٥٥(ملعوق على متوسط حـسايب       إذ حصل هذا ا    ؛" النظرة السلبية جتاه اإلنترنت      •

  . هيئة التدريس بعضو تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات املرتبطة  وهي)٪٦٧,١( أي بنسبة 
 إذ حصل هذا املعوق علـى       ،."  على اإلنترنت  العمل أثناء بالشبكة  االتصال انقطاع "  •

 باملعوقـات    تنتمي للمحور املتعلـق     وهي  ، )٪٦٦,٥( أي بنسبة    ،) ٣,٣٢(متوسط حسايب   
   . والتقنيةالفنية 
 حصل هذا املعوق على متوسط      إذ"  على اإلنترنت  اإلسالمية الكتب والدراسات    نشر قلة"  •

 حتتويه تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات املرتبطة مبا         وهي  )٪٦٦(، أي بنسبة    ) ٣,٣٠(حسايب  
  .اإلنترنت 

 إذ  ،"  املعلمـني    بكلياتوم الشرعية    مفردات العل  مع تتناسب اليت التعليمية     املادة قلة "  •
 تنتمي للمحور    وهي )٪٦٥,٨( ، أي بنسبة    ) ٣,٢٩( متوسط حسايب    علىحصل هذا املعوق    

   . والتقنيةاملتعلق باملعوقات الفنية 
 حصل هذا املعوق    إذ " اإلنترنت اإلسالمية على    والدراسات على الكتب    العثور صعوبة "  •

 تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات      وهي  )٪٦٤,٦(بة  ، أي بنس  ) ٣,٢٣(على متوسط حسايب    
  . اإلنترنت حتتويهاملرتبطة مبا 
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 إذ حصل هذا املعوق على متوسـط        ؛"  كل ما هو جديد من مستجدات العصر         مقاومة  •
 بعضو تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات املرتبطة       وهي) ٪٥٩,٦( ، أي بنسبة    ) ٢,٩٨ (حسايب

  .هيئة التدريس 
 إذ حصل هذا املعوق على متوسط       ،"  العمل على اإلنترنت   أثناء الكهربائي   لتيارا انقطاع"  •

   والتقنية تنتمي للمحور املتعلق باملعوقات الفنية  وهي)٪٥٦,٦( ، أي بنسبة ) ٢,٨٣(حسايب 
  :اإلجابة على السؤال الرابع) د  ( 

 بكليـات   العلوم الشرعية س  يف تدري "اإلنترنت" ما سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات      
  ؟ املعلمني

  :لإلجابة على هذا السؤال  قام الباحث بـ 

 كل فقرة من فقرات     على أفراد عينة الدراسة       الستجاباتاستخراج التكرارات والنسب املئوية      -١
   .رابعاحملور ال

   .عراب كل فقرة من فقرات احملور العلى أفراد عينة الدراسة  الستجاباتاستخراج املتوسطات  -٢

  -:حدد الباحث مقياساً حلساب داللة املتوسطات يف هذا  احملور على النحو التايل  -٣

  ) ١٩(  رقم جدول

  رابعال مقياس حساب داللة املتوسطات يف احملور يوضح

  غري مهم  متوسط  مهم  مهم جداً
غري مهم 
  إطالقاً

  املقياس
 الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة األوىل

الدرجة 
  اخلامسة

املتوسط 
  احلسايب

 ١,٨٠أقل من ٢,٦-٣,٤١,٨١-٤,٢٢,٦١-٣,٤١ ٥-٤,٢١

  



  ١٨٢

   )٢٠(جدول رقم 

  .يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة على فقرات احملور الرابع مرتبة تنازلياً حسب أمهيتها
 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 العبارة م
 النسبة التكرار النسبة التكرار بةالنس التكرار النسبةالتكرار  النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

 الرتبة

٥ 
تزويد كليات املعلمني بالتجهيزات الالزمة 

 .لالتصال باإلنترنت
٤,٥٨٣١ = = ٠,٣ ١ ٤,١ ١٢ ٣٢,٥ ٩٦ ٦٣,١ ١٨٦ 

٨ 
ختفيض تكلفة اشتراك الكلية يف اإلنترنت من قبل 

 .يةشركة االتصاالت السعود
٤,٥٧٢٢ = = ٠,٧ ٢ ٤,٧ ١٤ ٣١,٢ ٩٢ ٦٣,٤ ١٨٧ 

١٢ 
عقد دورات قصرية حول كيفية االستفادة من 

 .اإلنترنت يف العملية التعليمية
٤,٥٦٩٣ = = = = ٤,٤ ١٣ ٣٤,٢ ١٠١ ٦١,٤ ١٨١ 

١٥ 
توفري أجهزة حاسب آيل مزود خبدمة اإلنترنت لكل 

 .عضو هيئة تدريس مبكتبه
٤,٥٥٥٤ = = ٠,٣ ١ ٦,١ ١٨ ٣١,٢ ٩٢ ٦٢,٤ ١٨٤ 

١٤ 
رصد ميزانية خاصة لتطوير استخدام اإلنترنت 

 .يف العملية التعليمية  يف كليات املعلمني
٤,٥٣٥٥ = = ٠,٧ ٢ ٦,١ ١٨ ٣٢,٢ ٩٥ ٦١,٠ ١٨٠ 

١١ 
االشتراك باملوسوعات التربوية من قبل وكالة 

 .الكليات
٤,٥٢٥٦ = = ٠,٧ ٢ ٥,٨ ١٧ ١٠٦٠٣٣,٩ ٥٩,٧ ١٧٦ 

١٣ 
لة الكليات بتوفري دروس منوذجية قيام وكا

 .يف تدريس العلوم الشرعية عرب الشبكة
٤,٥٢٥٧ = = = = ٥,٨ ١٧ ٣٥,٩ ١٠٦ ٥٨,٣ ١٧٢ 



  ١٨٣

 موافق إطالقاًغري  موافقغري  حمايد موافق بشدة موافق
 العبارة م

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

املتوسط 
 احلسايب

 الرتبة

١ 
توعية أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية  بأمهية 

 .اإلنترنت يف العملية التربوية
٨ ٤,٥٠٥ = = ١,٠ ٣ ٣,٧ ١١ ٣٩,٠ ١١٥ ٥٦,٣ ١٦٦ 

١٠ 
 باململكة العربية السعودية بشبكة ربط كليات املعلمني

 .حملية
٩ ٤,٤٨٨ ٠,٣ ١ ٠,٣ ١ ٦,٤ ١٩ ٥٣,٩ ١٠٦ ٥٦,٩ ١٦٨ 

١٦ 
إقامة  دورات لتحسني اللغة اإلجنليزية للتعامل اإلجيايب مع 

 .اإلنترنت
١٠ ٤,٤٨١ ٠,٣ ١ ١,٠ ٣ ٦,٤ ١٩ ٣٤,٦ ١٠٢ ٥٧,٦ ١٧٠ 

٧ 
إجياد قاعة لإلنترنت داخل الكلية يستفيد منها 

 .بالطال
١١ ٤,٤٦١ ٠,٣ ١ ٣,٤ ١٠ ٤,٤ ١٣ ٣٣,٦ ٩٩ ٥٨,٣ ١٧٢ 

٢ 
حث أعضاء هيئة تدريس  العلوم الشرعية على 

 .املشاركة يف اإلنترنت
١٢ ٤,٤١٣ = = ٠,٣ ١ ٦,٨ ٢٠ ٤٤,١ ١٣٠ ٤٨,٨ ١٤٤ 

٦ 
العمل على إنشاء موقع لكل مقرر من مقررات 

 العلوم الشرعية  على مستوى الكليات
١٣ ٤,٣٣٩ = = ٣,١ ٩ ١١,٩ ٣٥ ٣٣,٢ ٩٨ ٥١,٩ ١٥٣ 

 ١٤ ٤,٢٦٤ ١,٤ ٤ ٢,٤ ٧ ٧,١ ٢١ ٤٦,٨ ١٣٨ ٤٢,٤ ١٢٥ .تربية املتعلمني على التعامل اإلجيايب مع اإلنترنت ٤

٩ 
فتح قاعة اإلنترنت املتوفرة يف الكلية  للمجتمع 

 .باشتراك رمزي
١٥ ٤,١٥٢ ٢,٠ ٦ ٥,٨ ١٧ ١١,٢ ٣٣ ٣٦,٩ ١٠٩ ٤٤,١ ١٣٠ 

١٧ 
 استخدامات احلاسب اآليل يف عقد دورات إلزامية يف

 .التعليم آلعضاء هيئة التدريس
١٦ ٤,٠٩١ ٦,٨ ٢٠ ٥,١ ١٥ ٩,٢ ٢٧ ٣٠,٢ ٨٩ ٤٨,٨ ١٤٤ 

٣ 
كمتطلب أساسي يف كليات " اإلنترنت "إدخال مادة 

 .املعلمني
١٧ ٣,٩٦٩ ٣,١ ٩ ٧,٥ ٢٢ ١٦,٩ ٥٠ ٣٤,٦ ١٠٢ ٨٣,٠ ١١٢ 



  - ١٨٤-

  :وبعد قيام الباحث بعمل اخلطوات السابقة اتضح ما يلي 

  

  

  



  - ١٨٥-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ١٨٦-

  التعليق على نتائج احملور الرابع 

قدم ا الباحـث    أن سبل تطوير استخدام اإلنترنت واليت ت      ) ٢٠(يتضح من اجلدول رقم     
  : إىل عينة الدراسة جاءت مرتبة على النحو التايل 

  ) :مقترح مناسب جداً (  املقترحات اليت نالت -١
، إذ حـصل هـذا   "  كليات املعلمني بالتجهيزات الالزمة لالتصال باإلنترنـت      تزويد" •

، واتفقت هذا الدارسـة      ) ٪٩١,٦٦( ، أي بنسبة    ) ٤,٥٨(املقترح على متوسط حسايب     
، ورمبا يعود سبب تركز أفراد عينة الدراسة على هذا          )  هـ   ١٤٢٠الشرهان ، (مع دراسة   

  .املقترح إىل كون توفر اإلنترنت يف الكليات جيعل من السهل استخدامها ، والتدريب عليها
، إذ  " . تكلفة اشتراك الكلية يف اإلنترنت من قبل شركة االتصاالت السعودية           ختفيض " •

، ) ٪٩١,٤٤( ، أي بنـسبة              ) ٤,٥٧( لى متوسـط حـسايب      حصل هذا املقترح ع   
، واليت توصلت إىل أن ختفيض      )  هـ   ١٤٢٢الشرهان ، ( واتفقت هذه الدراسة مع دارسة      

التكاليف املالية يف الدخول إىل الشبكة ، جيعلها أكثر جاذبية يف دخول مجيع أفراد اتمـع                
  .لالستفادة من خدماا 

، إذ " ل كيفية االستفادة من اإلنترنت يف العمليـة التعليميـة          دورات قصرية حو    عقد " •
، واتفقت هذه   )٪٩١,٣٨( ، أي بنسبة    ) ٤,٥٦(حصل هذا املقترح على متوسط حسايب       

واليت توصلت إىل ضرورة تدريب أعـضاء       )  هـ   ١٤٢٠الشرهان ، ( الدراسة مع دراسة    
ترنت من خالل عقد دورات     هيئة التدريس على كيفية استخدام اخلدمات اليت تقدمها اإلن        

  .تدريبية 
، إذ "  أجهزة حاسب آيل مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة تدريس مبكتبـه      توفري " •

، واتفقت هـذه    ) ٪٩١,١(، أي بنسبة    ) ٤,٥٥(حصل هذا املقترح على متوسط حسايب       
من ضرورة تـوفري أجهـزة      )  هـ   ١٤٢٠الشرهان ، ( الدراسة مع ما أوصت به دراسة       

 ألعضاء هيئة التدريس ،حىت يتسىن هلم احلصول علـى املعلومـات احلديثـة ،               احلاسوب
  .املوجودة عرب اإلنترنت 



  - ١٨٧-

 كليـات   يف ميزانية خاصة لتطوير استخدام اإلنترنت يف العمليـة التعليميـة               رصد  " •
  ) .٤,٥٣(، إذ حصل هذا املقترح على متوسط حسايب " املعلمني

يز كليات املعلمني خبدمة اإلنترنت حيتـاج إىل        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن جته       
أجهزة حاسب آيل ، و اشتراك خبدمة اإلنترنت ، ومكاتب ، وصيانة وغريها ،و كل ذلك                

  .حيتاج إىل أموال طائلة 
، إذ حصل هذا املقتـرح      " . باملوسوعات التربوية من قبل وكالة الكليات       االشتراك  " •

  )٪ ٩٠,٥(، أي بنسبة ) ٤,٥٢(على متوسط حسايب 
ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن املوسوعات العاملية يتطلب االشتراك ا أمـواالً              

  .طائلة ، وهذا االشتراك يدفع عضو هيئة التدريس إىل االهتمام ذه الشبكة 
، " .الشبكة وكالة الكليات بتوفري دروس منوذجية يف تدريس العلوم الشرعية عرب             قيام  " •

  )٪ ٩٠,٥(،أي بنسبة )٤,٥٢(ى متوسط حسايب إذ حصل هذا املقترح عل
ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن توفر هذه الدروس سيخلق جواً من االهتمام مـن قبـل                  
طالب التربية امليدانية باإلنترنت ، مما يتيح فرصاً لالستفادة من هذه الشبكة ، والوقوف علـى                

  .قبل بعض خدماا ، مما يسهل عملية االستفادة منها يف املست
، إذ  "  اإلنترنت يف العملية التربوية      بأمهية أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية          توعية " •

  ) .٪٩٠,١( ، أي بنسبة       ) ٤,٥٠(حصل هذا املقترح على متوسط حسايب 
، إذ حصل هذا املقترح      "  كليات املعلمني باململكة العربية السعودية بشبكة حملية       ربط"  •

  ) .٪ ٨٩,٧٦(، أي بنسبة ) ٤,٤٨(على متوسط حسايب 
، إذ حـصل    " . للتعامل اإلجيايب مع اإلنترنت    اإلجنليزية لتحسني اللغة    دورات   إقامة  " •

  )٪٨٩,٦٢( ، أي بنسبة ) ٤,٤٨(هذا املقترح على متوسط حسايب 
، إذ حصل هذا املقترح على      " . قاعة لإلنترنت داخل الكلية يستفيد منها الطالب        إجياد " •

  ) .٪ ٨٩,٢٢(، أي بنسبة ) ٤,٤٦ (متوسط حسايب
، إذ حـصل     "  على املشاركة يف اإلنترنت    الشرعية العلوم أعضاء هيئة تدريس        حث " •

  ) .٪٨٨,٢٦( ، أي بنسبة ) ٤,٤١(هذا املقترح على متوسط حسايب 



  - ١٨٨-

 مـستوى   علـى  على إنشاء موقع لكل مقرر من مقررات العلوم الـشرعية              العمل "  •
( ، أي بنـسبة                     ) ٤,٣٣(قترح على متوسط حـسايب      ، إذ حصل هذا امل    " الكليات
٨٦,٧٨٪. (  

، إذ حصل هذا املقتـرح علـى        " . املتعلمني على التعامل اإلجيايب مع اإلنترنت      تربية"  •
  ) .٪ ٨٥,٢٨(، أي بنسبة ) ٤,٢٦(متوسط حسايب 

  )مقترح مناسب ( املقترحات اليت حصلت على  -٢
، إذ حصل هذا    " .  باشتراك رمزي  للمجتمعكلية     قاعة اإلنترنت املتوفرة يف ال     فتح  "  •

  ).٪ ٨٣,٠٤(، أي بنسبة ) ٤,١٥(املقترح على متوسط حسايب 
 دورات إلزامية يف استخدامات احلاسـب اآليل يف التعلـيم آلعـضاء هيئـة               عقد "  •

( ، أي بنـسبة                 ) ٤,٠٩(، إذ حصل هذا املقترح على متوسط حـسايب          " .التدريس
٨١,٨٢٪(  

، إذ حصل هـذا     " . أساسي يف كليات املعلمني    كمتطلب " اإلنترنت"مادة   إدخال "  •
  )٪٧٩,٨٣( ، أي بنسبة ) ٣,٩٦(املقترح على متوسط حسايب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٨٩-

  .اختبار صحة فروض الدراسة : ثالثاً  •

  -:لقد وضع الباحث عدة فرضيات لدراسته وهي 
أعضاء هيئة التدريس على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات  -١

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف القسم 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٢

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف مستوى العمر 
لى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس ع -٣

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف املؤهل األخري 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٤

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف اخلربة يف التدريس بكليات املعلمني 
 التدريس على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة -٥

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف معدل استخدام اإلنترنت أسبوعيا 
وللتأكد من صحة هذه الفروض خصص الباحث هذا اجلزء لعرض النتائج الـيت حـصل               

  .عليها من إجابات عينة الدراسة عن االستبانة 
  .وفيما يلي تفصيل ذلك كله 

  :الفرضية األوىل ) أ  ( 
ات داللة إحصائية بني متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس على مجيع ال توجد فروق ذ

  .حماور االستبانة تعزى لعامل ختصص القسم 
 بغية التعـرف    T-teset) ت  ( والختبار هذه الفرضية ، قام الباحث باستخدام اختبار         

سام على وجود فروق بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية واألق            
  ) .٠,٠٥(التربوية من عدمه عند مستوى الداللة 

  -:وميكن التأكد من صحة هذا الفرض من خالل اجلدول التايل 
  
  



  - ١٩٠-

   )٢١(جدول رقم 
  لداللة الفروق بني متوسطات عينة الدراسة ) ت ( اختبار 

  يف مجيع حماور الدراسة بالنظر إىل اختالف القسم

  املتوسط  العدد  املتغري  احملور
االحنراف 
  املعياري

 مستوى الداللة )ت(قيمة  
الداللة عند 
٠,٠٥  

 ٤,٠١ ٣١,٥٧ ١٥٠ القسم الشرعي
 احملور األول

 ٣,٩١ ٣٣,١٦ ١٤٥  القسم التربوي
  دالة ٠,٠٠١ ٣,٤٤

 ١٣,٤٤ ٩٨,٧٢ ١٥٠ الشرعي القسم
 احملور الثاين

 ١٠,٣٩ ١٠٤,٢٥ ١٤٥  التربوي القسم
  دالة ٠,٠٠٠ ٣,٩٥

  احملور الثالث ٥,٩٤ ٣٣,٤٠ ١٥٠ الشرعي القسم

 ٦,٠٠ ٣٤,٥٣ ١٤٥  التربوي القسم  أوالً
  غري دالة ٠,١٠٥ ١,٦٢

  احملور الثالث ٦,٣٦ ٣٥,٧٩ ١٥٠ الشرعي القسم

 ٦,٠٥ ٣٦,٦٣ ١٤٥  التربوي القسم  ثانياً
  دالة غري ٠,٢٤٦ ١,١٦

  احملور الثالث ٤,٢٣ ١٩,٧١ ١٥٠ الشرعي القسم

 ٤,٣٢ ٢٠,١٧ ١٤٥  التربوي القسم  لثاًثا
  دالة غري ٠,٣٥٣ ٠,٩٣٠

  احملور الثالث ٤,٨٦ ٢٠,١٨ ١٥٠ الشرعي القسم

 ٤,٢٨ ٢٠,٧٧ ١٤٥  التربوي القسم  رابعاً
  دالة غري ٠,٢٥٣ ١,١٤٦

  احملور الرابع ٩,٢٨ ٧٣,٢٤ ١٥٠ الشرعي القسم

 ٧,٣٤ ٧٦,٨٨ ١٤٥  التربوي القسم 
  دالة ٠,٠٠٠ ٣,٧٥

غري دالة يف احملور الثالث يف      ) ت( أن قيمة   ) ٢١( دول السابق رقم    يالحظ من خالل اجل   
  .مجيع حماور املعوقات 

وبالنظر إىل احملور األول الذي يتعلق مبدى أمهية استخدام اإلنترنت يف تـدريس العلـوم               
، مما يشري إىل وجود فـروق بـني         ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ت  ( الشرعية يالحظ أن قيمة     

ت أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية يف هذا احملور ، وبني متوسـطات              متوسطات درجا 
  .درجات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام التربوية 



  - ١٩١-

وعند النظر إىل املتوسطات يالحظ أن الفرق جاء لصاحل أعضاء هيئة التدريس يف األقسام              
تدريس يف األقسام التربوية ، قد      التربوية ، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن معظم أعضاء هيئة ال            

اطلع على نتائج دراسات وحبوث توضح أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية ، باإلضافة              
أن معظم أعضاء هيئة التدريس يف األقسام التربوية قد حصلوا على شهادام من خارج البالد ،                

 أدق أتيحت هلم فرص اإلطـالع       أو درسوا على من حصل على شهادة من خارج البالد ، مبعىن           
  . على دور هذه التقنية يف العملية التعليمية من خالل البحوث العلمية 

وبالنظر إىل احملور الثاين  الذي يتعلق باألهداف املقترحة  الستخدام اإلنترنت يف تـدريس               
وق بني  مما يشري إىل وجود فر    ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ت  ( العلوم الشرعية يالحظ أن قيمة      

متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية يف هذا احملور ، وبني متوسـطات               
  .درجات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام التربوية 

وعند النظر إىل املتوسطات يالحظ أن الفرق جاء لصاحل أعضاء هيئة التدريس يف األقسام              
معظم أعضائها قد اطلع على فوائد هـذه الـشبكة ،           التربوية ، وذلك أن األقسام التربوية يكاد        

  .ورمبا يكون درِس ا ، أو درس ا ، أو حضر ندوة حوهلا 

 وبالنظر إىل احملور الثالث  الذي يتعلق سبل تطوير استخدام اإلنترنت يف تدريس العلـوم               
 بـني   ، مما يشري إىل وجود فـروق      ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ت  ( الشرعية يالحظ أن قيمة     

متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية يف هذا احملور ، وبني متوسـطات               
  .درجات أعضاء هيئة التدريس يف األقسام التربوية 

وعند النظر إىل املتوسطات يالحظ أن الفرق جاء لصاحل أعضاء هيئة التدريس يف األقسام              
  .ع بعضهم على جتارب بعض الدولالتربوية ، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل اطال

  :الفرضية الثانية ) ب  ( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على 
  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف مستوى العمر 



  - ١٩٢-

والختبار هذه الفرضية ، قام الباحث باستخدام حتليل التباين بغية التعرف علـى وجـود               
ق بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني من عدمه تعـزى  إىل                فرو

وميكن التأكد من صحة هذا الفرض أو عدمه من         ) .٠,٠٥(مستوى العمر عند مستوى الداللة      
   )٢٢(            جدول رقم -:خالل استعراض اجلدول التايل 

  طات عينة الدراسة اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوس

  يف مجيع حماور الدراسة بالنظر إىل اختالف مستوى العمر

  مصدر التباين  احملور
درجات 
  احلرية

  مستوى الداللة)ف( قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات
مستوى الداللة 

  ٠,٠٥عند

 ٦٧,٤٣ ١٣٤,٨٧ ٢  بني اموعات
 احملور األول

 ١٥,٩٨ ٤٦٦٦,٧٥ ٢٩٢ داخل اموعات
  دالة ٠,٠١٦ ٤,٢٢

 ٥٧٢,٢٢ ١١٤٤,٤٤ ٢  بني اموعات
 احملور الثاين

 ١٤٩,٣٥ ٤٣٦١٢,٣٨ ٢٩٢ داخل اموعات
  دالة ٠,٠٢٣ ٣,٨٣

 احملور الثالث ٠,٣٩٥ ٠,٧٩١ ٢  بني اموعات

 ٣٦,١١٥ ١٠٥٤,٦٣ ٢٩٢ داخل اموعات  أوالً
  غري دالة ٠,٩٨٩ ٠,٠١١

 احملور الثالث ١٣,٦٠ ٢٧,٢٠٦ ٢  بني اموعات

 ٣٨,٨٢ ١١٣٣٧,٣٨ ٢٩٢ داخل اموعات  ثانياً
  غري دالة ٠,٧٠٥ ٠,٣٥٠

 احملور الثالث ٢٦,٣٤ ٥٢,٦٩ ٢  بني اموعات

 ١٨,٢٧١ ٥٣٣٥,٢٥ ٢٩٢ داخل اموعات  ثالثاً
  غري دالة ٠,٢٣٨ ١,٤٤٢

 ثالثاحملور ال ١٠,٧٠١ ٢١,٤٠ ٢  بني اموعات

 ١٩,٣٥٧ ٥٦٥٢,١٥ ٢٩٢ داخل اموعات  رابعاً
  غري دالة ٠,٥٧٦ ٠,٥٥٣

 ١٦٩,٨٨ ٣٣٩,٧٦٨٥ ٢  بني اموعات
 احملور الرابع

 ٧٢,٨٢ ٢١٢٦٣,٨٩ ٢٩٢ داخل اموعات

  غري دالة ٠,٠٩٩ ٢,٣٣

  غري دالة يف احملور  والثالث والرابع) ف ( أن قيمة ) ٢٢( يالحظ من خالل اجلدول السابق رقم 



  - ١٩٣-

 احملور األول الذي يتعلق مبدى تقدير أمهية استخدام اإلنترنـت يف تـدريس              وبالنظر إىل 
، مما يشري   ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ف  ( العلوم الشرعية بكليات املعلمني  يالحظ أن قيمة         

إىل وجود فروق بني متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف هذا احملور ،بالنظر إىل اختالف               
  .مستوى العمر  

،وكانت بني  "scheffe) "شيفيه  (حديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        ولت
عاماً وبـني    ) ٣٥-٢٥(متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم ما بني         

عامـاً ،    )٤٥ -٣٦( متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم ما بني           
  .عاماً  ) ٣٦ -٢٥( تدريس الذين تتراوح أعمارهموذلك لصاحل أعضاء هيئة ال

عاماً قـد واكبـت بـدايات       ) ٣٥ -٢٥(ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن هذه السن          
استخدام احلاسب اآليل ، وبالتايل أصبح مألوفاً لديهم ، يضاف إىل ذلك كون الفئة الـيت تقـع                  

  .اسب اآليل عاماً لديهم ختوف من استخدام احل) ٤٥ -٣٦( أعمارهم ما بني 

وبالنظر إىل احملور الثاين  الذي يتعلق  باألغراض املقترحة من استخدام اإلنترنت يف تدريس               
، مما يشري   ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ف  ( العلوم الشرعية بكليات املعلمني  يالحظ أن قيمة         

 إىل اختالف   إىل وجود فروق بني متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف هذا احملور ،بالنظر            
  .  مستوى العمر 

، وكانـت   " scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
سنة ،   ) ٣٥-٢٥( بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم ما بني            
،  )ثر   سنة فـأك   ٤٦(وبني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم من           

،ورمبا يعود السبب   )  سنة فأكثر    ٤٦(وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم         
  .يف ذلك إىل  التمرس ، وخربم يف تدريس العلوم الشرعية وما تواجهها من مشكالت 

  -:اختبار صحة الفرضية الثالثة ) ج  ( 

ضاء هيئة التدريس على مجيع     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات أع         
  .حماور االستبانة تعزى الختالف مستوى اخلربة



  - ١٩٤-

والختبار هذه الفرضية ،قام الباحث باستخدام حتليل التباين بغية التعرف على وجود فروق             
بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني من عدمه تعزى  إىل مستوى               

، وميكن التأكد من صحة هذا الفرض من خالل استعراض          )  ٠,٠٥(ة  اخلربة عند مستوى الدالل   
  )٢٣( جدول رقم :                             اجلدول التايل 

  اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوسطات عينة الدراسة 

  يف مجيع حماور الدراسة بالنظر إىل اختالف مستوى اخلربة

  توى الداللةمس )ف ( قيمة    متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجات احلرية  مصدر التباين  احملور
مستوى الداللة 

  ٠,٠٥عند 

 ٠,٥٤٤ ١,٠٨ ٢  بني اموعات
  احملور األول

 ١٦,٤٤٠ ٤٨٠٠,٥٣ ٢٩٢ داخل اموعات
  غري دالة ٠,٩٦٧ ٠,٠٣٣

 ١٦٢,٧٧ ٣٢٥,٥٤ ٢  بني اموعات
  احملور الثاين

 ١٥٢,١٦ ٤٤٤٣١,٢٨ ٢٩٢ داخل اموعات
  غري دالة ٠,٣٤٤ ١,٠٧

  احملور الثالث ٨٥,٩١ ١٧١,٨٣ ٢  بني اموعات

 ٣٥,٥٢ ١٠٣٧٤,٥٨ ٢٩٢ داخل اموعات  أوالً
  غري دالة ٠,٠٩١ ٢,٤١٨

  احملور الثالث ٢٤٣,٩٢ ٤٨٧,٨٦ ٢  بني اموعات

 ٣٧,٢٤٨ ١٠٨٧٦,٥٢ ٢٩٢ داخل اموعات  ثانياً
  دالة ٠,٠٠٢ ٦,٥٤

  احملور الثالث ٦٠,٢٣ ١٢٠,٤٧ ٢  بني اموعات

 ١٨,٠٣ ٥٢٦٧,٤٦ ٢٩٢ داخل اموعات  ثالثاً
  دالة ٠,٠٣٧ ٣,٣٣٩

  احملور الثالث ٥٢,٤٣٤ ١٠٤,٨٦ ٢  بني اموعات

 ١٩,٠٧١ ٥٥٦٨,٦٩ ٢٩٢ داخل اموعات  رابعاً
  غري دالة ٠,٦٦ ٢,٧٤٩

  احملور الرابع ١٢٣,٦٨ ٢٤٧,٣٧ ٢   اموعاتبني

 ٧٣,١٣٨ ٢١٣٥٦,٢٩  ٢٩٢ داخل اموعات 
  غري دالة ٠,١٨٦ ١,٦٩١

غري دالة يف مجيع حماور الدراسـة       ) ف  ( أن قيمة   ) ٢٣( يالحظ من خالل اجلدول السابق رقم       
  ) ثانياً ـ وثالثا ( ماعدا احملور الثالث 

نترنت يف تدريس العلوم    الذي يتعلق مبعوقات استخدام اإل    ) ثانياً(وبالنظر إىل احملور الثالث     
الشرعية بكليات املعلمني املرتبط باملعوقات املتعلقة بعضو هيئة التدريس العلوم الشرعية بكليات            



  - ١٩٥-

، مما يشري إىل وجود فـروق بـني         ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ف  ( املعلمني  يالحظ أن قيمة      
  .  تالف مستوى اخلربة متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف هذا احملور ،بالنظر إىل اخ

، وكانـت   " scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
سـنوات ،  ) ١٠-٦( بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم ما بني   
، )  سـنة فـأكثر   ١١(وبني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم من     

  ) . سنة فأكثر١١(ذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم من و

 على كثري مـن     - ومن خالل خربم     –ورمبا يكون السبب يف ذلك كامناً يف اطالعهم         
  .األمور املالية والتنظيمية ،اليت رمبا مل تتح ملن كانت خربم قليلة االطالع عليها 

الذي يتعلق مبعوقات استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم        ) اًثالث(وبالنظر إىل احملور الثالث     
دالـة عنـد    ) ف  ( الشرعية بكليات املعلمني املرتبط باملعوقات الفنية والتقنية  يالحظ أن قيمة            

مما يشري إىل وجود فروق بني متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس يف هذا             ) ٠,٠٥(مستوى  
  .  اخلربة احملور ،بالنظر إىل اختالف مستوى 

، وكانـت   " scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
سـنوات ،     ) ٥-١(بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم ما بني            

، )  سـنة فـأكثر   ١١(وبني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم من     
  ) سنة فأكثر ١١(عضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خربم من وذلك لصاحل أ

ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل كوم يعتقدون صعوبة استخدام اإلنترنـت يف العمليـة               
التعليمية ، ولقلة خربم غالباً يف النواحي التقنية والفنية املرتبطة بعملية اسـتخدام اإلنترنـت ،                

  .وجهداً وتدريباً واعتقادهم أن ذلك يتطلب وقتاً 

  اختبار صحة الفرضية الرابعة ) د  ( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس على مجيع 
  .حماور االستبانة تعزى اختالف املؤهل األخري 



  - ١٩٦-

والختبار هذه الفرضية ، قام الباحث باستخدام حتليل التباين بغية التعرف علـى وجـود               
بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني من عدمه تعـزى  إىل               فروق  

  ) .٠,٠٥(مستوى املؤهل األخري عند مستوى الداللة 
  -:وميكن التأكد من صحة هذا الفرض من خالل استعراض اجلدول التايل 

   )٢٤(جدول رقم 
  راسة اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوسطات عينة الد

  يف مجيع حماور الدراسة بالنظر إىل اختالف مستوى املؤهل

  مصدر التباين  احملور
درجات 
  احلرية

 مستوى الداللة)ف ( قيمة   متوسط املربعات جمموع املربعات
الداللة عند 
٠,٠٥  

 ٩٠,٢١ ٢٧٠,٦٣ ٣  بني اموعات
  احملور األول

 ١٥,٥٧ ٤٥٣٠,٩٩ ٢٩١  وعاتداخل ام
  دالة ٠,٠٠١ ٥,٧٩

 ٣٥٣,٩٤ ١٠٦١,٨٢ ٣  بني اموعات
  احملور الثاين

 ١٥٠,١٥ ٤٣٦٩٥,٠٠ ٢٩١  داخل اموعات
  غري دالة ٠,٠٧٢ ٢,٣٥

  احملور الثالث ١٢٣,٢٨ ٣٦٩,٨٦ ٣  بني اموعات

 ٣٤,٩٧ ١٠١٧٦,٥٦ ٢٩١  داخل اموعات  أوالً
  دالة ٠,٠١٥ ٣,٥٢٥

  احملور الثالث ١٤,٠٩ ٤٢,٢٨ ٣  ني اموعاتب

 ٣٨,٩٠ ١١٣٢٣,١٠ ٢٩١  داخل اموعات  ثانياً
  غري دالة ٠,٧٨٠ ٠,٣٦٢

  احملور الثالث ١٤,٣٤ ٤٣,٠٣ ٣  بني اموعات

 ١٨,٣٦ ٥٣٤٤,٩٠ ٢٩١  داخل اموعات  ثالثاً
  غري دالة ٠,٥٠٥ ٠,٧٨١

  احملور الثالث ١,٣٨ ٤,١٦ ٣  بني اموعات

 ١٩,٤٨٢ ٥٦٦٩,٣٩ ٢٩١  داخل اموعات  رابعاً
  غري دالة ٠,٩٧٥ ٠,٠٧١

  احملور الرابع ٢٩٥,٣٧٠ ٨٨٦,١١ ٣  بني اموعات

 ٧١,١٩٤ ٢٠٧١٧,٥٥ ٢٩١  داخل اموعات 
  دالة ٠,٠٠٧ ٤,١٤٩

  



  - ١٩٧-

غري دالة يف احملور الثاين واحملـور       ) ف  ( أن قيمة   ) ٢٤( يالحظ من خالل اجلدول السابق رقم       
  ) .ابعاً ثانياً ، وثالثاً ، ور( الثالث 

" وبالنظر إىل احملور األول الذي يتعلق مبدى أمهية استخدام الشبكة العامليـة للمعلومـات               
دالـة عنـد    ) ف  ( يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني  يالحظ أن قيمـة            " اإلنترنت  
، مما يشري إىل وجود فروق بني متوسطات درجات أعضاء هيئة التـدريس يف              ) ٠,٠٥(مستوى  

  .  احملور ،بالنظر إىل اختالف مستوى املؤهل العلمي األخري هذا 

، وكانـت   " scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون شهادة البكالوريوس ،وبني متوسـط             

 الدكتوراه ، وذلك لصاحل أعـضاء هيئـة       استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون شهادة      
  .التدريس الذين حيملون شهادة الدكتوراه

ورمبا يكون السبب يف ذلك راجعاً إىل  نضجهم العلمي ، واطالعهم املستمر ،ووضـوح               
  .التوجه لدينهم ، حبيث يستفيد من اإلنترنت يف الوصول إىل املعلومة احملددة بأقل جهد ممكن 

الذي يتعلق مبعوقات استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم        ) أوالً  (ثالث  وبالنظر إىل احملور ال   
الشرعية بكليات املعلمني املرتبط باملعوقات املتعلقة بالنواحي التنظمية واملالية واإلدارية ، يالحظ             

، مما يشري إىل وجود فروق بني متوسطات درجات         ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ف  ( أن قيمة   
  .  دريس يف هذا احملور ،بالنظر إىل اختالف مستوى املؤهل العلمي األخري أعضاء هيئة الت

، وكانـت   " scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون شهادة املاجستري ،وبـني متوسـط              

ملون شهادة الدكتوراه ، وذلك لصاحل أعـضاء هيئـة        استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين حي     
  .التدريس الذين حيملون شهادة املاجستري 

ورمبا يكون السبب يف ذلك راجعاً إىل كون الذين حيملون شهادة املاجـستري ، أغلبـهم                
  .يعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية تفرض عليه بعض االلتزامات 
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" بسبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومـات        وبالنظر إىل احملور الرابع الذي يتعلق       
دالـة عنـد    ) ف  ( يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني  يالحظ أن قيمـة            " اإلنترنت  
، مما يشري إىل وجود فروق بني متوسطات درجات أعضاء هيئة التـدريس يف              ) ٠,٠٥(مستوى  

  .  هذا احملور ،بالنظر إىل اختالف مستوى املؤهل العلمي 

، ولتحديد  "  scheffe) "شيفيه  (ولتحديد مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار        
، وكانت بـني متوسـط      " scheffe) "شفيه  (مصدر تلك الفروق استخدم الباحث اختبار       

استجابات أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون شهادة املاجستري ، وبني متوسـط اسـتجابات              
حيملون شهادة الدكتوراه ، وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس الذين          أعضاء هيئة التدريس الذين     

  .حيملون شهادة املاجتسري 

ورمبا يكون السبب يف ذلك راجعاً إىل كوم لديهم الرغبة لالستفادة من هذه الـشبكة ،                
ورمبا اطلعوا على بعض أمثال هذه السبل من أجل أن يدخلوا خدمة اإلنترنت إىل العملية التربوية                

  .الف غريهم خب

  

  :اختبار صحة الفرضية اخلامسة ) هـ  ( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس على مجيع 
  .حماور االستبانة تعزى ملعدل استخدام  اإلنترنت أسبوعياً 

جود فروق  والختبار هذه الفرضية ،قام الباحث باستخدام حتليل التباين بغية التعرف على و           
بني متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني من عدمه تعزى  إىل مستوى               

  ) .٠,٠٥(املؤهل األخري عند مستوى الداللة 
  -:وميكن التأكد من صحة هذا الفرض من خالل استعراض اجلدول التايل 
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  )٢٥( جدول رقم 
  وسطات عينة الدراسة اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني مت

  يف مجيع حماور الدراسة بالنظر إىل اختالف مستوى استخدام اإلنترنت

  مستوى الداللة )ف ( قيمة    متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجات احلرية  مصدر التباين  احملور
مستوى 

الداللة عند 
٠,٠٥  

 ١٤,٩١ ٤٤,٧٤ ٣  بني اموعات
  لاحملور األو

 ١٦,٣٤ ٤٧٥٦,٨٧ ٢٩١ داخل اموعات
  غري دالة ٠,٤٣٥ ٠,٩١٣

 ٣٦٥,٣٣ ١٠٩٥,٩٩ ٣  بني اموعات
  احملور الثاين

 ١٥٠,٠٣ ٤٣٦٦٠,٨٣ ٢٩١ داخل اموعات
  غري دالة ٠,٠٥٦ ٢,٤٣

  احملور الثالث ١١,٣٣٧ ٣٤,٠١ ٣  بني اموعات

 ٣٦,١٢٥ ١٠٥١٢,٤١ ١٩١ داخل اموعات  أوالً
  غري دالة ٠,٨١٥ ٠,٣١٤

  احملور الثالث ٦٤,٥٦ ١٩٣,٦٨ ٣  بني اموعات

 ٣٨,٣٨ ١١١٧٠,٧٠ ١٩١ داخل اموعات  ثانياً
  غري دالة ٠,١٧١ ١,٦٨٢

  احملور الثالث ١٠,٩٧ ٣٢,٩١ ٣  بني اموعات

 ١٨,٤٠ ٥٣٥٥,٠٣ ١٩١ داخل اموعات  ثالثاً
  غري دالة ٠,٦١٨ ٠,٥٩٦

  احملور الثالث ٢٥,١٥ ٧٥,٤٤٩ ٣  بني اموعات

 ١٩,٢٣ ٥٥٩٨,١١ ١٩١ داخل اموعات  رابعاً
  غري دالة ٠,٢٧٢ ١,٣٠٧

 ١٨٦,٤٤ ٥٥٩,٣٣ ٣  بني اموعات
  احملور الرابع

 ٧٢,٣١ ٢١٠٤٤,٣٢ ٢٩١ داخل اموعات 
  غري دالة ٠,٠٥٤ ٢,٥٧

  .ري دالة يف مجيع حماور الدراسة غ) ف ( أن قيمة  ) ٢٥(يالحظ من خالل اجلدول السابق رقم 

ورمبا يعود السبب يف ذلك كون أداة الدراسة اليت قام الباحث بتصميمها ال يرتبط كثرياً يف 
كثرة استخدام اإلنترنت ، باإلضافة إىل أن اجلو األكادميي الذي يعيشه أعضاء هيئة التـدريس ،                

علـت  وكثرة إطالعهم ، وما يعقد من ندوات وحوارات حول اإلنترنت يف كليات املعلمني ج             
  .وذا ميكن القول بصحة الفرضية اخلامسة .لدى أفراد عينة الدراسة خلفية متقاربة 
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  الفصل اخلامس
  خالصة النتائج والتوصيات 

  راسةخالصة الد: أوالً 
  :ملخص نتائج الدراسة :ثانياً 

   .النتائج املتعلقة باحملور األول -١
   .النتائج املتعلقة باحملور الثاين -٢
   .النتائج املتعلقة باحملور الثالث -٣
   .النتائج املتعلقة باحملور الرابع  -٤

  .التوصيات :ثالثاً 
  .املقترحات : رابعاً 
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  .       مقدمة  •

يتناول الباحث يف هذا الفصل ملخصاً حملتويات الدراسة ،و أهم ما توصلت إليه الدراسـة               
يف ضوء هذه النتائج ، واليت ترتبط بدور        وبعض التوصيات واملقترحات اليت ظهرت      . من نتائج   

يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، من أجـل          " اإلنترنت  " الشبكة العاملية للمعلومات    
 بصفة خاصة ،ويف    –الوصول إىل حتديد هذا الدور الذي ميكن أن تقدمه اإلنترنت يف هذا اال              

  .اال التربوي بصفة عامة
  

  راسة خالصة الد: أوالً  •

  .اشتملت هذه الدراسة على مخسة فصول ،باإلضافة إىل قائمة املراجع واملالحق 
وقد احتوى الفصل األول على مقدمة الدراسة ، واإلحساس ا ، ومن مث حتديد مـشكلة                

" الدراسة ، واليت احنصرت يف حتديد الدور الذي ميكن أن تلعبه الشبكة العامليـة للمعلومـات                 
يس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وقد حدد الباحث مشكلة الدراسة يف            يف تدر " اإلنترنت  

  :السؤال الرئيسي التايل 
يف تدريس العلوم الشرعية بكليات "  اإلنترنت " ما دور الشبكة العاملية للمعلومات  ( 

  ) املعلمني،وما سبل تطوير استخدامها ؟ 
  -:ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية

"  اإلنترنت   " الشبكة العاملية للمعلومات      استخدام  ما مدى تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية       :١س
   ؟ بكليات املعلمنيالعلوم الشرعيةتدريس يف ـ كوسيلة مساعدة ـ 

ــ كوسـيلة    " اإلنترنـت "ا األهداف املقترحة الستخدام الشبكة العاملية للمعلومات        م: ٢س
   بكليات املعلمني ؟الشرعيةالعلوم مساعدة ـ يف تدريس 

  العلوم الشرعية  يف تدريس " اإلنترنت"ا هي معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات        م: ٣س
  ؟ بكليات املعلمني
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العلـوم  يف تـدريس  "اإلنترنـت " ما هي سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات  :٤س
  ؟  بكليات املعلمنيالشرعية

  

  :راسته الفروض التالية وقد افترض الباحث لد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -١

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف القسم 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٢

  .ري مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف املؤهل األخ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٣

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف مستوى العمر 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٤

  .ت املعلمني مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف اخلربة يف التدريس بكليا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على  -٥

  .مجيع حماور االستبانة تعزى الختالف معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً 
  -:وقد هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية 

   بكليات املعلمني  العلوم الشرعيةتدريس يف"اإلنترنت "  إبراز دور الشبكة العاملية للمعلومات -١

 العلوم الـشرعية  تدريس  يف  "اإلنترنت" الشبكة العاملية للمعلومات    استخدام  حتديد معوقات  -٢
  .بكليات املعلمني 

  العلوم الشرعية  تدريسيف  "اإلنترنت"الشبكة العاملية للمعلومات   استخدام    حتديد سبل تطوير   -٣
  .بكليات املعلمني 

" لى الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف أمهية استخدام الشبكة العاملية للمعلومات            التعرف ع   -٤
يف تدريس العلوم الشرعية وأهداف اسـتخدامها ومعوقاتـه،وأهم سـبل تطـوير             " اإلنترنت  

  -:استخدامها واملتغريات التالية
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  مستوى العمر -ب  .  القسم -أ 

   سنوات اخلربة يف التدريس-د  ري املؤهل األخ-ج 

 . معدل استخدام اإلنترنت أسبوعياً-هـ 

  
  -:وتربز أمهية الدراسة من خالل النقاط التالية 

تساعد هذه الدراسة أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية على معرفة الدور الذي تسهم به  •
 .الشبكة العاملية للمعلومات يف تدريس العلوم الشرعية 

• ناءة يف تبصري امليدان التربوي باخلدمات اليت تقدمها هذه الدراسة إضافة جديدة ، ومسامهة ب
يف العملية التعليمية ، بشكلٍ عام ، ويف تدريس العلوم " اإلنترنت " الشبكة العاملية للمعلومات 

  .  الشرعية بشكل خاص 

نتائج هذه الدراسة ميكن أن تساهم بشكل فعال يف التخطيط العلمي السليم إلدخال الشبكة  •
  . يف مؤسسات إعداد املعلمني ، وأسلوب تطويرها "  اإلنترنت " علومات العاملية للم

االستفادة من هذه التقنية يف التفقه يف دين اهللا، والدعوة إليه ، والدفاع عنه ، وكذلك  •
املسامهة يف تصفية املعلومات املوجودة على صفحات اإلنترنت وتطهريها من االحنرافات العقدية 

  . تماعية والفكرية ، واألخالقية ، واالج

وحددت هذه الدراسة حبدود مكانية حيث مشلت مجيع كليات املعلمني التابعة لوزارة 
املعارف باململكة العربية السعودية ، ومت  تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام 

  هـ١٤٢٤ـ١٤٢٣الدراسي 

ت السابقة ،وقد حتـدد اإلطـار       وناقش الفصل الثاين اإلطار النظري للدراسة ، والدراسا       
  :النظري للدراسة يف املبحثني التاليني 

مفهومها ، أمهيتها ، أهدافها ، طرق تدريسها ، مهارات تدريـسيه يف              (العلوم الشرعية  -١
  )األحاديث النبوية 
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والعملية  التعليمية بصفة عامة والعلوم الـشرعية        " اإلنترنت"الشبكة العاملية للمعلومات     -٢
  .بصفة خاصة 

كما تناول الفصل الثاين أيضاَ الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوع الدراسـة ، وقـد                
استفاد الباحث من هذه الدراسات يف اإلطار النظري هلذه الدراسة ، كما استفاد أيضاَ منـها يف              

  .بناء االستبانة 
ي ويف الفصل الثالث تعرض الباحث إلجراءات الدراسة ، حيث استخدم املنهج الوصـف            

مجيع أعضاء هيئة التدريس يف كليات      :كمنهج لدراستة ،كما حدد الباحث جمتمع الدراسة وهو         
املعلمني يف أقسام الدراسات اإلسالمية والدراسات القرآنية ، واملناهج وطرق التدريس ،والتربية            

اً مـن   وعلم النفس ، ووسائل وتقنيات التعليم ، وقد اختار الباحث عينة دراسته اختياراً عشوائي             
كلية ، واستبعد الباحـث     ) ١٨(مجيع كليات املعلمني باململكة العربية السعودية والبالغ عددها         

قام الباحث باختيار عينـة     منها كلية التربية البدنية والرياضية ألا ذات ختصص واحد ، حيث            
ـ  ) ٪ ٣٥( من جمموع أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية و       ) ٪ ٥٠( عشوائية متثل    وع من جمم

، وذلك ألن الباحث يرى     أعضاء هيئة تدريس العلوم التربوية  بكليات املعلمني بكليات املعلمني           
أن هذه النسبة كافية ، وحىت تكون عينة شاملة جلميع األقسام يف مجيع كليات املعلمني ، وهناك                 
 عامل مهم جيعل الباحث يكتفي ذه النسبة ، وهو احتمال وجود أعضاء من بـني هـؤالء ال                 

اخللفية الكافية للحكم عليها ، واحلكم على       " اإلنترنت  " ميلكون عن الشبكة العاملية للمعلومات      
  . الشيء فرع عن تصوره 

كما تعرض الباحث أيضاً يف هذا الفصل ألداة الدراسة اليت استخدمها وهي االسـتبانة،              
اً إىل األسـاليب    وخطوات بنائها ، وطريقة توزيعها ،كما تعرض الباحث يف هذا الفصل أيـض            

اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة واليت اشتملت على املتوسطات احلسابية ، والتكرارات ،و             
  .النسب املئوية ، وحتليل التباين ، و اختبار شيفيه ، ومعامل ألفا كرونباخ حلساب الثبات 
امليدانيـة  ويف الفصل الرابع من هذه الدراسة تعرض الباحث إىل حتليل نتـائج الدراسـة               

وتفسريها من خالل وصف عينة الدراسة ، ومن مث اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،مث ختم الفصل يف            
  .التأكد من صحة الفروض اليت افترضها الباحث 



  - ٢٠٥-

ويف الفصل اخلامس ذكر الباحث ملخصاً شامالً للدراسة ، وعرضاً ألهم النتـائج الـيت               
ملقترحات من الباحث ممـا يـسهم يف تطـوير          أسفرت عنها الدراسة، تلتها بعض التوصيات وا      

  .استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية بشكل عام ـ ويف تدريس العلوم الشرعية بشكل خاص 
  

  :ملخص نتائج الدراسة : ثانياً  •

  -:كان من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يأيت 
  :النتائج املتعلقة باحملور األول ) أ ( 

 يف تدريس العلـوم  - كوسيلة مساعدة -ى تقدير أفراد عينة الدراسة الستخدام اإلنترنت      ما مد 
  .الشرعية بكليات املعلمني ؟ 

  : وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ، وهي 
 وسـيلة فعالـة يف نقـل        اإلنترنـت  " أن   الدراسةأفراد عينة    من)٪ ٩٤ (يرى) أ  (  -١

  "املعلومات
 الـيت  من األساسـيات     رنتاإلنت"  أفراد عينة الدراسة أن      من) ٪ ٨٨( يرى   بينما ) ب  ( 

  " املعلمني ، بكليات يلم ا عضو هيئة التدريس أنينبغي  
 اإلنترنت االستفادة من تقنية     ينبغي"عينة الدراسة أنه    أفراد  من  ) ٪٨٥,٢( أفاد كما ) ج  ( 

   "يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
 العديد من املربرات اليت تقتضي       هناك"  بأن   الدراسةأفراد عينة    من) ٪٨٥,٢ ( يرى) د  ( 

  .  " اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعيةاستخدام
 أمهيـة يف تـدريس      لإلنترنت"من أفراد عينة الدراسة بأن        ) ٪ ٨٠,٦( يرى بينما) هـ  ( 

  "العلوم الشرعية بكليات املعلمني 
 يساعد علـى توظيـف      اإلنترنت"راسة بأن    من أفراد عينة الد    )٪٧٩,٤(  أفاد كما) و  ( 

   " من أساليب تدريس العلوم الشرعية العديد
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 العلـوم  اإلنترنت يف تدريس     استخدام"من أفراد عينة الدراسة بأن    ) ٧٥,٤(  أفاد كما) ز  ( 
   " .الشرعية غري مقنع تربوياً

بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٢
أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية واألقسام التربوية على حمـور أمهيـة اسـتخدام               
اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ، وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس             

  .يف األقسام التربوية 
بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥ (داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        هناك -٣

 يف تدريس العلوم الشرعية بكليات      اإلنترنتء هيئة التدريس على حمور أمهية استخدام        أعضا
 ) ٣٥ – ٢٥( تتراوح أعمارهم ما بني      الذيناملعلمني تغزى ملستوى العمر ، وذلك لصاحل        

  .سنة 
بني متوسط استجابات ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد ال -٤

لى حمور أمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات           التدريس ع  هيئةأعضاء  
  . تغزى الختالف اخلربة يف كليات املعلمني املعلمني

بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق هناك -٥
بكليات  على حمور أمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية           التدريسأعضاء هيئة   

  .الدكتوراه محلة  الختالف املؤهل العلمي األخري ، وذلك لصاحل تغزىاملعلمني 
بـني متوسـط    ) ٠,٠٥ (داللـة  ذات داللة إحصائية عند مـستوى        فروق  توجد ال -٦

 يف تـدريس العلـوم      اإلنترنتاستجابات أعضاء هيئة التدريس على حمور أمهية استخدام         
   .األسبوعاستخدام اإلنترنت يف الشرعية بكليات املعلمني تغزى ملعدل 

  
  :النتائج املتعلقة باحملور الثاين ) ب ( 

 مـساعدة ـ   كوسيلة ـ" اإلنترنت" املقترحة الستخدام الشبكة العاملية للمعلومات األهدافما 
  .؟يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني 

  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ، وهي 
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السـتخدام  ) مناسب جداً (أهدافاً   هدفاً تعترب ) ١٤(راسة أن هناك    رأى أفراد عينة الد    -١
  :اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، وهذه األهداف هي على التوايل

 ERICمثل قاعدة أريـك      ؛    يف جمال التربية     الكربى من قواعد البيانات     االستفادة"  •
  . " املعلوماتية

 العلوم عرب الشبكة يف تدريس      املتوفرة  واملوسوعات من الكتب واملراجع     االستفادة"  •
  ." الشرعية  

  ". على البعد املكاين يف التواصل العلمي التغلب"  •
  ". الشبكة عرب األمة املتوفرة  هذه من إنتاج علماء ومفكري  االستفادة"  •
  ."  التدريس احلديثة بطرائق البحوث والدراسات املهتمة متابعة"  •
   ." زيارة املواقع اإلسالمية املتميزة خاللمن  الشرعية املعلومات  تعميق"  •
  ."  عرب اإلنترنت مباشرةاالستفادة من الدورات العلمية اليت تنقل  " •
  ."  اإلسالمية املباديءاملسامهة يف حجب املواقع اليت تتعارض مع " •
  " .املسامهة يف تقدمي اإلجابة على االستفسارات الشرعية عرب الشبكة " •
  " . املستمر لدى طالب الكلية غرس مبدأ التعلم"  •
  ." التعرف على املناهج واملقررات الشرعية يف دول العامل اإلسالمي  "  •
  ."  عن بعد  اخلدمة أثناءاملسامهة يف تدريب املعلمني  " •
  ." تدريب الطالب على خدمة اتمع من خالل نشرهم النافع املفيد على اإلنترنت "  •
السـتخدام  ) مناسـب (أهـدافاً    ك عشرة أهدف تعترب   رأى أفراد عينة الدراسة أن هنا      -٢

  :اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، وهذه األهداف هي على التوايل 
  ." التعرف على طرق حديثة يف جمال تدريس العلوم الشرعية  "  •
  ."  والطالب  التدريستوفري دروس منوذجية يستفيد منها عضو هيئة "  •
  .   " اإلنترنت عرب املواقعاملسامهة يف تأصيل  "  •
  ."  العلوم الشرعية بكليات املعلمني معلمي الثقايف يف برامج إعداد اإلعدادتفعيل  "  •
  ."  يؤدي إىل منوهم املهين مما خترجهم عرب اإلنترنت بعد طالب الكلية  معالتواصل " •
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  ."  العقلية لدى الطالب من خالل اكتساب معلومات وظيفية القدراتتنمية "  •
 العلوم الشرعية بكليات املعلمني عن طريق احلوار املباشر بني أعضاء           تدريس حتسني"  •

  . " تدريسهاهيئة 
  ." بكليات املعلمنيالشرعية التخصصي يف برامج إعداد معلمي العلوم اإلعدادتفعيل  " •
  ."  تعليمية يستفيد منها طالب التربية امليدانية يف تدريس العلوم الشرعية وسائلتوفري " •
بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥ (داللةروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ف هناك -٣

 على حمور األهداف املقترحـة       التربويةأعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية واألقسام        
 لصاحل أعـضاء    وذلك،   اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني           ستخدامال

   .ةالتربويهيئة التدريس يف األقسام 
 أعضاء هيئة التدريس علـى      استجابات فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط        هناك  -٤
 تـدريس   يف " اإلنترنـت " ور األهداف املقترحة الستخدام الشبكة العاملية للمعلومات        حم

وذلـك لـصاحل الـذين      ،  العمرالعلوم الشرعية بكليات املعلمني تعزى الختالف مستوى        
  . سنة فأكثر ٤٦أعمارهم من 

بني متوسط استجابات ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد ال -٥
 يف تدريس العلـوم     اإلنترنتستخدام    املقترحة ال هداف  األ التدريس على حمور     هيئةأعضاء  

  . املعلمني كلياتالشرعية بكليات املعلمني تغزى الختالف اخلربة يف 
بـني متوسـط    ) ٠,٠٥ (داللـة   ذات داللة إحصائية عند مـستوى      فروق  توجد ال -٦

 يف  اإلنترنـت سـتخدام   املقترحة ال هداف  األاستجابات أعضاء هيئة التدريس على حمور       
  .تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني تغزى الختالف املؤهل العلمي 

بـني متوسـط    ) ٠,٠٥ (داللـة  ذات داللة إحصائية عند مـستوى        فروق  توجد ال -٧
 يف  اإلنترنـت سـتخدام     املقترحة ال هداف  األس على حمور    استجابات أعضاء هيئة التدري   

  . تغزى ملعدل استخدام اإلنترنت يف األسبوع ،املعلمنيتدريس العلوم الشرعية بكليات 
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  :النتائج املتعلقة باحملور الثالث ) ج ( 

 الـشرعية  تدريس العلـوم     يف" اإلنترنت" استخدام الشبكة العاملية للمعلومات      معوقاتما هي   
   ؟ليات املعلمنيبك

  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ، وهي 
رأى أفراد عينة الدراسة أن هناك معوقني من بني املعوقات اليت ذكرت يعتربان معوقان  -١

  :ومها على التوايل ) ١٢، ٣( بدرجة كبرية جداً ، ومها ذوا الرقم 
  " .عدم جتهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية خبدمة اإلنترنت " •
 " .ضعف إجادة اللغة اإلجنليزية " •
، وهي على   ] كبرية  [  أفاد أفراد عينة الدراسة أن أغلب املعوقات اليت تعد معوقة بدرجة             -٢

  -: التوايل 
 " .قلة احلاسبات املتوافرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت" •
  " .ضعف املعرفة باستخدام احلاسب اآليل " •
 " .ترنت ندرة التدريب على استخدام اإلن" •
  " .قلة املعرفة  باخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية " •
 " .قلة االهتمام من قبل أقسام العلوم الشرعية باإلنترنت " •
 " .عدم توفر خدمة اإلنترنت يف الكلية " •
  " .عدم توفر احلاسبات السريعة يف الكلية " •
 " .حمددة اقتصار خدمة اإلنترنت يف الكلية على فئة " •
  ."  لالستفادة من اإلنترنت احلماس قلة"  •
  ."  مع املباديء اإلسالمية تتعارض قد وأفكاراً قيماً نقلها "  •
 ." عدم توفر قاعة خمصصة لإلنترنت داخل الكلية  •
  ."  وتشغيل اإلنترنتيئة يف جمال الفنية اخلدمات نقص •
  ". اإلنترنت  اللغة العربية عربتستخدم املعلومات اليت قواعد قلة"  •
  ."  توفر الوقت الرتياد قاعات اإلنترنت عدم •
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  ."  لدى إدارة الكلية التربوية الوعي بأمهية اإلنترنت يف العملية ضعف " •
  ."  الكلية باإلنترنت اشتراك األعباء املالية املترتبة على زيادة"  •
  ". عرب الشبكة املنشورة املعلومات وصحة يف نوعية  الثقة عدم"  •
 ." ستخدام أساليب فعالة يف تدريس املقررات الشرعية  عدم ا •
  ." الشبكة للدخول إىل االستجابة كبري يف انتظار وقت ضياع "  •
، وهي  ]متوسطة[ كما  أفاد عينة الدراسة أن هناك عشرة معوقات تعترب معوقات بدرجة              -٣

 :على التوايل 
  " .  إعدادهايتم اليت املواقع  لنشر على قنوات احلصول صعوبة "  •
  ."  االقتناع بأمهية استخدام اإلنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية عدم"  •
  ."  بني مواقع الشبكةتصل اليت والروابط وثبات املواقع  استقرار عدم "  •
 ." النظرة السلبية جتاه اإلنترنت  •
  ."   على اإلنترنتالعمل أثناء بالشبكة  االتصال انقطاع "  •
  ."   على اإلنترنتاإلسالميةاسات  الكتب والدرنشر قلة"  •
  " املعلمنيبكليات مفردات العلوم الشرعية مع تتناسب اليت التعليمية  املادة قلة "  •
  . " اإلنترنت اإلسالمية على والدراسات على الكتب العثور صعوبة "  •
  ."  كل ما هو جديد من مستجدات العصر مقاومة" •
  ." لى اإلنترنت العمل عأثناء الكهربائي التيار انقطاع"  •
( كما أفاد عينة الدراسة عدم أي وجود معوق من املعوقات اليت ذكرت هي معوقـات                 -٤

  ) .غري معوقة إطالقاً ( أو ) غري معوقة 
بني متوسط استجابات   ) ٠,٠٥ (داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ال -٥

على حمور معوقات اسـتخدام      التربويةأعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية واألقسام        
    .املعلمنياإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات 
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 أعضاء هيئة التدريس علـى      استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط         ال -٦
 تدريس  يف " اإلنترنت"  مبعوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات       املتعلقاحملور الثاين     

  .ت املعلمني تعزى الختالف مستوى العمر العلوم الشرعية بكليا
بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق هناك -٧

 " اإلنترنت"  حمور معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات        علىأعضاء هيئة التدريس    
 تعزى الخـتالف     العلوم الشرعية بكليات املعلمني املتعلقة بعضو هيئة التدريس        تدريس يف

  ) .سنة فأكثر  ١١(  يف كليات املعلمني ، وذلك صاحل من خربم اخلربة
بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق هناك -٨

 " اإلنترنت"  على حمور معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومات         التدريسأعضاء هيئة   
 تعـزى   والتقنيـة بكليات املعلمني املتعلقة بالنواحي الفنيـة        تدريس العلوم الشرعية     يف

  ) .سنة فأكثر  ١١(  ، وذلك صاحل من خربم املعلمنيالختالف اخلربة يف كليات 
 استجابات أعضاء هيئة التدريس علـى       متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بني        ال -٩

 تدريس  يف " اإلنترنت" ة للمعلومات    مبعوقات استخدام الشبكة العاملي    املتعلقاحملور الثاين     
  . يف كليات املعلمني اخلربةالعلوم الشرعية بكليات املعلمني أوالً ورابعاً تعزى الختالف 

بني متوسط اسـتجابات    ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق هناك-١٠
لـوم الـشرعية     على حمور معوقات استخدام اإلنترنت يف تدريس الع        التدريسأعضاء هيئة   

تغزى الختالف املؤهل العلمي األخري     ،   املتعلقة بالنواحي التنظيمية واملالية      املعلمنيبكليات  
  . وذلك لصاحل املاجستري ،

بـني متوسـط    ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة           توجد ال-١١
 تدريس العلـوم     التدريس على حمور معوقات استخدام اإلنترنت يف       هيئةاستجابات أعضاء   
 املتعلقة بعضو هيئة التدريس أو بالنواحي الفنية والتقنية أو مبا حتتويه املعلمنيالشرعية بكليات  

  .تغزى الختالف املؤهل العلمي األخري ،  اإلنترنت
بـني متوسـط    ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          توجد ال -١٢

" ور معوقات استخدام الشبكة العاملية للمعلومـات   التدريس على حمهيئةاستجابات أعضاء   



  - ٢١٢-

 استخدام اإلنترنت يف    ملعدل تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني تعزى          يف " اإلنترنت
  . األسبوع

 
  :النتائج املتعلقة باحملور الرابع ) د ( 

 الـشرعية م   تدريس العلو  يف"اإلنترنت"  تطوير استخدام الشبكة العاملية للمعلومات     سبل ما هي   
  ؟بكليات املعلمني 

اجتمع رأي أفراد عينة الدراسة على أن هناك أربعة عشر مقترحاً من املقترحات الـيت           -١
تقدمت ا الدراسة قد تسهم بتطوير استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات             

، وهـذه   ) مقترح مهـم جـداً      ( املعلمني ، حيث حصلت هذه املقترحات على درجة         
  -:ملقترحات هي التوايل ا

   ."باإلنترنت املعلمني بالتجهيزات الالزمة لالتصال كليات تزويد" •
  "   السعوديةاالتصاالت اشتراك الكلية يف اإلنترنت من قبل شركة تكلفة ختفيض"  •
  ."  العملية التعليميةيف قصرية حول كيفية االستفادة من اإلنترنت دورات عقد"  •
  ."  تدريس مبكتبههيئةزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو  حاسب آيل مأجهزة توفري" •
  ." املعلمنيكليات يف التعليمية  العملية خاصة لتطوير استخدام اإلنترنت يف ميزانية رصد " •
  ."  التربوية من قبل وكالة الكلياتباملوسوعات االشتراك"  •
  ."   الشبكة الشرعية عربالعلوم الكليات بتوفري دروس منوذجية يف تدريس وكالة قيام"  •
  . "  العملية التربويةيف اإلنترنت بأمهية هيئة تدريس العلوم الشرعية  أعضاء توعية"  •
  ."  حمليةبشبكة املعلمني باململكة العربية السعودية كليات ربط"  •
  .."  مع اإلنترنتاإلجيايب للتعامل اللغة اإلجنليزية لتحسني دورات  إقامة"  •
  .." كلية يستفيد منها الطالب لإلنترنت داخل القاعة إجياد"  •
  . يف اإلنترنتاملشاركة على الشرعية العلوم هيئة تدريس  أعضاء حث"  •
  ." الكلياتمستوى على العلوم الشرعية  مقررات إنشاء موقع لكل مقرر من على العمل"  •
  .."  مع اإلنترنتاإلجيايب على التعامل املتعلمني تربية"  •
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  .. "  رمزيباشتراك للمجتمع  الكلية  اإلنترنت املتوفرة يفقاعة فتح"  •
لتطوير استخدام اإلنترنت يف    ) مناسبة  ( أفاد أفراد عينة الدراسة أن هناك ثالث مقترحات          -٢

  -:تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ،و هي على التوايل 
  " .فتح قاعة اإلنترنت املتوفرة بالكلية باشتراك رمزي "  •
  ."   اآليل يف التعليم آلعضاء هيئة التدريساحلاسبخدامات  إلزامية يف استدورات عقد"  •
  ."  يف كليات املعلمنيأساسي كمتطلب " اإلنترنت "مادة إدخال"  •
بني متوسـط اسـتجابات     ) ٠,٠٥ (داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        هناك -٣

ير استخدام   على حمور سبل تطو    التربويةأعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية واألقسام        
 لصاحل أعضاء هيئة التدريس     وذلك ،اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني        

   .التربويةيف األقسام 
 استجابات أعضاء هيئة التدريس علـى       متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بني        ال -٤

 يف " إلنترنـت ا"  العامليـة للمعلومـات   الشبكةاحملور الرابع املتعلق سبل تطوير استخدام   
  . تعزى الختالف مستوى العمر  ،املعلمنيتدريس العلوم الشرعية بكليات 

بني متوسط استجابات   ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         توجد ال -٥
"  التدريس على حمور سبل تطوير استخدام الـشبكة العامليـة للمعلومـات              هيئةأعضاء  
 كلياتتعزى الختالف اخلربة يف     ،  رعية بكليات املعلمني     تدريس العلوم الش   يف " اإلنترنت
  .املعلمني 

بني متوسـط اسـتجابات     ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق هناك -٦
 على حمور سبل تطوير استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية           التدريسأعضاء هيئة   

  .؛ وذلك لصاحل املاجستري  األخري تغزى الختالف املؤهل العلمي،  املعلمنيبكليات 
 استجابات أعضاء هيئة التدريس علـى       متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية بني        ال -٧

 تـدريس العلـوم     يف " اإلنترنت " للمعلوماتحمور سبل تطوير استخدام الشبكة العاملية       
  . استخدام اإلنترنت يف األسبوع ملعدلتعزى ، الشرعية بكليات املعلمني 
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  -:توصيات الدراسة : ثاً ثال

يف ضوء نتائج الدراسة ، فقد اتضح أن هناك دور مهم تسهم به الـشبكة العامليـة                 
للمعلومات اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، كما اتضح أن هناك معوقـات حتـول أو     
تقلل من فاعلية اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ، ولذا فإن الباحث سوف يذكر عـدداً                

 التوصيات اليت تزيد من فاعلية الدور الذي تسهم به الـشبكة العامليـة للمعلومـات يف     من
تدريس العلوم الشرعية ، كما أن هذه التوصيات تساعد يف ختفيف املعوقات اليت متنـع أو                
تقلل من استخدام اإلنترنت ـ كوسيلة مساعدة ـ يف تدريس العلوم الـشرعية بكليـات     

  -:املعلمني ، وهي كالتايل 
يوصي الباحث على أمهية الدور التربوي لإلنترنت ، وضـرورة التركيـز عليـه                -١

كوسيلة مساعدة يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ؛ وذلك ملا متيزت به اإلنترنت              
 .من خصائص انفردت ا عن غريها من الوسائل احلديثة 

الزمة إلدخال تقنية   يوصي الباحث بضرورة تزويد كليات املعلمني بالتجهيزات ال        -٢
يف العملية التعليمية حبيث توفر يف املعامل وقاعـات         " باإلنترنت  "الشبكة العاملية للمعلومات    

  .احملاضرات ويف مكاتب أعضاء هيئة التدريس 
يوصي الباحث بضرورة تأهيل معلمي العلوم الشرعية وفق شـروط ومواصـفات             -٣

دوار التربويـة اجلديـدة الـيت فرضـتها         متكنهم من مراعاة طبيعة العصر ومتطلباته ، واأل       
 . التكنولوجيا احلديثة 

يوصي الباحث بضرورة تبين مركز الدورات وخدمة اتمع بالتنسيق مع قسم اللغة             -٤
اإلجنليزية إقامة  دورات يف اللغة اإلجنليزية ألعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني ، بغيـة               

  .التعامل اإلجيايب مع اإلنترنت
احث بضرورة رصد ميزانية خاصة لتطوير استخدام اإلنترنت يف العملية          يوصي الب  -٥

التعليمية  يف كليات املعلمني ، وميكن أن يكون ذلك عن طريق القطاع األهلـي ، مقابـل                  
توفري خدمات هلذا القطاع مثل ختصص مكان لإلعالنات يف الكلية ، أو عرب مواقع الكليـة                

  .ض منسوبيه يف تلك الكليات عرب اإلنترنت ، أو القيام بتدريب بع
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  مقترحات لتطوير استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ) أ : رابعاً 
أن حيرص القائمون على كليات املعلمني أن حيصلوا على ختفيض تكلفـة اشـتراك               -١

  .كليات املعلمني باإلنترنت من قبل شركة االتصاالت السعودية 
قصرية حول كيفية االستفادة من اإلنترنت يف العملية التعليميـة          ضرورة عقد دورات     -٢

ألعضاء هيئة التدريس ، وميكن االستفادة من الشبكة العاملية للمعلومات يف إقامة هذه الدورات              
  .، حبيث تعقد عن بعد

ضرورة االشتراك باملوسوعات العلمية والتربوية من قبل وكالة الكليات ، حبيث ميكن             -٣
  .تدريس االستفادة من تلك املوسوعات لعضو هيئة ال

قيام وكالة الكليات بتوفري دروس منوذجية يف تدريس العلوم الشرعية عرب اإلنترنـت              -٤
سواء كانت هذه الدروس متعلقة يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمـني أو يف مراحـل                

  .التعليم املختلفة 
ليات املعلمني بأمهية اسـتخدام     ضرورة توجيه أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية بك        -٥

وحثهم على املشاركة يف هذه الشبكة ، مما يعود عليهم ،وعلـى            .اإلنترنت يف العملية التربوية     
  .طالم وأمتهم  بل والعامل أمجع باخلري والنفع 

العمل من قبل إدارة الكلية على إجياد قاعة لإلنترنت داخل الكليـة يـستفيد منـها                 -٦
  . ابل اشترك رمزي الطالب ، واتمع مق

ضرورة تكوين جلنة خاصة من أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الشرعية والتربويـة              -٧
لتأسيس موقع لكل مقرر من مقررات العلوم الشرعية والتربوية  على مستوى الكليات ، حـىت                

  . يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والطالب 
  . يف التعليم آلعضاء هيئة التدريسعقد دورات إلزامية يف استخدامات احلاسب اآليل -٨
كمتطلب أساسي يف كليات املعلمني ضمن مواد اإلعـداد         " اإلنترنت  "إدخال مادة    -٩

 .التربوي 
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  :مقترحات إلجراء دراسات مستقبلية ) ب 
تطبيق الدراسة على طالب كليات املعلمني ملعرفة مدى استفادم من الشبكة العاملية             -١

  .لعملية التعليمية للمعلومات اإلنترنت يف ا
القيام بدراسة مشاة هلذه الدراسة على عضوات تدريس العلوم الـشرعية بكليـات              -٢

  .التربية وكليات إعداد املعلمات ملعرفة الدور الذي ميكن أن تقدمه اإلنترنت يف العملية التعليمية
كـم علـى    القيام بدراسة تقوميية لبعض املواقع اليت تم بدراسة العلوم الشرعية ،واحل           -٣

  .مدى صحة وطريقة وجودة ما حتتوي عليه من معلومات 
آثر استخدام اإلنترنت على مستوى حتـصيل طـالب         " القيام بدراسة جتريبية حول      -٤

  " .كليات املعلمني يف أحد مقررات العلوم الشرعية 
مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني من الشبكة         " القيام بدراسة حول     -٥
  "ية للمعلومات واجتاهام حنوها العامل
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  املراجع
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   -: املراجع العربية : أوالً   •

 . القرآن الكرمي  -١
ـ ١٤٢٢.(إبراهيم  ، جمدي عزيز     -٢ املنهج التربوي وحتديات العصر ، عـامل       ) . م ٢٠٠٢/  ه

  القاهرة: الكتب 
: املعجم الوسيط ، دار إحياء التـراث العـريب          .) ت  . د.(  إبراهيم ، مصطفى وآخرون      -٣

 .طهران 
 . سنن أيب داود ، دار احلديث )  م ١٣٩٣(سليمان بن األشعث ، . أبو داود  -٤
واقع كليات املعلمـني باململكـة      ) . م  ٢٠٠٠/  هـ   ١٤٢١. (أبو ديل ، عادل بن سعد        -٥

جهة نظر أعـضاء هيئـة      العربية السعودية ، ومدى مواكبته لعصر املعلومات واالتصاالت من و         
التدريس فيها ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ـ قسم وسائل وتكنولوجيا التعلـيم   

  .الرياض : ـ جامعة امللك سعود 
ـ ١٤١٧.(  أبو صاحل ، حمب الدين أمحد        -٦ أساسيات يف طـرق التـدريس       ) . ١٩٩٦/  ه

  .الرياض : العامة ، دار املعراج الدولية للنشر 
ـ ١٤١٢(  ، اإلمام أمحد بن حنبل الشبياين        أمحد -٧ مسند اإلمام أمحد ، دار     )  هـ   ١٤١٢/  ه

 .لبنان .بريوت . إحياء التراث العريب 
ـ ١٤١٨. ( إمساعيل ، زاهر حممد      -٨ األهـداف  : اإلنترنـت يف التعلـيم      ) . م    ١٩٩٧/  ه

التربية والتعليم ، مملكـة     نوال عبد الغين ، جملة املعلومات التربوية ، وزارة          : واملتطلبات ، ترمجة  
  .٤٩ ـ ٤٥سبتمرب ص ص )  ٩(البحرين ، العدد 

  .القاهرة ، مصر: تفسري القرآن الكرمي ، دار التراث ). ت .ب .( ابن كثري ، إمساعيل  -٩
طرق تدريس مواد التربية اإلسالمية ، دار اتمع        ) هـ  ١٤١٩(باحارث ، عدنان حسن      -١٠
  .جدة : 
ـ ١٤٢٠ (. حبر ، عبدالرمحن بن حممد       -١١ معوقات التحقيق يف جرائم اإلنترنـت ،       ) .  ه

رسالة ماجستري غري منشورة  ، معهد الدراسات العليا ، قسم العلوم الشرطية ، أكادميية نـايف                 
  .الرياض :العربية للعلوم األمنية 
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عامل الكتـب   .صحيح البخاري   )  هـ   ١٤٠٥.(البخاري ، حممد بن إمساعيل البخاري        -١٢
 .بريوت 
تقييم طرق التدريس العامة املتبعة يف املـدارس        ) .  هـ   ١٤١٢(ف عبداهللا   برقو ، يوس   -١٣

املتوسطة للبنني يف اململكة العربية السعودية ، رسالة ماجستري غري منشورة  ، كلية التربية جامعة                
  .  امللك سعود 

ـ ١٤٢١(، عبد احلميد     بسيوين -١٤ ، مكتبة   التعليم والدراسة على اإلنترنت   )  م   ٢٠٠٠/  ه
   . مصر اجلديدة ، سيناابن 
ـ ١٤٢٢(بسيوين ، عبداحلميد     -١٥ استخدامات شـبكة اإلنترنـت يف      ) .  م   ٢٠٠٢/  ه

  .القاهرة : املدارس ودعم التعليم ، مكتبة ابن سينا 
ـ ١٤٢١(.، حسن بن علي      البشاوي -١٦  استخدام الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم          .) ه

  . سالمية بدولة قطر ، وزارة األوقاف والشؤون اإل١ط. الوسائل التعليمية 
الوسائل التعليمية يف القرآن والسنة واآلثار      )  هـ     ١٤١٥( بلعوص ، عبد لرمحن حممد       -١٧

   ) .١٣(جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، العدد . عن الصحابة 
ـ ١٤٢١(بوعزة ، عبد احلميد صاحل       -١٨ واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل جامعة       ) . ه

: رجب ـ ذي احلجة  ) ٢(العدد ) ٦(س ، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية ، ا لد السلطان قابو
  .الرياض 
سـامح  :الدليل الكامل إىل اإلنترنت ، ترمجـة        )  م  ١٩٩٨/ هـ١٤١٩(بيتر ، كنت     -١٩

 .الرياض :الدار العربية للعلوم . اخللف 
ـ ١٤١٢( البييت ، حسن عمر      -٢٠ يف مرحلـة   برامج ومناهج علوم التربية اإلسـالمية       )  ه

رسالة دكتوراه غري منشورة اجلامعـة اإلسـالمية        . التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية       
  .باملدنية املنورة ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم التربية 

املكتبة اإلسـالمية للطباعـة     ) ت  . ب  ( حممد بن عيسى ، سنن الترمذي ،        . الترمذي   -٢١
 .تركيا . ول والنشر والتوزيع ، استانب
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ـ ١٤١٧( تريتر ، ماريتا     -٢٢ مركـز  : كيف تستخدم اإلنترنت ، ترمجـة       )  م   ١٩٩٦/  ه
  .التعريب والربجمة ، الدار العربية للعلوم ، بريوت ، لبنان 

. املرشد النفيس إىل أسلمة التربية وطرق التـدريس         ) هـ  ١٤٢٣(جان ، حممد صاحل      -٢٣
 .مكة املكرمة . مكتبة سامل 

ـ ١٤٢٣. (د  اجلرف ، رميا سع    -٢٤ دليل الباحث إىل استخدام  قواعـد       ) .  م     ٢٠٠٢/ ه
  .الرياض ) : ن .ب(املعلومات اإللكترونية على اإلنترنت ، 

دراسات تربوية يف القرن احلادي والعـشرين ،        ).  هـ   ١٤٢١(جويلي ، مها عبدالعزيز      -٢٥
  .اإلسكندرية ، مصر : دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر 

ـ ١٤٢٢ (احلاجي ، حممد عمر    -٢٦ اإلنترنت إجيابياته وسلبياته ، دار املكـتيب للطباعـة         )  ه
  .دمشق : والنشر 
اهلدف التعليمي والثقـايف لتقنيـة املعلومـات        )هـ  ١٤٢٣(احلازمي ، خالد بن حممد       -٢٧

  .الرياض: للمجتمع العريب ، دار عامل الكتب 
فـة ،    اإلنترنـت وعوملـة املعر    )  م   ١٩٩٨/هـ  ١٤١٩(حسن ، إبراهيم عبداملوجود      -٢٨

كتاب دوري حمكم ، دار     ) .٣(العدد  ) ٣(  الد    –دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات       
  .القاهرة: غريب 
ـ ١٤٢١(احليلة ، حممد حممود      -٢٩ التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتيـة ، دار الكتـاب        )  ه

  .اإلمارات العربية املتحدة .اجلامعي ،العني 
 أثر االستخدام املرتيل لإلنترنـت يف       .) م     ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ ( .لة، حممد حممود  ياحل -٣٠

  ١٦٩ - ١٥٠: ص ص) ٢( الة العربية للتربية، العدد التحصيل الدراسي ملستخدميه
اإلنترنت للمكتبـات ومراكـز املعلومـات       )  هـ   ١٤٢٠(اخلليفي ، حممد بن صاحل       -٣١

  .السعودية ، دار عامل الكتب ، الرياض 
، جملـة عـامل الكتـب،        تأثري اإلنترنت يف اتمع   )هـ   ١٤٢٢(، حممد صاحل     اخلليفي -٣٢
  ٥٠٢ـ ٤٦٩ص ص ) ٥(العدد



  - ٢٢١-

مستقبل التعلـيم احلـديث ـ    )  م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢١(اخلواجا ، عبدالفتاح حممد  -٣٣
  .األردن: املستقبل للنشر والتوزيع ، عمان 

طرائق تـدريس التربيـة     )  هـ   ١٤٢٢(اخلوالدة ، ناصر أمحد ، وعيد ، حيىي إمساعيل           -٣٤
 .األردن : إلسالمية وأساليبها وتطبيقاا العملية ، مكتبة الفالح ، عمان ا

 دار  ٢اإلعداد الروحي واخللقي للمعلم واملعلمة ،ط     ) هـ  ١٤١٦(اخلياط ، حممد مجيل      -٣٥
  .جدة : القبلة للثقافة اإلسالمية 

مدخل إىل أصول التربية اإلسالمية ، مركز       )  هـ   ١٤١٨( الدخيل ، حممد عبد الرمحن       -٣٦
 .املدينة املنورة . طيبة 
ـ ١٤٢١(، عبد امللك ردمان      الدناين -٣٧ ، دار  ١ط ، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت   )  ه

   .بريوت : الراتب اجلامعية
، الدار العربيـة      ترمجة مركز التعريب والربجمة     ،    إنترنت  )هـ١٤١٩(، أرنود    دوفور -٣٨

  .  لبنان :، بريوت للعلوم
دار الوطن للنشر .املدرس ومهارات التوجيه )  هـ ١٤١٩(   الدويش ، حممد بن عبداهللا    -٣٩
  .الرياض : 
تربية الشباب األهداف والوسائل ،دار الوطن      )  هـ   ١٤٢٢(الدويش ، حممد بن عبداهللا       -٤٠

  .، الرياض 
استخدام احلقائب التعليمية يف تعلم تالوة القـرآن        )  هـ   ١٤٢٢(الروابدة ، حممد أمحد      -٤١

  .األردن: غري منشورة ، جامعة آل البيت ،قسم العلوم التربوية ، عمان الكرمي ، رسالة ماجستري 
ـ ١٤٢١(الزاهر ، غريب     -٤٢ السلبيات األخالقيـة لـشبكة اإلنترنـت       ) .  م   ٢٠٠٠/  ه

املوسم الثقايف التربوي للمركز العـريب  للبحـوث         . وأساليب مواجهتها وحتويلها إىل إجيابيات      
. الطبعـة األوىل    .  شبكة اإلنترنت ما هلا وما عليها        –بعة   الدورة السا  -التربوية لدول اخلليج      

  . هـ ١٤٢١مطابع مكتب التربية لدول اخلليج العريب ، إبريل 
ـ ١٤٢٢(زهران ، مضر ، وزهران ، عمر       -٤٣ التعليم عن طريق اإلنترنت ، دار زهـران        )  ه

  .عمان ، األردن:للنشر والتوزيع 
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تدريس العلوم ، املركـز العـريب       أساليب  ). م  ١٩٩٤/ هـ   ١٤١٤.( زيتون ، عايش     -٤٤
 .بريوت : للتوزيع 
تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومـات      ) .  هـ   ١٤٢٢(  زيتون ، كمال عبد احلميد       -٤٥

  .القاهرة ، مصر : واالتصاالت ، دار عامل الكتب 
ـ ١٤٢١(سحتوت ، إميان حممد      -٤٦ واقع استخدام اإلنترنت يف مكتبات     ) .  م   ٢٠٠١/  ه

 احلكومية من وجهة نظر العاملني واملستفيدين ، رسالة ماجستري غري منشورة،            اجلامعات األردنية 
  .األردن : جامعة الريموك ،كلية التربية والفنون ،قسم املناهج وطرق التدريس ، أربد 

اجلانب التربوي لشبكة اإلنترنت ، املوسم      )  م   ٢٠٠٠/  هـ   ١٤٢١(السعدون ، محود     -٤٧
لبحوث التربوية لدول اخلليج العريب ـ مكتب التربيـة العـريب    الثقايف التربوي للمركز العريب ل

، مطـابع مكتـب   ١لدول اخلليج ـ الدورة السابعة ـ شبكة اإلنترنت ما هلا وما عليها ـ ط    
  .التربية العريب لدول اخلليج ـ إبريل

ـ ١٤١٢(  السكران ، حممد إبراهيم      -٤٨ أهم املشكالت التب تواجه تدريس العلـوم       )   ه
املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر الطالب وأولياء األمـور واملدرسـني ،              الدينية يف   

  .الرياض : رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 
ـ ١٤٢٠(، والفنتوخ، عبد القادر      عبد العزيز  ، السلطان -٤٩ رسالة . اإلنترنت يف التعليم  )  ه

  .١١٦ - ٧٩ص ص ) ٧١( العدد  ، اخلليج العريب
املنهج املدرسي من منظور جديد ، مكتبة       ) هـ  ١٤١٧(  الشافعي ، إبراهيم وآخرون ،     -٥٠

  .السعودية . الرياض . العبيكان 
ـ ١٤٢٢(الشايب ،أمحد حممد     -٥١ واقع استخدام أعـضاء اهليئـات التدريـسية يف         ) .  ه

ورة ،جامعـة الريمـوك     اجلامعات األردنية لإلنترنت واجتاهام حنوها ،رسالة ماجستري غري منش        
  .،كلية التربية والفنون قسم املناهج وطرق التدريس

املرشد إىل تعليم التربية اإلسالمية ، مكتبة       ) . هـ     ١٤١٣. (، زين حممد    " أ  " شحاتة   -٥٢
  .جدة :كنوز املعرفة 



  - ٢٢٣-

 ، الـدار  ٣تعلم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، ط    ) هـ  ١٤١٣(  شحاتة ، حسن     -٥٣
  .القاهرة: املصرية 
دراسة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليـة       )  هـ   ١٤٢٢(الشرهان ، مجال بن عبدالعزيز       -٥٤

التربية جامعة امللك سعود يف شبكة اإلنترنت ،جملة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية واإلسالمية              
  .٥٧٢ ـ٥٥١ـ مطابع اجلامعة ص ص ) ٢(عدد ) ١٤(،الد 
اإلنترنت كأحد مصادر التعليم احلديثـة،      ) هـ   ١٤٢٠(الشرهان ،مجال بن عبدالعزيز      -٥٥

إمكاناا ودورها يف التعليم ـ جملة تكنولوجيا التعليم ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعلـيم ـ    
   .٢٢٣ – ٢٠٣ص ص  ) ٣( ، الكتاب  ) ٩( الد 
ـ ١٤٢١(الشرهان، مجال عبد العزيز      -٥٦ الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيـا     ).  ه
  .الرياض: ، مطابع احلميضي١ط ، تعليمال

ـ ١٤٢٢.(شلباية ، مراد     -٥٧ خطوة خطوة يف تعليم اإلنترنـت ،دار اخللـيج للنـشر           )  ه
  .عمان ـ األردن: والتوزيع 

ـ ١٤٢١. ( شلباية ،مراد ، وعلي فاروق       -٥٨ مقدمة إىل اإلنترنت ، الطبعـة األوىل ،        ) . ه
 .عمان األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع 

. التكنولوجيا احلديثة واالتصال الدويل واإلنترنـت     ) .   هـ   ١٤١٩.( على حممد    مشو ،  -٥٩
 .جدة: الشركة السعودية األحباث والتوزيع 

استخدامات شبكة اإلنترنت يف جمال اإلعـالم       )  هـ   ١٤٢٢(الشهري ،فايز بن عبداهللا      -٦٠
كلية امللـك فهـد     .شهر شعبان ) ٩٩(العدد) ١٠(األمين العريب ، جملة البحوث األمنية ، الد         

  .الرياض : األمنية ، وزارة الداخلية 
واقع استخدام طلبة الدراسات العليـا      ) .  هـ   ١٤٢٢(الصبحي ، عبدالعزيز بن عباس       -٦١

رسالة ماجستري غري منـشورة،جامعة     .جبامعة السلطان قابوس لشبكة اإلنترنت واجتاهام حنوها      
  .أربد.رق التدريس الريموك ،كلية التربية والفنون ، قسم املناهج وط

املكتبـة  . صحيح مـسلم    ) م  ١٩٥٥.(صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج النيسابوري         -٦٢
  .اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
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ـ ١٤٢١(طليب ،هشام    -٦٣ تأثري شبكة اإلنترنت على احلياة اللغوية يف اتمع العريب ،          )  ه
  .٧٤ ـ٤٣ص ص .يناير ) ١(لعددا.لندن :جملة املكتبات واملعلومات العربية ، دار املريخ 

ـ ١٤٢٠.(الطويل ،خالد ،وآخرون     -٦٤ مدخل إىل اإلنترنت وتكنولوجيـا احلاسـب       ) . ه
  .لبنان.بريوت : الشخصي ، الدار العربية للعلوم 

ـ ١٤٢٠( العاين ،وجيهة ثابت     -٦٥ دور اإلنترنت يف تعزيز البحث العلمي لدى طلبة        ) .  ه
العلوم التربويـة والدراسـات     ) ١٢(لك سعود الد    جملة جامعة امل  .جامعة الريموك يف األردن     

  .٣٣٥ ـ٣٠٧ص ص)٢(اإلسالمية 
ـ ١٤٢٠(، سعد خليفة     عبد الكرمي  -٦٦ أثر استخدام اإلنترنت على تنمية مهـارات        ).  ه

 ١٥(  العدد    ،   أسيوطجامعة  االتصال العلمي اإللكتروين لدى معلمي العلوم والرياضيات، جملة         
  .٢٦٨ - ٢٢٦، ص ص )

ـ ١٤٢٢. (ه ، حسام    عبد رب  -٦٧ شبكة العنكبوت هل ختنق اإلنسان ، جملـة املعرفـة          )  ه
  شهر حمرم ) .٧٠(،وزارة املعارف العدد 

املعلمون ومهارات تناول املعلومـات ، جملـة        )  هـ   ١٤٠٨(عبدالشايف ، حسن حممد      -٦٨
-٩٤ص  إبريل ، دار املريخ ، لندن ، بريطانيـا ، ص            ) ٢(املكتبات واملعلومات العربية ، العدد      

١١٣.  
  .الشباب واإلنترنت ،الناشر املؤلف ، الدمام) هـ١٤٢١(العبدالعايل ، عادل بن حممد  -٦٩
: رحلة إىل عامل اإلنترنت ، مطـابع األخبـار          )  هـ   ١٤١٨( عبدالغين ، خالد حممود      -٧٠

  .القاهرة 
مدخل إىل التربية   ) هـ  ١٤٢٢/ هـ   ١٤٢٢( عبداهللا ، عبدالرمحن بن صاحل ، وآخرون         -٧١

 .األردن . عمان :  ، دار الفرقان ٢ ،وطرق تدريسها ، طاإلسالمية
طريقة التدريس رؤية إسـالمية معاصـرة ،        ) هـ  ١٤١٦( عبداهللا ، عبدالرمحن صاحل      -٧٢

مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية    ) الكتاب الثاين   ( حبوث مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات       
  .ردن األ: ، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، عمان 
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العامل على شاشة الكمبيـوتر ـ املكتبـة    : اإلنترنت )  هـ١٤١٧(عبداهلادي ، زين  -٧٣
  .القاهرة : األكادميية 

اإلنترنت وخدمات املكتبات واملعلومات ، الة )  هـ ١٤٢١(عبداهلادي ، حممد فتحي  -٧٤
  .تونس : والعلوم املنظمة العربية للتربية والثقافة ) .٢(العدد ) ٢٢(العربية للمعلومات ، الد 

طرق تدريس التربية اإلسالمية ، مكتبة النهـضة       ) هـ  ١٤١٨( عطا ، إبراهيم بن حممد       -٧٥
  .مصر .القاهرة : املصرية 
مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينـة      ) . هـ   ١٤٢٢(العبيد ، إبراهيم بن عبداهللا       -٧٦

قسم وسـائل   .اجستري غري منشورة  رسالة م " .اإلنترنت  "الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات      
  .الرياض:جامعة امللك سعود .وتكنولوجيا التعليم ،كلية التربية 

 الطبعـة األوىل،     –اإلنترنت استثمار املستقبل    )  هـ   ١٤١٦(  العبيد ، منصور بن فهد       -٧٧
  .الرياض : مكتبة العبيكان 

 -عـة األوىل       الطب –آلية البحث يف اإلنترنت     )  هـ   ١٤٢١( العبيد ، منصور بن فهد       -٧٨
  .الرياض : دار الفيصل الثقافية 

املـدخل إىل البحـث يف العلـوم        )  م   ١٩٩٥/  هـ   ١٤١٥(، صاحل بن محد     فاسالع -٧٩
  . الرياض: انكالسلوكية دار العبي

 رسالة كلية القيـادة واألركـان       –اإلنترنت  ) هـ  ١٤١٩(العسريي ، ناصر بن سعيد       -٨٠
  .الرياض : وزارة الدفاع والطريان ) ٤(العدد 
التقومي التربوي اجلامعي يف علوم الشريعة ، حبوث       ) هـ  ١٤١٦( عيد ، حيىي بن إمساعيل       -٨١

مجعية الدراسات والبحـوث اإلسـالمية ،       ) الكتاب الثاين   ( مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات      
  .األردن : واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، عمان 

 كفاءات التدريس لدى معلمي التربية      تنمية بعض ) هـ    ١٤١٠( الغامدي ، أمحد حممد      -٨٢
اإلسالمية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعـة               

  .عني مشس ، كلية التربية ، قسم املناهج وطرق التدريس 



  - ٢٢٦-

قياس اجتاهات معلمي التربية اإلسالمية حنو مـواد        ) هـ١٤٢٣(الغامدي ،فريد بن علي      -٨٣
جامعـة أم القـرى ،      .صهم وعالقة ذلك بأدائهم التدريسي ، رسالة ماجستري غري منشورة           ختص

  .قسم املناهج وطرق التدريس .كلية التربية 
مدى حتقيق مقررات اجلانب التخصصي من      ) هـ١٤١٩( الفتيخة ، عبالكرمي بن علي       -٨٤

نظر أعـضاء هيئـة     برنامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمني ألهدافها من وجهة           
التدريس والطالب ، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم املناهج وطرق التدريس كلية التربيـة               

  .الرياض:جامعة امللك سعود .
أساليب وطرق تدريس مواد    ) هـ  ١٤٢٢/ هـ   ١٤٢٣( الفرج ، عبدالرمحن بن مبارك       -٨٥

  .الرياض : ، مكتبة اجلريسي ٣ط. التربية اإلسالمية 
ـ ١٤٢٢(  بن فيصل    الفرم ، خالد   -٨٦ شبكة اإلنترنت ومجهورها يف مدينـة الريـاض         )  ه

  .قسم اإلعالم .جامعة امللك سعود كلية اآلداب ، رسالة ماجستري غري منشورة 
العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية ، مطـابع        ) هـ  ١٤٠٥( فالتة ، إبراهيم بن حممود       -٨٧

  .مكة املكرمة  : الصفا 
مكتبـة  . اإلنترنت للمستخدم العـريب   )  هـ   ١٤٢١(ر بن عبد اهللا     ، عبد القاد   الفنتوخ -٨٨

  . الرياض :العبيكان
دور خـدمات   )  هـ   ١٤٢٢(الفهد ، فهد بن ناصر ، واملوسى ،عبدالعزيز بن عبداهللا            -٨٩

االتصال يف اإلنترنت يف تطوير نظم التعليم يف مؤسسات التعليم العايل ،مركـز حبـوث كليـة          
  .الرياض  .التربية، جامعة امللك سعود

ـ ١٤٢١(الفهد، عبد اهللا سليمان      -٩٠ استخدام الشبكة العاملية للمعلومات يف التدريس      )  ه
دراسات يف املناهج وطرق التدريس، اجلمعيـة املـصرية         جملة  .العام يف اململكة العربية السعودية    
  .٧٦ -٤٩: ، ص ص )٧٣(للمناهج وطرق التدريس، العدد

. القاموس احمليط ، مؤسـسة الرسـالة        ) م  ١٩٨٧(  الفريوز آبادي ، حممد بن يعقوب        -٩١
 . لبنان . بريوت 
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تطبيقات اإلنترنت مشروع كامل ومناذج عملية ، دار        ) هـ١٤١٩(قبيعة ، حممد أمحد      -٩٢
  .بريوت ، لبنان :الراية اجلامعية 

منهجية التعامل مـع الواقعـات يف ضـوء         ) هـ   ١٤١٦( قلعة جي ، حممد بن رواس        -٩٣
مجعيـة الدراسـات والبحـوث      . مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات       حبوث.التحديات املعاصرة   

  .األردن .عمان . اإلسالمية
بناء شبكة مكتبات جامعية عربية على القمـر        )  هـ   ١٤٠٤( قنديلجي ، عامر إبراهيم      -٩٤

تونس  جملد   : الصناعي العريب ، الة العربية للمعلومات ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم             
  ٢٥ -٥ص ص ) ١(العدد ) ١٤(

اإلنترنت املرجع الكامل ، الناشـر املؤلـف ،         )  هـ   ١٤١٧(كاتب ، سعود بن صاحل       -٩٥
  .الواليات املتحدة األمريكية: واشطن 

أسس اختيار األحاديث النبويـة وموضـوعات       )  هـ   ١٤٢٢(الكلثم ،محد بن مرضي      -٩٦
رحلة الثانوية للبنني مبنطقة مكة املكرمـة       الثقافة اإلسالمية يف مادة احلديث والثقافة اإلسالمية بامل       

  .قسم املناهج وطرق التدريس .،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية جامعة أم القرى 
طرق تدريس علوم الشريعة يف التعلـيم اجلـامعي         ) هـ  ١٤١٦(الكيالين ، سري زيد      -٩٧

مجعية الدراسات  )  الثاين   الكتاب( وضرورة تطويرها ، حبوث مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات          
  .األردن :والبحوث اإلسالمية ، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، عمان 

أمهية استخدام اإلنترنـت يف العمليـة       ). هـ   ١٤٢١/ هـ   ١٤٢١(، زكريا حيي     الل -٩٨
ص ) ٥٢(العدد. التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، جملة التعاون          

  .١٩٨ - ١٦٢ص 
اإلنترنت يف التعليم وواقع البحـث العلمـي ، مكتبـة           ) هـ١٤٢٣(الل ،زكريا حيىي     -٩٩

  .الرياض : العبيكان 
 .القاهرة : التدريس الفعال ، عامل الكتب ) هـ ١٤٠٥.(  اللقاين ، أمحد بن حسن  -١٠٠
ـ ١٤٢٣( جملة اجلندي املسلم     -١٠١  امللكة العربيـة    –الرياض  : وزارة الدفاع والطريان    )  ه
 )٨٠( العدد . ودية السع
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ـ ١٤٢٠( جملة املعرفة    -١٠٢ شهر مجـادى   ) .٣٩( وزارة املعارف ، العدد     ) هـ١٤٢١/ ه
  اآلخرة 
ـ ١٤٢١( احمليسن ، إبراهبم عبداهللا      -١٠٣ )  ٥١( جملة األمن ،العـدد     .صناعة املعلومات   )  ه

  .الرياض : ذي احلجة ، وزارة الداخلية 
إلنترنت يف البحث العلمي وإعداد     كيف نستخدم شبكة ا   ) هـ  ١٤٢١(مراد عبد الفتاح     -١٠٤

  .اإلسكندرية، مصر. الرسائل واألحباث واملؤلفات
 ،  ٢املعلم واملناهج وطرق التـدريس ، ط      )  هـ     ١٤١٥.(  مرسي ، حممد عبد العليم       -١٠٥

  .السعودية . الرياض : دار اإلبداع الثقايف للنشر والتوزيع 
واإلنترنت ـ دار أسـامة   كيف تستخدم الكمبيوتر )  هـ ١٤٢٠(املسترحيي ، حسام  -١٠٦

 .عمان ، األردن : للنشر والتوزيع 
استخدام اإلنترنت يف شبكة اجلامعات املصرية، جملة       ) هـ  ١٤١٩(فيدان عمر،    ، مسلم -١٠٧

  ص ص ) ٢(، العدد١٩السنة ، دار املريخ ، الرياض املكتبات واملعلومات العامة 
ـ ١٤٢١(، مصطفى بن عبد السالم       املصمودي -١٠٨ الـة العربيـة    . وماتثورة املعل )   ه

  .٧٣-١١ص ص ) ٧٣(للعلوم اإلنسانية العدد 
تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي التربية      ) هـ  ١٤٢٣( املطرودي ، خالد بن إبرهيم       -١٠٩

غري منشورة ، جامعة    . رسالة دكتوراه   . اإلسالمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية        
  .، قسم املناهج وطرق التدريس أم القرى ، كلية التربية 

اإلنترنت وتربية األوالد ،جملة البيان ،      )  هـ     ١٤٢٢(املطرودي ، عبدالرمحن بن عبداهللا       -١١٠
 .لندن ،بريطانيا )  هـ١٤٢٢(مارس ) ١٧٢(العدد 
أهم مشكالت تدريس التربيـة اإلسـالمية يف        ) هـ  ١٤٠٩( املفدي ، حممد بن صاحل       -١١١

ياض التعليمية ، رسالة ماجستري غري منشورة كلية التربيـة جامعـة            املدارس االبتدائية مبنطقة الر   
  .امللك سعود ، قسم املناهج وطرق التدريس 

جرائم احلاسب اآليل واإلنترنـت ،دار      )  هـ   ١٤٢١( املناعسة ،أسامة أمحد وآخرون      -١١٢
  .األردن.عمان: وائل للطباعة والنشر 
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ات احلديثة يف تـدريس     االجتاه) هـ  ١٤٢٣/ هـ   ١٤٢٢(موسى ، مصطفى إمساعيل      -١١٣
  دار الكتاب اجلامعي ـ العني ـ اإلمارات العربية املتحدة . التربية الدينية اإلسالمية 

ـ ١٤٢١(املوسى، عبد اهللا عبد العزيز     -١١٤ اسـتخدام احلاسـب اآليل يف      ) هـ١٤٢١/  ه
  .  الرياض :مكتبة الشقري. التعليم
 الرياض : دار عامل الكتب . تطوير املناهج الدراسية )  هـ ١٤١٦( شوق ، حممد أمحد  -١١٥
: غزو يف التصميم ، دار القلم ، بريوت         ) .هـ  ١٤٠٢(امليداين ، عبدالرمحن بن حسن       -١١٦
  .لبنان 
ـ ١٤٢١(بد اهللا بن عمر      ، ع  النجار -١١٧ واقع استخدام اإلنترنت يف البحث العلمي لدى       )  ه

) ١٩(العدد. عة قطر   جام. جملة مركز البحوث التربوية   . أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل     
  .١٦٠-١٣٥: ص ص
: اإلنترنت يف خدمة اإلسالم ، دار احملمدي )  هـ    ١٤٢١(  النهدي ، عبداملنعم حسن      -١١٨
  .جدة 
األسس العلمية لتـصميم وحـدة      )  هـ     ١٤٢١(اهلابس ،عبداهللا ، والكندري عبداهللا       -١١٩

  ١٩٩ـ١٦٧ص ص ) ٥٧(تعليمية عرب اإلنترنت ، الة التربوية ـ جامعة  الكويت ـ العدد 
املرجع يف علم املكتبات واملعلومات     )  هـ   ١٤١٨(  مهشري ، عمر ، و عليان ، رحبي          -١٢٠

  . عمان ، األردن – دار الشروق –
 ،  ٤سياسة التعليم يف اململكة العربيـة الـسعودية ، ط         )   هـ   ١٤١٦(وزارة املعارف    -١٢١

 .الرياض 
ـ ١٤٢١. (  وزارة املعارف    -١٢٢ ية يف التعليم العـام ، وزارة       وثيقة منهج العلوم الشرع   )  ه

  .الرياض . املعارف 
ـ ١٤٢١(وزارة املعارف ، التطوير التربوي       -١٢٣ مشروع عبداهللا بن عبدالعزيز وابنائـه      )  ه

  .الرياض " برنامج وطين " الطلبة للحاسب اآليل 
 ، دليل الطالب ، عمادة شؤون الطالب  ) هـ١٤٢٠(  وزارة املعارف ، كليات املعلمني -١٢٤
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حماضرات يف طرق تدريس التربية اإلسالمية للعام       ) . هـ  ١٤٢٣(اج حممد    وزان ، سر   -١٢٥
  .هـ الفصل الدراسي الثاين ، كلية التربية ـ جامعة أم القرى ١٤٢٣
رابطة العامل  .دعوة احلق   .التدريس يف مدرسة النبوة     ) هـ  ١٤١٣(وزان ، سراج حممد      -١٢٦

 .مكة املكرمة .اإلسالمي 
ربية اإلسالمية ،كيف نرغبها ألبنائنا ، دعوة احلق ،         الت) هـ  ١٤١١(وزان ،سراج حممد     -١٢٧

 .مكة املكرمة .رابطة العامل اإلسالمي 
ـ ١٤١٣(ياجلن ، مقداد     -١٢٨ توجيه املعلم إىل معامل طرق تدريس العلـوم اإلسـالمية          )  ه

 .ووسائلها ، دار عامل الكتب ، الرياض 
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   الدراسةمالحق
  .إحصائية مبجتمع الدراسة -١
   . االستطالعيةالدراسة -٢
  . الدراسة أداة -٣
  .ة احملكمني السادأمساء -٤
 . الرمسةتااإلجراء -٥
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  ملحق رقم
)١(  

  الدراسة االستطالعية
  
  
  
  
  
  

 

 ملحق رقم 
 )١(  

 إحصائية مبجتمع الدراسة
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  الكلية  م
الدراسات 
  القرآنية

الدراسات 
  اإلسالمية

قسم املناهج 
 وطرق التدريس

قسم التربية 
  وعلم النفس

قسم الوسائل 
  التعليمية

 ٧ ١٥ ١٠ ٨ ١٢  أا ١
 ٤ ١١ ١٢ ٨ ٨  األحساء ٢
 ٣ ١١ ١٠ ١١ ١١  ةالباح ٣
 ٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٦  بيشة ٤
 ٦ ١٢ ١٢ ١١ ١٢  تبوك ٥
 ٥ ١١ ٧ ٩ ١٢  جازان ٦
 ٧ ٩ ١٤ ١١ ١٥  جدة ٧
 ٤ ١٠ ١٠ ٨ ٦  اجلوف ٨
 ٥ ١٤ ١٥ ١٠ ١١  حائل ٩
 ٣ ١١ ١٢ ١٢ ٩  الدمام ١٠
 ٣ ١١ ١٣ ١٣ ١٢  الرس ١١
 ٥ ٢٤ ٢٤ ١٨ ٢١  الرياض ١٢
 ٦ ١٤ ١١ ٩ ١٠  الطائف ١٣
 ٧ ١١ ١١ ٩ ٨  عرعر ١٤
 ٦ ٩ ٧ ٧ ١٠  القنفذة ١٥
 ٥ ٩ ١٢ ١٠ ١٧ املدنية املنورة ١٦
 ٥ ١٥ ٩ ١٢ ١٥ مكة املكرمة ١٧

 ٨٤ ١٩١ ٢٠٢ ١٧٩ ١٦٦  اموع يف كل قسم
  عضوا٤٤٧ً   عضوا٣٤٥ً اموع يف كل ختصص

  عضوا٨٢٢ً اموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام األربعة

    
  ) .بكليات املعلمني بوكالة وزارة املعارف املصدر شؤون أعضاء هيئة التدريس ( 
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 ملحق رقم 
 )٢(  

 الدراسة اإلستطالعية
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  اململكة العربية السعودية
    وزارة التعليم العايل
   جامعة أم القرى
     كلية التربية

    قسم املناهج وطرق التدريس
  

  دراسة استطالعية حول

 العلوم الشرعية اتدور اإلنترنت يف تدريس مقرر
  علمني وسبل تطوير استخدامهبكليات امل

  

  إعداد
   احلريبجبري بن سليمان بن مسري العلوي

  

  إشراف الدكتور
  عاملبن حممد إبراهيم بن  أمحد 

  
  الفصل الدراسي الثاين

  هـ١٤٢٣  -١٤٢٢
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا تعاىل:                                                                سعادة الدكتور
  حفظه اهللا تعاىل:                                                                املكرم األستاذ 

  املكرم الطالب املعلم                                                           حفظه اهللا تعاىل
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

دور اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمـني         :( بإعداد دراسة بعنوان     يقوم الباحث 
وذلك استكماالً للحصول على درجة املاجـستري يف املنـاهج وطـرق            ) ،وسبل تطوير استخدمه  

التدريس ـ من كلية التربية ـ جامعة أم القرى ، وقد استلزم هذا  القيام بدراسـة اسـتطالعية     
لدراسة ، لذا أضع بني يدي سعادتكم  جمموعة من األسئلة اليت دف لبنـاء أداة     دف بناء أداة  ا    

  .الدراسة
آمل منكم التعاون والتكرم باإلجابة على مجيع األسئلة املرفقة،علماً بأن إجابتكم لن تـستخدم إال               

  .لغرض الدراسة والبحث العلمي
  .اًشاكرا ومقدراً لكم جهدكم يف اإلجابة على هذه  األسئلة سلف

                                                                                الباحث
  جبري بن سليمان بن مسري العلوي
  كلية املعلمني حبائل 
  عنوان الباحث

  ١٢٨٦الرس،ص ب 
com.maktoob@jobeir  

  

055143851 

  
  
  
  
  
  



  ٢٣٥

  مهية استخدام اإلنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية يف كليات املعلمني؟ ما أ-١س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٦

 ما هي  يف اعتقادك األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها من خالل استخدام اإلنترنت يف تدريس -٢س
  مقررات العلوم الشرعية بكليات املعلمني؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٧

   ما هي صعوبات استخدام األنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني -٣س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٨

   ما سبل تطوير استخدام االنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية بكليات املعلمني؟-٤س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ملحق رقم 
 )٣(  

 أداة الدراسة 



  ٢٤٠

  لكة العربية السعوديةاملم
  وزارة التعليم العايل
  جامعة أم القرى

   كلية التربية
  قسم املناهج وطرق التدريس

  
  

  استبانة

  حول
  "اإلنترنت"دور الشبكة العنكبوتية العاملية 

  العلوم الشرعيةيف تدريس 
  بكليات املعلمني وسبل تطوير استخدامها

  

  إعداد
   احلريبجبري بن سليمان بن مسري العلوي

  

  إشراف سعادة الدكتور
  عاملبن حممد أمحد بن إبراهيم 

  األولالفصل الدراسي 
   هـ١٤٢٤– ١٤٢٣عام 



  ٢٤١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا /                                                                        سعادة الدكتور

  ـ:وبعد .........السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
يف تدريس العلـوم الـشرعية      " اإلنترنت  "دور الشبكة العنكبوتية العاملية     (       جيري الباحث دراسة بعنوان     

كجزء  من متطلبات احلصول على درجة املاجـستري مـن قـسم              ) بكليات املعلمني وسبل تطوير استخدامها    
  .املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

يف تـدريس   " اإلنترنـت   "ودف الدراسة إىل التعرف على مدى أمهية استخدام الشبكة العنكبوتية  العاملية             
مقررات العلوم الشرعية  بكليات املعلمني،وأهداف استخدامها،واملعوقات اليت قد حتول دون االستفادة منـها              

  .،وأهم املقترحات لتفعيل سبل االستفادة منها
انة موجهة إىل مجيع أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني، علماً بأن اإلجابة                     وهذه االستب 

موافق جداً  ـ موافق  ـ  حمايد ـ غري موافق ـ غـري      (على عبارات االستبانة ستكون وفق تدرج مخاسي 
 عرِف عنكم من خـربات      ، ويتشرف الباحث باختيار سعادتكم حمكماً هلذه اإلستبانة نظراً ملا         ) موافق إطالقاً   

وقدرات ومهارات عالية يف جمال البحث العلمي ، لذا فإن الباحث يأمل االسترشاد برأي سعادتكم والتعـرف              
على وجهة نظركم من خالل حتكيم هذه االستبانة وما تبدونه من مالحظات على فقراا ،حيث أن إسهامكم                 

يم األثر للوصول إىل أفضل النتائج ، لذا  أمل من سـعادتكم             يف احلكم على االستبانة أمر بالغ األمهية ،وله عظ        
  :اإلطالع وإبداء الرأي فيما يلي

  . مدى وضوح عبارات االستبانة-١
  . مدى مالئمة تلك العبارات لقياس ما وضعت من أجله-٢
  . إدخال أي عبارات تروا مناسبة لتطوير االستبانة-٣
  . مشولية االستبانة إضافة أي عبارات تروا مناسبة لتحقيق-٤

  .وسيكون ملالحظاتكم أمهية ودور كبري بعد اهللا عز وجل يف إعداد هذه االستبانة
  .شاكراً ومقدراً لكم  جهدكم يف حتكيم هذه االستبانة
  .واهللا حيفظكم ويرعاكم،ويبارك فيكم ويف علمكم

  :      الباحث:                                                  املشرف على الرسالة
  .إبراهيم بن أمحد عامل                                                        جبري بن سليمان العلوي/      د

        عضو هيئة التدريس واألستاذ املشارك                                             كلية املعلمني حبائل
  بكلية التربية                                   قسم املناهج وطرق التدريس     بقسم املناهج وطرق التدريس 
           جبامعة أم القرى مبكة املكرمة



  ٢٤٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سلمه اهللا/                                     / سعادة عضو هيئة التدريس بكليات املعلمني

  :       وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
يف تدريس العلوم الشرعية بكليـات      " اإلنترنت  "دور الشبكة العنكبوتية العاملية     (جيري الباحث دراسة بعنوان     

كجزء  من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قسم  املناهج وطرق             ) املعلمني وسبل تطوير استخدامها   
  .رمةالتدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املك

يف جمال تـدريس    " اإلنترنت"ودف الدراسة إىل التعرف على مدى أمهية استخدام الشبكة العنكبوتية  العاملية             
مقررات العلوم الشرعية  بكليات املعلمني،وأهداف استخدامها،واملعوقات اليت قد حتول دون االستفادة منـها              

  .،وأهم املقترحات لتفعيل سبل االستفادة منها
 سعادتكم اإلجابة على فقرات االستبيان بطريقة تعرب عـن رأي سـعادتكم الشخـصي وبدقـة                 لذا أمل من  

أمام العبارة اليت تعرب عن وجهة نظر سعادتكم،علماً بأن اإلجابة على           (  /  ) وموضوعية ،وذلك بوضع عالمة     
 ـ غري موافـق   موافق جداً  ـ موافق  ـ  حمايد ـ غري موافق   (عبارات االستبانة ستكون وفق تدرج مخاسي 

،علماً بأن ما ستدلون به من معلومات       كما يأمل الباحث منكم عدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عليها          )إطالقاً  
  .ستكون سرية،ولن تستخدم إال فيما حيقق أهداف هذه الدراسة

  .        واهللا حيفظكم ويرعاكم
  :                          الباحث:                                        املشرف على الرسالة

  إبراهيم بن أمحد عامل                                                 جبري بن سليمان بن مسري  العلوي /  د
    عضو هيئة التدريس واألستاذ املشارك                                         كلية املعلمني حبائل

  التدريس بكلية التربية                              قسم املناهج وطرق التدريس   بقسم املناهج وطرق 
    جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

  
  
  

  
  
  
  
  
  



  ٢٤٣

  
  
  
  

  
  املعلومات الشخصية: أوالً

  أمام العبارة املناسبة لك (/ ) فضال ضع عالمة 
  ـ  :القسم : ١

O        قسم الدراسات اإلسالميةO القرآنيةالدراسات           Oاملناهج وطرق التدريس                                           
Oالتعليم ووسائلتقنيات                   Oتربية وعلم النفس ال.  
  
  :  سنوات اخلربة التدريسية يف كليات املعلمني:٢  

Oىل مخس سنوات       سنة إ من Oمن ست سنوات إىل عشر سنوات Oمن إحدى عشرة سنة فأكثر. 

  : عمرك اآلن:٣   
O  ٣٥ إىل  ٢٥ما بني                 O٤٥ إىل ٣٦  ما بني                    O فأكثر٤٦ . 

  
   املؤهل العلمي األخري:٤  

O           بكالوريوس O         ماجستري Oدكتوراه                  O  يذكر ( غري ذلك( 
   
  -:يف جمال احلاسب اآليل  اخلربة :٥ 
 O ً١٠٠إىل % ٨٠من ( عالية جدا           (%O عالية )٧٩إىل% ٦٠من(%     

   O ٥٩إىل % ٤٠من ( متوسطة( %          O  قليلة )٣٩ إىل  % ٢٠من(%        
                                O٢٠أقل من  (  ضعيفة(%  

  :معدل استخدام اإلنترنت : ٦
Oال يستخدم                         O ٦ -١       O ١٤ - ٧     O ١٥(  أكثر من(   
 

  

  
  
  
  
  



  ٢٤٤

  مدى أمهية استخدام اإلنترنت يف مقررات العلوم تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني:ثانياً
 رأي احملكم

 م الوضوح املالئمة
  
 العبارة

العبارة بعد  ال نعم ال نعم
      .ترنت أمهية كبرية يف تدريس العلوم الشرعية  بكليات املعلمنيلإلن ١ التعديل

      .تساعد اإلنترنت يف توظيف العديد من أساليب تدريس العلوم الشرعية ٢
       .اشعر أن اإلنترنت تقنية متطورة جيب االستفادة منها   ٣
     كليات املعلمنيينبغي االستفادة من تقنية اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ب ٤
      مثة العديد من املربرات اليت تقتضي  استخدام اإلنترنت يف جمال تدريس العلوم الشرعية ٥
      .اإلنترنت من األساسيات اليت جيب أن يلم ا كل عضو هيئة تدريس ٦
       .أشجع الطلبة الذين أدرسهم على االستفادة من اإلنترنت   ٧
       توجيه الطلبة حنو استخدام اإلنترنتأحتمل مسؤولية   ٨
       .أرغب يف وضع شروحايت ومراحعي للمقررات اليت أدرسها عرب اإلنترنت   ٩
       أخطط ال ستخدام اإلنترنت بشكل أكرب يف جمال التدريس مستقبالَ  ١٠
      .تأثري اإلنترنت على التعليم يف السنوات القادمة سوف يكون تأثرياُ إجيابياً ١١
      .اإلنترنت كوسيلة فعالة يف نقل املعلومات وإيصاهلا ١٢
      ليس هناك أسباب مقنعة تدعو الستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ١٣
      .إن استخدام اإلنترنت يف جمال التدريس  لن يطور أساليب التدريس ١٤
      .ة  أكثر من حماسنهامساوئ  استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمي ١٥
      .استخدام اإلنترنت يف جمال التدريس مضيعة للجهد والوقت واملال ١٦
      .هناك قلق من توجيه الطلبة حنو استخدام اإلنترنت ١٧
      .استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية غري مقنع تربويا ١٨
        
        
        
        
       

  
  
  
  



  ٢٤٥

  األهداف املقترحة الستخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني: ثالثاً
 رأي احملكم
 الوضوح املالئمة

  م
 العبارة

العبارة بعد التعديل ال نعم ال نعم

      التعرف على املناهج واملقررات الشرعية يف دول العامل اإلسالمي١٩
      ثقايف يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية  تفعيل  اإلعداد ال٢٠
      . تفعيل اإلعداد التخصصي يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية ٢١
      تطوير حمتوى مقررات العلوم الشرعية بكليات املعلمني ٢٢
حتسني تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني عن طريق احلوار بني ٢٣

 تدريسها أعضاء هيئة 
     

     إعداد بنك لالختبارات على مستوى الكليات يف جمال العلوم الشرعية ٢٤
التواصل مع طالب الكلية  بعد خترجهم عرب اإلنترنت مما يؤدي إىل ٢٥

 .منوهم املهين
     

تدريب طالب الكلية على خدمة اتمع  من خالل املسامهة يف نشر ٢٦
 .كةالنافع املفيد على الشب

     

      املسامهة يف تأصيل  املواقع  عرب اإلنترنت٢٧
      املسامهة يف حجب املواقع اليت تتعارض املباديء اإلسالمية ٢٨
      املسامهة يف تدريب املعلمني  أثناء اخلدمة عن بعد٢٩
      .زيادة املعلومات الشرعية من خالل زيارة املواقع اإلسالمية املتميزة٣٠
      االستفادة من املوسوعات اإلسالمية املتوفرة عرب الشبكة ٣١
      .االستفادة من  املوسوعات والكتب واملراجع املتوفرة على الشبكة٣٢
     .توحيد حمتوى املقررات الشرعية من خالل اقتراح مادة علمية موحدة٣٣
ية مثل قاعدة االستفادة من قواعد البيانات الكربى يف جمال الترب٣٤

ERICاملعلوماتية   
     

      التعرف على مشكالت التعليم  واملسامهة يف إجادة احللول هلا٣٥
      التعرف على طرق إنتاج تقنيات التعليم املناسبة ٣٦
      االستفادة من الدورات العلمية اليت تنقل  مباشرة عرب الشبكة ٣٧
      تمة بطرائق التدريس احلديثةمتابعة البحوث والدراسات امله٣٨
      غرس مبدأ التعلم املستمر لدى طالب الكلية٣٩
      تعويد الطالب االعتماد على نفسه يف احلصول على املعلومة٤٠



  ٢٤٦

      التعرف على طرق حديثة يف جمال تدريس العلوم الشرعية٤١
      .ية امليدانيةتوفري وسائل تعليمية مناسبة يستفيد منها طالب الترب٤٢
      .توفري دروس منوذجية يستفيد منها عضو هيئة التدريس والطالب٤٣
تنمية القدرات العقلية لدى طالب العلوم الشرعية اكتساب املعلومات ٤٤

 وظيفية
     

      املسامهة يف تقدمي اإلجابة على االستفسارات الشرعية ٤٥
      كري  هذه األمة واملتوفرة عرب الشبكةاالستفادة من إنتاج علماء ومف ٤٦

      التغلب على البعد املكاين يف التواصل العلمي٤٧
 
 
 

  
  
  

  .معوقات استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية : رابعاً
 رأي احملكم

 الوضوح املالئمة
 م

  
 العبارة

  ال لنعم  ال نعم
 العبارة بعد التعديل

 .التنظيمية واإلدارية واملاليةاملعوقات :أوالً 
      عدم توفر خدمة إلنترنت بالكلية ٤٨
      قلة احلاسبات املتوفرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت ٤٩

٥٠ 
عدم جتهيز مكاتب أعضاء هيئة التـدريس بالكليـة خبدمـة           

      .اإلنترنت

٥١ 
إدارة عدم الوعي بأمهية اإلنترنت يف العملية التربوية من قبـل           

      الكلية

      .قلة االهتمام من قبل القسم باإلنترنت ٥٢
      .زيادة األعباء املالية املترتبة على اشتراك الكلية باإلنترنت  ٥٣
      .عدم توفر احلاسبات السريعة بالكلية ٥٤
      .اقتصار خدمة اإلنترنت يف الكلية على فئة حمددة  ٥٥



  ٢٤٧

      .ة لإلنترنت داخل الكليةعدم توفر قاعة خمصص ٥٦
 :املعوقات املتعلقة بعضو هيئة تدريس العلوم الشرعية:ثانياً
      .عدم االقتناع بأمهية اإلنترنت يف العملية التربوية والتعليمية ٥٧
      .إساءة الظن الغالب على الشبكة وحمتواها ٥٨
      .ضعف إجادة اللغة اإلجنليزية ٥٩
      لوقت الرتياد قاعات اإلنترنتعدم توفر ا ٦٠
      .قلة احلماس لالستفادة من اإلنترنت ٦١
      .ندرة التدريب على استخدام اإلنترنت ٦٢
      مقاومة كل ما هو جديد من مستجدات العصر ٦٣
      عدم استخدام أساليب فعالة يف تدريس العلوم الشرعية ٦٤

٦٥ 
قدمها اإلنترنت يف تدريس العلـوم      قلة املعرفة باخلدمات اليت ت    

      الشرعية

  ـ:أي عبارات أخرى
  
  
 
 املعوقات املتعلقة بالنواحي الفنية والتقنية:ثالثاً
      انقطاع االتصال  مع الشبكة أثناء العمل على اإلنترنت ٦٦
      نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشغيل اإلنترنت ٦٧
      .نتظار االستجابة للدخول إىل الشبكةضياع وقت كبري يف ا ٦٨
      صعوبة احلصول على قنوات لنشر  املواقع اليت يتم إعدادها ٦٩

٧٠ 
عدم استقرار وثبات املواقع  والروابط اليت تصل بني مواقـع           

      .الشبكة

      نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشغيل اإلنترنت ٧١
      ظار االستجابة للدخول إىل الشبكةضياع وقت كبري يف ات ٧٢
      انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل على اإلنترنت ٧٣

 :أي عبارات أخرى

 املعوقات املتعلقة مبا حتتويه اإلنترنت:رابعاً
     قلة املوضوعات التعليمية املتوفرة عرب الـشبكة والـيت ختـدم ٧٤



  ٢٤٨

 .تدريس العلوم الشرعية والتربوية
      .عدم الثقة يف نوعية  وصحة املعلومات املنشورة عرب الشبكة ٧٥
      )مثل ثقافة الواليات املتحدة األمريكية ( محل ثقافة بلد املنشأ ٧٦
      نقلها قيماً وأفكاراً قد تتعارض مع املباديء اإلسالمية ٧٧
      قلة نشر الكتب والدراسات اإلسالمية على اإلنترنت ٧٨
      لة قواعد املعلومات اليت تستخدم اللغة العربية عرب اإلنترنتق ٧٩

 :أي عبارات أخرى

  
  
  
  
  
  

أهم سبل تطوير استخدام الشبكة العنكبوتية العاملية يف جمال تدريس العلوم : خامساً
  .الشرعية 

 رأي احملكم

 الوضوح املالئمة

 م
  

 العبارة
 العبارة بعد  التعديل ال نعم ال نعم

توعية أعضاء هيئة التدريس بأمهية االستفادة من اإلنترنت يف  ٨٠
      العملية التربوية 

      .حث أعضاء هيئة التدريس على املشاركة يف اإلنترنت ٨١
      .كمتطلب أساسي يف كليات املعلمني" اإلنترنت "إدخال مادة  ٨٢
      .تربية املتعلمني على التعامل اإلجيايب مع اإلنترنت ٨٣
      تزويد كليات املعلمني بالتجهيزات الالزمة لالتصال باإلنترنت ٨٤
      .إعادة النظر يف أهداف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ٨٥
      العمل على إنشاء موقع لكل مقرر من مقررات العلوم الشرعية   ٨٦
      .الطالبإجياد قاعة لإلنترنت داخل الكلية يستفيد منها  ٨٧
     ختفيض تكلفة اشتراك الكلية باإلنترنت من قبل شركة ٨٨



  ٢٤٩

 اإلتصاالت
      . فتح قاعة اإلنترنت املتوفرة يف الكلية  للمجتمع باشتراك رمزي ٨٩
      .ربط كليات املعلمني باململكة العربية السعودية بشبكة حملية ٩٠
      .ل إدارة الكليةاالشتراك باملوسوعات التربوية  من قب ٩١
      حث أعضاء هيئة التدريس على إنشاء صفحات تعليمية ٩٢
عقد دورات قصرية  حول كيفية االستفادة من اإلنترنت يف  ٩٣

 .العملية التعليمية
     

قيام وكالة الكليات على توفري دروس منوذجية يف جمال تدريس  ٩٤
 .العلوم الشرعية عرب الشبكة

     

      .ميزانية خاصة لتطوير اإلنترنت يف كليات املعلمنيرصد  ٩٥
توفري أجهزة حاسب آيل مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة  ٩٦

 .تدريس مبكتبه
     

  :أي عبارات أخرى
 

  
  

  جزاك اهللا خرياً على هذا اجلهد
  وعلى هذا الوقت الذي منحتنا إياه من وقتك الثمني

  .يكم ويف علمكمواهللا حيفظكم ويرعاكم ،ويبارك ف
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النهائيةأداة الدراسة يف صورا   



  ٢٥٢

  اململكة العربية السعودية
    وزارة التعليم العايل
   جامعة أم القرى
     كلية التربية

    قسم املناهج وطرق التدريس
  

  "اإلنترنت"دور الشبكة العنكبوتية العاملية 
  العلوم الشرعيةيف تدريس مقررات 

   وسبل تطوير استخدامهابكليات املعلمني
  

  إعداد الباحث
   احلريبجبري بن سليمان بن مسري العلوي

  

  إشراف سعادة الدكتور
  عامل بن حممد أمحدبن إبراهيم 

  األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
  كلية التربية ـ جامعة أم القرى

  

  األولالفصل الدراسي 
   هـ١٤٢٤–هـ ١٤٢٣عام 

  
  
  



  ٢٥٣

   الرحيمبسم اهللا الرمحن
  حفظه اهللا/                                          / سعادة عضو هيئة التدريس بكليات املعلمني

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته          وبعد 
يف تدريس مقررات "  اإلنترنت "دور الشبكة العنكبوتية العاملية  ( جيري الباحث دراسة بعنوان 

كجزء  من متطلبات احلصول على ) ات املعلمني وسبل تطوير استخدامها العلوم الشرعية بكلي
  .درجة املاجستري من قسم  املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 

يف تدريس " اإلنترنت"ودف الدراسة إىل التعرف على أمهية استخدام الشبكة العنكبوتية  العاملية 
 الشرعية  بكليات املعلمني ، وأهداف استخدامها ، واملعوقات اليت قد حتول دون مقررات العلوم

  .االستفادة منها ، وأهم املقترحات لتفعيل سبل اإلفادة منها
لذا أمل من سعادتكم اإلجابة على فقرات االستبيان بطريقة تعرب عن رأي سعادتكم بدقة 

 اليت تعرب عن وجهة نظر سعادتكم،علماً بأن أمام العبارة(  /  ) وموضوعية ،وذلك بوضع عالمة 
موافق جداً  ـ موافق  ـ  حمايد ـ (اإلجابة على عبارات االستبانة ستكون وفق تدرج مخاسي 

كما يأمل الباحث منكم عدم ترك أي عبارة دون اإلجابة )غري موافق ـ غري موافق إطالقاً 
، ولن تستخدم إال فيما حيقق أهداف عليها،علماً بأن ما ستدلون به من معلومات ستكون سرية 

  .هذه الدراسة 
  .        واهللا حيفظكم ويرعاكم 

  :الباحث:                                                                 املشرف على الرسالة
  بن مسري العلوي إبراهيم بن أمحد عامل                                         جبري بن سليمان /        د

  األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس                                    كلية املعلمني حبائل
  املكرمة                                   قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية  جامعة أم القرى ـ مكة 

  
  
  
  
  



  ٢٥٤

  
  الشخصية املعلومات:  ً أوال  

  -:أمام العبارة املناسبة لك  ) √(  ضع عالمة فضال
   - :  القسم الذي تنتمي إليه ختصص:أ

O  ختصص شرعي .  

O ختصص تربوي.  
  : خربتك التدريسية يف كليات املعلمنيسنوات  :ب

Oسنوات٥ـ ١       . O  سنوات١٠ ـ٦ . O  سنة فأكثر١١ . 
  .عاماً فأكثر ٤٦  O .          عاما٤٥ً  ـ٣٦ O .        عاما٣٥ًـ ٢٥  O     : اآلنعمرك :ج 

  .....)يذكر (  غري ذلك Oماجستري     دكتوراه   Oبكالوريوس     O  : العلمي األخرياملؤهل :د  

   ال        O نعم                             O                     ؟  اإلنترنت تستخدم هل  :هـ  

  )و (  فأجب عن فقرة نـعموإذا كانت اإلجابة بـ ) ثانيا ( ىل  كانت اإلجابة بـ ال انتقل إإذا
  كم ساعة تقريباً تستخدم اإلنترنت يف اإلسبوع ؟:و 

O ساعات٦ ـ ١ .O              ة  ساع١٤ـ٧ .O                فأكثر ساعة١٥ . 
  
  ت املعلمني ؟ اإلنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية بكليااستخدام مدى أمهية ما:  ثانياً

  التدريسهيئة عضو رأي

  م
 موافق العبارة

 بشدة
 حمايد موافق

 غري
 موافق

 غري
 موافق
 إطالقاً

      . أمهية يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمنيلإلنترنت ١
      . اإلنترنت على توظيف العديد من أساليب تدريس العلوم الشرعيةيساعد ٢
      .املعلمني من تقنية اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات  االستفادةينبغي ٣
       اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعيةاستخدام العديد من املربرات اليت تقتضي  هناك ٤
      . يلم ا عضو هيئة التدريس بكليات املعلمنيأن من األساسيات اليت ينبغي  اإلنترنت   ٥
      . فعالة يف نقل املعلومات وسيلةاإلنترنت ٦
      . اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية غري مقنع تربوياًاستخدام ٧
      . التعليمتقنيات اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ميثل بديال لكثري من استخدام ٨

  
  



  ٢٥٥

  الشرعية بكليات املعلمني ؟ما األهداف املقترحة الستخدام اإلنترنت يف  تدريس مقررات العلوم :  ثالثاً

 رأي عضو هيئة التدريس

 م
  العبارة

  
 -:يساعد استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني على

موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً

      .التعرف على املناهج واملقررات الشرعية يف دول العامل اإلسالمي ٩
      .تفعيل  اإلعداد الثقايف يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمني ١٠
      .تفعيل  اإلعداد التخصصي يف برامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات املعلمني ١١
     هاحتسني تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني عن طريق احلوار املباشر بني أعضاء هيئة تدريس ١٢
      ..التواصل مع طالب الكلية  بعد خترجهم عرب اإلنترنت مما يؤدي إىل منوهم املهين ١٣
      .تدريب الطالب على خدمة اتمع من خالل نشرهم النافع املفيد على اإلنترنت ١٤
      .املسامهة يف تأصيل  املواقع عرب اإلنترنت  ١٥
      .  تتعارض مع املباديء اإلسالميةاملسامهة يف حجب املواقع اليت ١٦
      .املسامهة يف تدريب املعلمني  أثناء اخلدمة عن بعد ١٧
      .تعميق  املعلومات الشرعية من خالل زيارة املواقع اإلسالمية املتميزة ١٨
      .عيةاالستفادة من الكتب واملراجع واملوسوعات  املتوفرة عرب الشبكة يف تدريس العلوم الشر ١٩
      . املعلوماتيةERICاالستفادة من قواعد البيانات الكربى يف جمال التربية مثل قاعدة أريك  ٢٠
      .املسامهة يف إجياد احللول ملشكالت تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني ٢١
      .التعرف على طرق إنتاج تقنيات التعليم املناسبة لتدريس العلوم الشرعية ٢٢
      .االستفادة من الدورات العلمية اليت تنقل  مباشرة عرب اإلنترنت ٢٣
      .متابعة البحوث والدراسات املهتمة بطرائق التدريس احلديثة ٢٤
      .غرس مبدأ التعلم املستمر لدى طالب الكلية ٢٥
      .التعرف على طرق حديثة يف جمال تدريس العلوم الشرعية ٢٦
      .ري وسائل تعليمية يستفيد منها طالب التربية امليدانية يف تدريس العلوم الشرعيةتوف ٢٧
      .توفري دروس منوذجية يستفيد منها عضو هيئة التدريس والطالب ٢٨
      .تنمية القدرات العقلية لدى الطالب من خالل اكتساب معلومات وظيفية ٢٩
      .الستفسارات الشرعية عرب الشبكةاملسامهة يف تقدمي اإلجابة على ا ٣٠
      .االستفادة من إنتاج علماء ومفكري  هذه األمة املتوفرة  عرب الشبكة ٣١
      .التغلب على البعد املكاين يف التواصل العلمي ٣٢

  
  



  ٢٥٦

  ما معوقات استخدام اإلنترنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعية ؟:    رابعاً
 العبارة م رأي عضو هيئة التدريس

  موافق
  بشدة

  غري موافق  حمايد  موافق
غري موافق 

  إطالقاُ
  

  .املعوقات التنظيمية واإلدارية واملالية:أوالً 
       .عدم توفر خدمة اإلنترنت يف الكلية ٣٣
      قلة احلاسبات املتوافرة يف الكلية املرتبطة باإلنترنت ٣٤
      .س بالكلية خبدمة اإلنترنتعدم جتهيز مكاتب أعضاء هيئة التدري ٣٥
      .ضعف الوعي بأمهية اإلنترنت يف العملية التربوية لدى إدارة الكلية ٣٦
      .قلة االهتمام من قبل أقسام العلوم الشرعية باإلنترنت ٣٧
      .زيادة األعباء املالية املترتبة على اشتراك الكلية باإلنترنت  ٣٨
      . السريعة يف الكليةعدم توفر احلاسبات ٣٩
      .اقتصار خدمة اإلنترنت يف الكلية على فئة حمددة  ٤٠
      .عدم توفر قاعة خمصصة لإلنترنت داخل الكلية ٤١

 .املعوقات املتعلقة بعضو هيئة تدريس العلوم الشرعية بكليات املعلمني:             ثانياً
      .رنت يف تدريس مقررات العلوم الشرعيةعدم االقتناع بأمهية استخدام اإلنت ٤٢
      .النظرة السلبية جتاه اإلنترنت ٤٣
      .ضعف إجادة اللغة اإلجنليزية ٤٤
      .عدم توفر الوقت الرتياد قاعات اإلنترنت ٤٥
      .قلة احلماس لالستفادة من اإلنترنت ٤٦
      .ندرة التدريب على استخدام اإلنترنت ٤٧
      .مقاومة كل ما هو جديد من مستجدات العصر  ٤٨
      .عدم استخدام أساليب فعالة يف تدريس املقررات الشرعية ٤٩
      .قلة املعرفة  باخلدمات اليت تقدمها اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ٥٠
      .ضعف املعرفة باستخدام احلاسب اآليل ٥١

 . بالنواحي الفنية والتقنيةاملعوقات املتعلقة:      ثالثاً
      .انقطاع االتصال  بالشبكة أثناء العمل على اإلنترنت ٥٢
      .نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشغيل اإلنترنت ٥٣
      .ضياع وقت كبري يف انتظار االستجابة للدخول إىل الشبكة ٥٤
      .تم إعدادهاصعوبة احلصول على قنوات لنشر  املواقع اليت ي ٥٥
      .عدم استقرار وثبات املواقع  والروابط اليت تصل بني مواقع الشبكة ٥٦
      .انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل على اإلنترنت ٥٧



  ٢٥٧

 رآي عضو هيئة التدريس

موافق  العبارة م
  بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاُ

      .ية  اليت تتناسب مع مفردات العلوم الشرعية بكليات املعلمني قلة املادة التعليم ٥٨
      .عدم الثقة يف نوعية  وصحة املعلومات املنشورة عرب الشبكة ٥٩
      .نقلها قيماً وأفكاراً قد تتعارض مع املباديء اإلسالمية ٦٠
      .قلة نشر الكتب والدراسات اإلسالمية على اإلنترنت ٦١
      . قواعد املعلومات اليت تستخدم اللغة العربية عرب اإلنترنتقلة ٦٢
      صعوبة العثور على الكتب والدراسات اإلسالمية على اإلنترنت ٦٣

  ما أهم سبل تطوير استخدام اإلنترنت يف تدريس العلوم الشرعية ؟: خامساً
 رأي عضو هيئة التدريس

 م
  

موافق  العبارة
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً

      . توعية أعضاء هيئة تدريس العلوم الشرعية  بأمهية اإلنترنت يف العملية التربوية ٦٤
      .حث أعضاء هيئة تدريس  العلوم الشرعية على املشاركة يف اإلنترنت ٦٥
      .كمتطلب أساسي يف كليات املعلمني" اإلنترنت "إدخال مادة  ٦٦
      .ة املتعلمني على التعامل اإلجيايب مع اإلنترنتتربي ٦٧
      .تزويد كليات املعلمني بالتجهيزات الالزمة لالتصال باإلنترنت ٦٨
      العمل على إنشاء موقع لكل مقرر من مقررات العلوم الشرعية  على مستوى الكليات ٦٩
      .إجياد قاعة لإلنترنت داخل الكلية يستفيد منها الطالب ٧٠
      .ختفيض تكلفة اشتراك الكلية يف اإلنترنت من قبل شركة االتصاالت السعودية ٧١
      . فتح قاعة اإلنترنت املتوفرة يف الكلية  للمجتمع باشتراك رمزي ٧٢
      .ربط كليات املعلمني باململكة العربية السعودية بشبكة حملية ٧٣
      .من قبل وكالة الكلياتاالشتراك باملوسوعات التربوية  ٧٤
      .عقد دورات قصرية حول كيفية االستفادة من اإلنترنت يف العملية التعليمية ٧٥
      .قيام وكالة الكليات بتوفري دروس منوذجية يف تدريس العلوم الشرعية عرب الشبكة ٧٦
      . يف كليات املعلمنيرصد ميزانية خاصة لتطوير استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية  ٧٧
      .توفري أجهزة حاسب آيل مزود خبدمة اإلنترنت لكل عضو هيئة تدريس مبكتبه ٧٨
      .إقامة  دورات لتحسني اللغة اإلجنليزية للتعامل اإلجيايب مع اإلنترنت ٧٩
      .عقد دورات إلزامية يف استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم آلعضاء هيئة التدريس ٨٠
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 أمساء السادة احملكمني
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 القسم جهة العمل االسمم

 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى ضيف اهللا بن عواض الثبييت /د.أ ١
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى زكريا حيىي الل/د ٢
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى  على جانحممد صاحل/د ٣
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى يوسف بن سند الغامدي/ د ٤
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى إبراهيم بن علي الدخيل/ د ٥
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى فوزي عباس بنجر/د ٦
 .التربية اإلسالمية  جامعة أم القرى نايف حامد الشريف/د ٧
 .التربية اإلسالمية  جامعة أم القرى  حامد سامل احلريب/ د ٨
  .التربية اإلسالمية   جامعة أم القرى  عبدالناصر سيد مصطفى/ د ٩
 قسم املناهج وطرق التدريس جامعة امللك عبدالعزيز إبراهيم بن عبداهللا احمليسن/ د ١٠
 قسم الدراسات اإلسالمية كلية املعلمني حبائل حل العامرعثمان بن صا/ د ١١
 قسم الدراسات اإلسالمية كلية املعلمني حبائل مسلم خري اهللا الشمري/ د ١٢
 قسم املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني باملدينة املنورة علي حسني طرابيشي/ د ١٣
 التربية وعلم النفس كلية املعلمني بالرس وليد املصري/د  ١٤
 التربية وعلم النفس كلية املعلمني حبائل  عبداملنعم نافع/د ١٥
 املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني باملدنية املنورة طالل احلريب/ د ١٦
 املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني بالرس شبيب حممد/ د ١٧
 تقنيات التعليم كلية املعلمني بالرس عبدالرمحن كدوك/ د ١٨
 املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني باملدينة ضرخالد حممد خ/د  ١٩
 املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني بالرس جمدي رجب إمساعيل/ د ٢٠
 التربية وعلم النفس كلية املعلمني حبائل السر أمحد سليمان/ د ٢١
 املناهج وطرق التدريس كلية املعلمني حبائل حجازي عبداحلميد حجازي/ د ٢٢
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 اإلجراءات الرمسية 
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مناذج ألهداف تدريس العلوم 
 الشرعية بكليات املعلمني




