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 ملخص البحث

ألجهزة وبرامج التواصل االجتماعً أثر كبٌر على التحصٌل التعلٌمً للطبلب فً الثمافة 

اإلسبلمٌة وذلن بعد أن أصبحت هذه األدوات شائعة بشكل متزاٌد بٌن الطبلب وأوجدت 

ذلن، فإن تأثٌر هذه األدوات لٌس دائًما إٌجابًٌا، وهنان فرًصا جدٌدة للتعلم والتعاون. ومع 

 بعض المخاوف بشأن تأثٌرها على األداء األكادٌمً.

على الجانب اإلٌجابً، ٌمكن ألجهزة وبرامج الشبكات االجتماعٌة أن توفر للطبلب إمكانٌة 

ة الوصول إلى ثروة من المعلومات، مما ٌسمح لهم بالبحث والتعرف على مجموعة واسع

من الموضوعات. باإلضافة إلى ذلن، ٌمكن لهذه األدوات تسهٌل التعاون والتواصل بٌن 

 الطبلب، مما لد ٌؤدي إلى مشاركة المعرفة وتطوٌر أفكار جدٌدة

عبلوة على ذلن، ٌمكن أن تساعد أجهزة وبرامج الشبكات االجتماعٌة الطبلب على معرفة 

آلخرٌن الذٌن ٌشاركونهم معتمداتهم. كما المزٌد عن ثمافتهم اإلسبلمٌة والتواصل مع ا

ٌمكنهم منالشة المضاٌا المتعلمة باإلسبلم والتعلم من بعضهم البعض وذلن عن طرٌك 

االنضمام إلى المجموعات التً ٌتم تكوٌنها على هذه الموالع والتً تضم طبلبا من مختلف 

 دول العالم

طبلب للتأثٌرات السلبٌة ٌمكن أن تعرض وسائل التواصل االجتماعً الفً الممابل 

لد ٌصادف الطبلب  المثال،والمعلومات المضللة التً ٌمكن أن تضر بتعلٌمهم. على سبٌل 

 نظرٌات المؤامرة أو الدعاٌة التً ٌمكن أن تؤدي إلى تحرٌف اآلراء والمعتمدات

ل ومن هذا المنطلك ٌأتً هذا البحث لٌسلط الضوء على التأثٌرات اإلٌجابٌة والسلبٌة لوسائ

التواصل االجتماعً المختلفة والتً أضحت جزءا ال ٌتجزأ من الحٌاة الٌومٌة لكل طالب 

وكٌفٌة االستفادة منها استفادة تامة لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة خاصة فً ظل الهجمات 

الشرسة التً ٌتعرض لها الدٌن اإلسبلمً الحنٌف. وفً نهاٌة البحث سٌكون هنان عدة 

بالغ إن تم تطبٌمها على أرض الوالع فً دول العالم اإلسبلمً توصٌات سٌكون لها أثر 

 الكبٌر.

 –النتائج اإلٌجابٌة  –الطبلب  –الثمافة اإلسبلمٌة  -وسائل التواصلالكلمات االفتتاحٌة: 

التحصٌل العلمً –النتائج السلبٌة   

 



 

The abstract 

   Social networking devices and programs have had a 

significant impact on the educational achievement of students 

in Islamic culture. These tools have become increasingly 

popular among students and have created new opportunities 

for learning and collaboration. However, the impact of these 

tools is not always positive, and there are some concerns about 

their effects on academic performance. 

   On the positive side, social networking devices and programs 

can provide students with access to a wealth of information, 

allowing them to research and learn about a wide range of 

topics. Additionally, these tools can facilitate collaboration and 

communication between students, which can lead to the 

sharing of knowledge and the development of new ideas. 

   Furthermore, social networking devices and programs can 

help students learn more about their culture and connect with 

others who share their beliefs. They can join groups and 

communities where they can discuss issues related to Islam 

and learn from each other. 

    On the other hand, there are some concerns about the 

impact of social networking devices and programs on 

educational achievement. One of the main concerns is that 

these tools can be a distraction from learning. Students may 

spend too much time on social media, which can lead to a 

decrease in their academic performance. 

    From this point of view, this research comes to shed light on 

the positive and negative effects of the various means of social 

communication, which have become an integral part of the daily 



 

life of every student, and how to fully benefit from them for 

students of Islamic culture, especially considering the fierce 

attacks that the true Islamic religion is exposed to. At the end of 

the research, there will be several recommendations that will 

have a great impact if applied in the countries of the great 

Islamic world. 

Keywords: Social networking devices and programs - Islamic 

culture – issues - academic performance 

 

 ممدمة البحث

منذ بداٌات المرن الحادي والعشرٌن أحدثت وسائل التواصل االجتماعً واألجهزة 

تعلمهم. وفً حٌن أن اإللٌكترونٌة الحدٌثة ثورة فً طرٌمة تواصل األشخاص وتفاعلهم و

للتكنولوجٌا العدٌد والعدٌد من التأثٌرات اإلٌجابٌة على لطاع التعلٌم فً مختلف الدول، مثل 

الوصول إلى المعلومات والمصادر عبر اإلنترنت والتعلم التعاونً، إال أن لها أًٌضا العدٌد 

لتواصل االجتماعً من اآلثار السلبٌة. بالنسبة لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة، ٌمكن لوسائل ا

واألجهزة أن تؤثر بشكل كبٌر على مستوى تحصٌلهم األكادٌمً من خبلل االطبلع 

والمشاهدة واالستماع والحوار المباشر مع كبار علماء الدٌن ومنالشتهم منالشة مباشرة 

حول أبرز التحدٌات التً تواجههم شخصٌا أو التحدٌات التً تواجههم داخل الفصول 

ة خبلفٌة واالستماع إلى مختلف اآلراء حولها.ومنالشة أي لضٌ  

ولهذا ٌطالب خبراء التربٌة بضرورة تحمٌك التوازن بٌن استخدام التكنولوجٌا والمساعً 

األكادٌمٌة مع الحاجة الدائمة لتثمٌف الطبلب حول االستخدام المسؤول والفعال لوسائل 

بعد أن صارت هذه األجهزة أداة التواصل االجتماعً واألجهزة لتحمٌك أهدافهم األكادٌمٌة 

لوٌة لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة للتفاعل مع العالم من حولهم وإلحداث تأثٌر إٌجابً فً 

 مجتمعاتهم كما صارت سببا من أسباب التفوق والحصول على درجات عالٌة للطبلب.

********* 

 إشكالٌة البحث



 

حول دور األجهزة ووسائل  ٌركز هذا البحث فً اإلجابة على عدد من األسئلة الهامة

:التواصل االجتماعً فً التحصٌل األكادٌمً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة وأهمها  

ألجهزة ووسائل التواصل االجتماعً على طبلب  والسلبٌة اآلثار اإلٌجابٌةأوال: ما هً 

اإلسبلمٌة؟الثمافة   

فً المراءة  وسائل التواصل االجتماعً على لدرات الطبلبأجهزة و: كٌف تؤثر ثانٌا

؟المضاٌا اإلسبلمٌةوالكتابة فً   

: ما هً تأثٌرات األجهزة ووسائل التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة ثالثا

 فٌما ٌتعلك بحفظ المرآن الكرٌم والحفاظ على السٌرة النبوٌة من التحرٌف والتزٌٌف؟

طبلب من هذه الوسائل؟ال ضرورٌا كً ٌستفٌد والمدرسة: لماذا أصبح دور األسرة رابعا  

******** 

 عناصر البحث

اآلثار اإلٌجابٌة ألجهزة ووسائل التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة والتً  -

 تساعدهم على زٌادة التحصٌل العلمً

األضرار السلبٌة ألجهزة ووسائل التواصل االجتماعً على التحصٌل األكادٌمً لطلبة  -

اإلسبلمٌةالثمافة   

وسائل التواصل االجتماعً وأثرها على لدرات الطبلب فً المراءة والكتابة فً السٌالات  -

 الثمافٌة اإلسبلمٌة

وسائل التواصل االجتماعً وآثارها اإلٌجابٌة على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة فٌما ٌتعلك  -

من التحرٌف ٌةالحفاظ على السٌرة النبوو بحفظ المرآن الكرٌم وتبلوته تبلوة صحٌحة  

دور األسرة والمعلمٌن فً مساعدة طبلب الثمافة اإلسبلمٌة على االستفادة من أجهزة  -

 وبرامج التواصل االجتماعً بما ٌساعدهم على التحصٌل األكادٌمً

 النتائج والتوصٌات

********** 

التواصل االجتماعً وسائلتعرٌف أجهزة و  



 

واألجهزة الحدٌثة أدوات متاحة لبلتصال والتواصل بٌن تعتبر وسائل التواصل االجتماعً  

وتشمل وسائل التواصل االجتماعً على سبٌل المثال  .األفراد والمجتمعات عبر اإلنترنت

ال الحصر موالع التواصل االجتماعً مثل فٌسبون وتوٌتر وإنستغرام وغٌرها، باإلضافة 

وغٌرها. ٌمكن استخدام هذه  ،وفاٌبرإلى تطبٌمات المراسلة الفورٌة مثل واتساب، وسكاٌب، 

الوسائل للتواصل مع األصدلاء والعائلة والزمبلء والمجتمع بشكل عام، كما ٌمكن 

استخدامها للتفاعل مع المحتوى الذي ٌتم نشره على هذه المنصات. )الموسى, مٌمونة عبد 

ب شات، (."هً عبارة عن مجموعة من التطبٌمات الحدٌثة مثل )توٌتر، سنا9102الرحمن 

الذٌن ٌمكنهم  كافة من فئات المجتمع دمٌنواتس أب( والتً تحتوي على مبلٌٌن من المستخ

كما تساعد على تبادل األفكار  ،واالتصال ببعضهم البعض بكل ٌسر المباشر التفاعل

 واآلراء بخصوصٌة تامة

لة أما األجهزة الحدٌثة فتشمل الهواتف الذكٌة واألجهزة اللوحٌة والحواسب المحمو

والحواسب الشخصٌة واألجهزة األخرى التً تتٌح لؤلفراد االتصال ببعضهم البعض 

تسمح هذه األجهزة بإجراء المكالمات الصوتٌة ومكالمات الفٌدٌو والرسائل وبسهولة. 

النصٌة والبرٌد اإللكترونً والوصول إلى اإلنترنت والتواصل مع اآلخرٌن عبر وسائل 

ذه األجهزة باستمرار، مما ٌجعلها أكثر فعالٌة وسهولة فً التواصل االجتماعً. وتتطور ه

.االستخدام والتواصل  

*********  

وسائل التواصل االجتماعً على طالب الثمافة اإلسالمٌة والتً جهزة واألثار اإلٌجابٌة أل

 تساعدهم على زٌادة التحصٌل العلمً

كما تؤكد كل الدراسات الحدٌثة فإن أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً أصبحت جزًءا ال 

ٌتجزأ من حٌاة طبلب الثمافة اإلسبلمٌة إذ أنها تجعلهم على اتصال دائم مع العائلة 

واألصدلاء، بل والمعلمٌن للوصول إلى المواد التعلٌمٌة بكل أرٌحٌة ودون عناء. وهنا نؤكد 

بٌات التً ال حصر لها على التحصٌل العلمً لدى طلبة الثمافة اإلسبلمٌة أوال على اإلٌجا  

الوصول إلى المعرفة اإلسبلمٌة: توفر منصات وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة  -

اإلسبلمٌة وصوالً سهبلً إلى األدب اإلسبلمً والخطب والمحاضرات والمصادر الدٌنٌة 

مً السابمٌن والحاضرٌن والتً كان ٌصعب الوصول إلٌها األخرى لكل علماء العالم اإلسبل

لبل سنوات للٌلة. وعلى سبٌل المثال فإن الطالب ٌستطٌع بكل سهولة الحصول على تفسٌر 



 

المرآن الكرٌم كامبل إلمام الدعاة الشٌخ دمحم متولً الشعراوي فً أي ولت وفً أي مكان 

األخرى. لٌكترونٌةاإل الكثٌر من الوسائل كعن طرٌك الٌوتٌوب وعن طرٌ  

المعرفة باألحكام الصحٌحة لتبلوة المرآن الكرٌم. منحت األجهزة الحدٌثة لطبلب الثمافة  -

اإلسبلمٌة الفرصة لبلستماع إلى المرآن الكرٌم بأصوات أعبلم دولة التبلوة مثل الشٌخ 

ي محمود خلٌل الحصري والشٌخ عبد الباسط عبدالصمد والشٌخ دمحم رفعت والشٌخ مشار

العفاسً والشٌخ عبد الرحمن السدٌس والمئات من كبار المراء فً العالم اإلسبلمً المشهود 

 لهم بالكفاءة التامة فً المراءة بأحكامها الصحٌحة.

حوار األدٌان: تمّكن وسائل التواصل االجتماعً طبلب الثمافة اإلسبلمٌة من االنخراط  -

ٌات وثمافات مختلفة والتً من خبللها ٌتم شرح التام فً حوار بٌن األدٌان مع أفراد من خلف

مفاهٌم الدٌن اإلسبلمً ومبادئه السمحة وكٌفٌة تعامل المسلمٌن وتسامحهم مع أصحاب 

 الدٌانات األخرى

ٌمكن للطبلب البحث عن األسئلة واإلجابات المتعلمة بالموضوعات الدراسٌة واالستماع  -

ع إمكانٌة االستماع إلى أي جزئٌة دون عدد إلى اآلراء المختلفة حول أي نمطة خبلفٌة م

 محدد من المرات حتى ٌتم فهمها واستٌعابها تمام االستٌعاب

ٌمكن للطبلب استخدام التطبٌمات التعلٌمٌة المتنوعة التً تم تطوٌرها عاما بعد عام  -

 لتعزٌز التعلم وتحسٌن األداء األكادٌمً

استخدام الوسائل االجتماعٌة للتواصل مع  التواصل مع المعلمٌن والزمبلء: ٌمكن للطبلب -

أساتذتهم والحصول على أي إرشادات أو مبلحظات حول أدائهم الدراسً، كمل ٌمكن 

للطبلب مشاركة تجاربهم ومنالشة الصعوبات التً ٌواجهونها فً دراستهم مع زمبلئهم 

 على وسائل التواصل االجتماعً

واصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة تموٌة الروابط المجتمعٌة: تسمح منصات الت -

بالتواصل المباشر مع المسلمٌن اآلخرٌن فً جمٌع دول العالم والتعرف على مشاكلهم 

 ولضاٌاهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم، وتموٌة روابطهم المجتمعٌة

مشاركة المحتوى اإلسبلمً: ٌمكن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة استخدام وسائل التواصل  -

الجتماعً لمشاركة المحتوى اإلسبلمً مثل مماطع الفٌدٌو والمماالت والمنشورات التً ا

 ٌمكن أن تساعد فً تثمٌف اآلخرٌن حول الدٌن اإلسبلمً الحنٌف



 

زٌادة الوعً بالثمافة اإلسبلمٌة: توفر وسائل التواصل االجتماعً منصة لطبلب الثمافة  -

وثمافتهم وعاداتهم وتمالٌدهم اإلسبلمٌة لزٌادة الوعً بدٌنهم وبعمٌدتهم  

البحث عن أفراد متشابهٌن فً التفكٌر: تسمح وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة  -

 اإلسبلمٌة بالعثور على األفراد اآلخرٌن الذٌن ٌشاركونهم معتمداتهم ولٌمهم والتواصل معهم

الثمافة اإلسبلمٌة  التروٌج لؤلعمال الخٌرٌة: توفر وسائل التواصل االجتماعً لطبلب -

منصة لتعزٌز ودعم المضاٌا الخٌرٌة التً تتماشى مع التعالٌم اإلسبلمٌة والتً ٌمكن من 

 خبللها تمدٌم ٌد العون للمسلمٌن

تعزٌز السبلم والتسامح: ٌمكن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة استخدام وسائل التواصل االجتماعً 

ت ودٌانات مختلفةلتعزٌز السبلم والتسامح بٌن الناس من خلفٌا  

المواد التعلٌمٌة: توفر وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة إمكانٌة الوصول 

إلى المواد التعلٌمٌة المختلفة مثل الدورات عبر اإلنترنت والندوات والمؤتمرات والتً 

السٌرة ٌحاضر فٌها كبار علماء العالم اإلسبلمً فً جمٌع الفروع كالشرٌعة والمانون و

النبوٌة والتارٌخ اإلسبلمً وعلوم المرآن. كما انها تساعد الطبلب فً الوصول إلى المواد 

 الدراسٌة التً ٌتم دراستها داخل الفصول عبر منصات مختلفة

التعرض لوجهات نظر متنوعة: تعرض وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة  -

م ٌكونوا لد واجهوها فً حٌاتهم الٌومٌة أو فً اإلسبلمٌة وجهات نظر وأفكار متنوعة ربما ل

البٌئة المحٌطة بهم الن الطالب فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌستطٌع أن ٌعرف الثمافات 

 اإلسبلمٌة األخرى لدولة مثل أندونٌسٌا من خبلل التواصل مع أصدلائه فً هذه الدولة.

ل االجتماعً من طبلب الثمافة تطوٌر مهارات الكتابة واالتصال: تتطلب وسائل التواص -

اإلسبلمٌة تطوٌر مهارات الكتابة واالتصال أثناء مشاركتهم أفكارهم مع اآلخرٌن. لذا فهً 

تعد حافزا لكل الطبلب نحو المزٌد من المراءة واالطبلع ولراءة أمهات الكتب اإلسبلمٌة 

 للتمكن من الحدٌث مع اآلخرٌن بكفاءة والتدار وبالحجج الممنعة

الثمة: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً أن تساعد طبلب الثمافة اإلسبلمٌة على بناء بناء 

 ثمتهم بأنفسهم وهم ٌشاركون أفكارهم وآرائهم مع اآلخرٌن

التواصل مع المهنٌٌن: توفر وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة فرصة  -

 للتواصل مع محترفٌن فً مجاالت اهتمامهم



 

التعاون والعمل الجماعً: تتٌح منصات التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة  -

 التعاون والعمل مع اآلخرٌن فً المشارٌع التعلٌمٌة والمبادرات

تطوٌر المهارات المٌادٌة: توفر وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة  -

هم بالتروٌج لمضاٌاهم والدفاع عنهافرصة لتطوٌر مهاراتهم المٌادٌة أثناء لٌام  

مواكبة األحداث الجارٌة: تتٌح وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة مواكبة 

األحداث الجارٌة من جمٌع أنحاء العالم والتعرف على لضاٌا المسلمٌن ووسائل حلها 

 ومعرفة موالف مختلف األطراف الدولٌة من هذه المضاٌا

الثمافات المختلفة: تعرض وسائل التواصل االجتماعً طبلب الثمافة  التعرف على -

 اإلسبلمٌة لثمافات وتمالٌد مختلفة، مما ٌعزز التفاهم بٌن الثمافات والتمدٌر

منصة للتعبٌر عن الذات: تتٌح وسائل التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة  -

هم وشغفهم مع اآلخرٌنالتعبٌر عن أنفسهم بشكل إبداعً ومشاركة مواهب  

فرص العمل: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً أن تساعد طبلب الثمافة اإلسبلمٌة فً  -

  العثور على فرص عمل أثناء دراستهم بما ٌتماشى مع لٌمهم ومعتمداتهم

*********** 

األضرار السلبٌة ألجهزة ووسائل التواصل االجتماعً على التحصٌل األكادٌمً لطلبة 

 الثمافة اإلسالمٌة

من المعلوم أن أجهزة ووسائل التواصل االجتماعً الحدٌثة على الرغم من فوائدها للبشرٌة 

جمعاء والتً سهلت سبل الحٌاة لئلنسان فً أي ولت وفً أي مكان وبالطبع كان لها التأثٌر 

مٌة إال أن الكبٌر إٌجابٌا على لطاع التعلٌم وعلى التحصٌل األكادٌمً لطبلب الثمافة اإلسبل

ن نوجز ألها نتائج سلبٌة لد تؤثر علٌهم إذا لم ٌتم استخدامها بعمبلنٌة وباعتدال. ونستطٌع 

 هذه األثار السلبٌة فً النماط التالٌة حتى ٌتجنبها الطبلب: 

اإلدمان: من اآلثار السلبٌة لوسائل التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة أنها  

دمان. عندما ٌصبح الطبلب مدمنٌن على وسائل التواصل االجتماعً، ٌمكن أن تسبب اإل

فمد ٌمضون ولتًا أطول على المنصة أكثر من دراستهم، مما لد ٌؤدي إلى ضعف األداء 

 األكادٌمً



 

المشتتات: من اآلثار السلبٌة لوسائل التواصل االجتماعً على األداء األكادٌمً لطبلب  -

أن تكون مصدًرا رئٌسًٌا لئللهاء من خبلل اإلخطارات والرسائل  الثمافة اإلسبلمٌة أنها ٌمكن

والتحدٌثات المستمرة من منصات الوسائط االجتماعٌة، ٌمكن للطبلب بسهولة تشتٌت 

 انتباههم عن دراساتهم ولضاء المزٌد من الولت فً االنتمال من مولع إلى آخر

طبلب أًٌضا عرضة للتنمر عبر التنمر اإللكترونً: جعلت وسائل التواصل االجتماعً ال -

اإلنترنت، مما لد ٌؤثر سلبًا على أدائهم األكادٌمً. ٌمكن أن ٌؤدي التنمر عبر اإلنترنت إلى 

.األكادٌمً للطالب ورفاهٌته بشكل عام التحصٌلمما لد ٌؤثر على  والملك،االكتئاب   

هزة فً ولت الحرمان من النوم: لد ٌؤدي استخدام وسائل التواصل االجتماعً واألج -

متأخر من اللٌل إلى الحرمان من النوم، مما ٌؤثر سلبًا على األداء األكادٌمً والتركٌز 

 والذاكرة

تملٌل التفاعل: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً واألجهزة أن تملل من التفاعل وجهاً  -

ضرورٌة لوجه، مما ٌؤدي إلى العزلة االجتماعٌة وفمدان المهارات االجتماعٌة المٌمة ال

 للنجاح األكادٌمً والشخصً

للة النشاط البدنً: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً واألجهزة أن تثبط النشاط البدنً  -

وممارسة الرٌاضة، مما ٌؤدي إلى انخفاض اللٌالة البدنٌة، مما لد ٌؤثر سلبًا على األداء 

 األكادٌمً

: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً واألجهزة أن تسهل عملٌة االلتباس، حٌث االلتباس

النزاهة  فمدانٌمكن للطبلب نسخ ولصك المعلومات بسهولة من اإلنترنت، مما ٌؤدي إلى 

 فً العمل األكادٌمً

مهارات التفكٌر النمدي المنخفضة: ٌمكن لوسائل التواصل االجتماعً واألجهزة الحدٌثة  -

التفكٌر السطحً وتملل من مهارات التفكٌر النمدي، مما ٌؤدي إلى لطبلب على اأن تشجع 

 انخفاض األداء األكادٌمً بشكل عام

الضغط األكادٌمً: ساهمت وسائل التواصل االجتماعً أًٌضا فً الضغط األكادٌمً الذي 

ٌثات ٌواجهه طبلب الثمافة اإلسبلمٌة فً مختلف ألطار العالم اإلسبلمً إذ أنه مع التحد

والمشاركات المستمرة على مدار الساعة من ألرانهم، لد ٌشعر الطبلب بالضغط من أجل 

األداء األكادٌمً الجٌد، مما لد ٌؤدي إلى التوتر والملك. ومع ذلن، ٌمكن أن ٌكون هذا أًٌضا 

 بمثابة حافز لبعض الطبلب على العمل بجدٌة أكبر وتحمٌك درجات أفضل.



 

ر خطورة على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة جراء استخدام وسائل هنان أثر سلبً ٌعد األكث

التواصل االجتماعً واألجهزة الحدٌثة وهذا األمر ٌتمثل فً سهولة التواصل مع أصحاب 

الفكر اإلرهابً والمتطرف. وهذا األمر ظهر جلٌا خبلل العمدٌن األخٌرٌن بظهور 

ً والذي استمطب عشرات اآلالف التنظٌمات اإلرهابٌة المتطرفة مثل تنظٌم داعش اإلرهاب

من الشباب المسلم خاصة فً المنطمة العربٌة وذلن من خبلل استخدام هذه الموالع. وأدى 

هذا األمر إلى تسرب آالف الطبلب من المدارس وااللتحاق بهذه التنظٌمات التً هددت 

بد الفتاح )العصامً. فوزي ع .الببلد والعباد وأهلكت الحرث والنسل فً الكثٌر من الدول

(. "من الضروري وجود منظومة للمٌم الخلمٌة نابعة من األصول اإلسبلمٌة المرآن 9191

الكرٌم والسنة النبوٌة لمجابهة السلوكٌات المتطرفة الدخٌلة على الشباب المسلم عبر وسائل 

 التوصل االجتماعً واألجهزة الحدٌثة."

********* 

على لدرات الطالب فً المراءة ٌة واإلٌجابٌة وآثارها السلبوسائل التواصل االجتماعً 

 والكتابة فً السٌالات الثمافٌة اإلسالمٌة

كان لوسائل التواصل االجتماعً تأثٌر كبٌر على لدرات الطبلب فً المراءة والكتابة فً 

السٌالات الثمافٌة اإلسبلمٌة. فً حٌن أنها وفرت طرلًا جدٌدة للتعلم والتواصل االجتماعً، 

ًٌضا إلى تشتٌت االنتباه وتملٌل ممدار الولت الذي ٌمضٌه الطبلب فً المراءة فمد أدت أ

شات(  توٌتر وإنستغرام وسناب)والكتابة. وأدى ظهور منصات التواصل االجتماعً مثل 

تحول فً طرٌمة إنتاج النصوص إذ ٌعتمد الطبلب اآلن بشكل أكبر على الصور  إلى

 والنصوص المصٌرة، مما لد ٌؤدي إلى انخفاض كبٌر فً إتمانهم لمهارتً المراءة والكتابة

فً العدٌد من السٌالات الثمافٌة اإلسبلمٌة، تتضمن أنماط التعلم التملٌدٌة الحفظ والتبلوة. 

سائل التواصل االجتماعً من التركٌز على هذه المهارات، حٌث ومع ذلن، فمد لللت و

.ٌركز الطبلب بشكل أكبر على العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة  

كما غٌرت وسائل التواصل االجتماعً أًٌضا الطرٌمة التً ٌتفاعل بها الطبلب مع اللغة إذ 

واالختصارات، والتً ٌمكن  ٌتعرض الطبلب ألشكال جدٌدة من اللغة، بما فً ذلن العامٌة

 أن ٌكون لها تأثٌر سلبً على التهجئة والمواعد

باإلضافة إلى ذلن، ٌمكن أن تؤدي وسائل التواصل االجتماعً واألجهزة الحدٌثة إلى 

انخفاض لدرة الطبلب على تمٌٌم المعلومات بشكل نمدي. لد ٌكون الطبلب أكثر عرضة 



 

صحتها، مما ٌؤدي إلى انخفاض فً مهارات التفكٌر لمبول المعلومات دون التشكٌن فً 

 التحلٌلً والنمدي.

ٌمكن أن تعمل وسائل التواصل االجتماعً أًٌضا كأداة مفٌدة لتحسٌن المراءة  إٌجابٌا،

والكتابة. على سبٌل المثال، ٌستخدم بعض المعلمٌن وسائل التواصل االجتماعً لتسهٌل 

بإمكانٌة الوصول إلى مجموعة أكبر من  المنالشات عبر اإلنترنت وتزوٌد الطبلب

 النصوص.

كما سهلت وسائل التواصل االجتماعً على الطبلب الوصول إلى المعلومات والمصادر، 

والتً ٌمكن أن تساعد فً تحسٌن مهارات المراءة والكتابة لدٌهم. ٌمكن للطبلب الوصول 

لف فروع الثمافة إلى المكتبات والموامٌس والمصادر األخرى وأمهات الكتب فً مخت

فهما  اإلسبلمٌة عبر اإلنترنت، والتً ٌمكن أن تساعدهم فً تحسٌن مفرداتهم وفهمهم للغة

 صحٌحا وعمٌما.

******* 

وسائل التواصل االجتماعً وآثارها اإلٌجابٌة على طالب الثمافة اإلسالمٌة فٌما ٌتعلك 

 بحفظ المرآن الكرٌم وتالوته تالوة صحٌحة

المرآن الكرٌم وتبلوته تبلوة بأحكامه الصحٌحة بمثابة األساس  ال خبلف على أن حفظ

المتٌن الذي ال غنى عنه لكل طبلب الثمافة اإلسبلمٌة ألن المرآن الكرٌم هو المصدر 

األساسً للتشرٌع فً الدول اإلسبلمٌة. والمرآن الكرٌم مادة أساسٌة فً مختلف مراحل 

كلٌة الشرٌعة والمانون وكلٌة أصول الدٌن التعلٌم المختلفة وفً الكلٌات الشرعٌة مثل 

التابعتٌن لجامعة االزهر الشرٌف فً مصر وكلٌات الجامعة اإلسبلمٌة فً المملكة العربٌة 

. ودائما ما ٌحصل الطبلب السعودٌة وفً كل الكلٌات المخصصة لعلوم الدٌن اإلسبلمً

اسٌة المتعلمة بالثمافة على أعلى الدرجات فً جمٌع المواد الدر الحافظون للمرآن الكرٌم

اإلسبلمٌة كالتارٌخ اإلسبلمً والشرٌعة وأصول الفمه ألن االستشهاد بالمرآن الكرٌم ٌمنح 

 اإلجابة عن أي سؤال المصدالٌة والبرهان.

الذٌن ٌهدفون إلى حفظ المرآن  فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة طبلب الثمافة اإلسبلمٌةوٌمكن ل

وذلن من خبلل:  االستفادة من هذه الموالع الكرٌم وتبلوته بشكل صحٌح  

الوصول إلى مصادر التبلوة والحفظ عبر اإلنترنت" سّهلت منصات التواصل االجتماعً  -

على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة الوصول إلى مصادر التبلوة والحفظ عبر اإلنترنت من خبلل 

تفصٌبل النطك الصحٌح توفٌر مماطع الفٌدٌو المصورة والبرامج التعلٌمٌة التً تشرح 



 

. وأحكام تبلوة المرآن الكرٌم، وشرح المفردات الصعبة خاصة لغٌر الناطمٌن باللغة العربٌة

ومن المبلحظ أن هذه األجهزة الحدٌثة وموالع التواصل االجتماعً والتً تم اختراعها 

حافظت  بواسطة غٌر المسلمٌن، بل وربما على أٌدي علماء ٌكنون العداء لئلسبلم إال أنها

على كتاب هللا وسهلت أمر لراءته وحفظه وحمله فً أي ولت ومكان ألي مسلم. وصدق 

ْلنَا الِذّْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن﴾ سورة  ﴿إِنَّاهللا العظٌم إذ ٌمول فً محكم كتابه الكرٌم:  َنْحُن َنزَّ

(2الحجر )  

بلب التواصل مع العلماء التواصل مع العلماء: تتٌح منصات التواصل االجتماعً للط -

والخبراء فً الثمافة اإلسبلمٌة، مما ٌتٌح لهم الفرصة لطرح األسئلة وطلب التوجٌه بشأن 

 تمنٌات التبلوة والحفظ. 

مشاركة عروض التبلوة: سهلت منصات التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة  -

متهم فحسب، بل اإلسبلمٌة مشاركة عروض التبلوة مع جمهور أوسع. هذا ال ٌعزز ث

 ٌساعدهم أًٌضا على تلمً التعلٌمات وتحسٌن مهاراتهم

التعلم من ثمافات مختلفة: سهلت منصات التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة  -

اإلسبلمٌة التعلم من أناس من ثمافات مختلفة. ٌمكن للطبلب التواصل مع أشخاص من 

منٌات التبلوة والحفظ المختلفة، مما ٌعزز أجزاء مختلفة من العالم اإلسبلمً والتعرف على ت

 تجربة التعلم الشاملة لدٌهم

المشاركة فً المسابمات عبر اإلنترنت: سّهلت منصات التواصل االجتماعً على طبلب 

الثمافة اإلسبلمٌة المشاركة فً مسابمات التبلوة والحفظ على اإلنترنت. تعتبر هذه 

م وعرض مواهبهم والحصول على التمدٌر المسابمات طرٌمة رائعة الختبار مهاراته

 المعنوي والمادي 

التعلم المخصص: تسمح منصات التواصل االجتماعً لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة بتخصٌص 

تجربة التعلم الخاصة بهم. ٌمكنهم اختٌار متابعة الصفحات والحسابات للشٌوخ المفضلون 

 لدٌهم، مما ٌجعل عملٌة التعلم أكثر جاذبٌة وفعالٌة

توفر تطبٌمات األجهزة المحمولة أًٌضا مٌزات كثٌرة لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة مثل تمارٌن 

التبلوة والحفظ وإمكانٌة إعادة االستماع لآلٌة الواحدة عشرات المرات وبأصوات مختلفة 

 وأدت هذه التطبٌمات إلى جعل عملٌة حفظ المرآن الكرٌم أكثر سهولة وتفاعلٌة ومتعة

************* 



 

بالسٌرة طالب الثمافة اإلسالمٌة  ها فً تعرٌفجهزة ووسائل التواصل االجتماعً ودورأ

 النبوٌة الصحٌحة

ٌعتبر دور أجهزة ووسائل التواصل االجتماعً فً تعرٌف طبلب الثمافة اإلسبلمٌة بالسٌرة 

إلى  بكل أرٌحٌة الوصولالطبلب فً النبوٌة الصحٌحة من األدوات الحدٌثة التً تساعد 

بما فً ذلن  وشخصٌته،مجموعة واسعة من المحتوى الذي ٌستكشف حٌاة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

إضافة إلى ذلن  .هوأحادٌث هاألحادٌث الصحٌحة والتفسٌرات العلمٌة والمنطمٌة لكل موالف

ول ٌمكن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة االستماع للعلماء الذٌن ٌمدمون تفسٌرات مفصلة ورؤى ح

مختلف جوانب حٌاة النبً، بما فً ذلن تعالٌمه وعبللاته مع أصحابه وأهل بٌته وإنجازاته 

 والصعاب التً تحملها فً سبٌل نشر دعوته السامٌة.

وهنا ٌمكننا أن نشٌر إلى أن طبلب الثمافة اإلسبلمٌة فً مختلف الدول ٌمكنهم لعب دور 

 أكبر فً الحفاظ على السٌرة النبوٌة من خبلل:

وال: نشر المعرفة والوعً حول السٌرة النبوٌة وتارٌخها وتراثها بٌن األفراد والمجتمعات أ

وٌمكن الوصول إلى جمهور واسع من خبلل المنصات االجتماعٌة مثل توٌتر وفٌسبون 

(." ضرورة لٌام موالع التواصل 9102)جابر, عماد الدٌن على أحمد . وإنستغرام وغٌرها

دٌن اإلسبلمً بأسلوب مٌسر ٌعرف بها غٌر المسلمٌن عظمة هذا االجتماعً بالتعرٌف بال

براز أوجه االتفاق بٌن اإلسبلم وغٌره من األدٌان مع وضع الروابط لموالع الرد إالدٌن، مع 

والمرآن  وسٌرته العطرة على الشبهات المزٌفة والمثارة حول اإلسبلم ونبً الرحمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

."شرٌعة اإلسبلمٌةالكرٌم وأحكام ال  

ثانٌا: إنشاء مجتمعات افتراضٌة: من خبلل إنشاء مجموعات ومجتمعات افتراضٌة مثل 

صفحات على فٌسبون، ٌمكن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة االنخراط فً نشر المعرفة والتفاعل 

مع اآلخرٌن الذٌن ٌشاركون نفس االهتمامات والهدف الرئٌسً هو الحفاظ على سٌرة خاتم 

سلٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.المر  

التوثٌك والحفظ: ٌمكن للطبلب استخدام وسائل التواصل االجتماعً لتوثٌك األحداث 

 والمناسبات النبوٌة وحفظها على اإلنترنت. وبهذا ٌمكن توفٌر إرث دائم لؤلجٌال المادمة 

اإلعبلن عن اإلعبلن عن المناسبات الدٌنٌة: من خبلل وسائل التواصل االجتماعً، ٌمكن 

المناسبات الدٌنٌة والفعالٌات المختلفة والمتعلمة بتراث السٌرة النبوٌة مثل حادثة الهجرة 

 واإلسراء والمعراج. وهذا ٌمكن أن ٌؤدي إلى تعزٌز الوعً بالسٌرة النبوٌة والحفاظ علٌها



 

وباإلضافة إلى ذلن، ٌمكن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة استخدام الفٌدٌوهات والصور 

لمنشورات المصورة وغٌرها من الوسائل البصرٌة والسمعٌة على وسائل التواصل وا

 االجتماعً إلٌصال والحصول المعلومات بشكل أفضل وأكثر فاعلٌة.

********* 

فً توضٌح مبادئ الدٌن اإلسالمً الحنٌف وأثرها أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً 

التحصٌل العلمً لطالب الثمافة اإلسالمٌة وعلى  

كوالع ال ٌمكن إنكاره أصبحت أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً منصة ذات أهمٌة 

متزاٌدة فً نشر المعلومات وتبادل األفكار ومن ضمن المستفٌدٌن من هذا التمدم 

ثمافة التكنولوجً المتزاٌد المسلمٌن وفً الملب منهم الشرٌحة الهامة وهً طبلب ال

اإلسبلمٌة الذٌن ٌمع علٌهم العبء األكبر فً نشر مبادئ هذا الدٌن الحنٌف. لهذا ٌظهر دور 

 أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً فً النماط التالٌة  

زادت وسائل التواصل االجتماعً بشكل كبٌر من إمكانٌة وصول طبلب الثمافة اإلسبلمٌة  -

ٌن اإلسبلمً. وسمح هذا بالوصول إلى مجموعة إلى المعلومات الصحٌحة المتعلمة بالد

 واسعة من المعرفة حول مبادئ ومعتمدات الدٌن

جمهور أوسع: توفر منصات التواصل االجتماعً جمهوًرا واسعًا ومتنوًعا للتعالٌم الدٌنٌة  -

اإلسبلمٌة. ومّكن االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعً العلماء والمادة المسلمٌن من 

تعالٌمهم وفلسفتهم ومعتمداتهم إلى جمهور عالمً، مما سمح للطبلب من مختلف أنحاء  نشر

 العالم باكتساب المعرفة بالدٌن

المشاركة: سهلت وسائل التواصل االجتماعً على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة التعامل مع  -

التوجٌه. المادة الدٌنٌٌن والعلماء، مما سمح لهم بطرح األسئلة وتوضٌح الشكون وطلب 

 وعزز هذا االرتباط فهًما أكبر للدٌن

تمنح منصات وسائل التواصل االجتماعً طبلب الثمافة اإلسبلمٌة فرصة لبلطبلع عن  -

األحداث والمهرجانات واألنشطة الدٌنٌة اإلسبلمٌة. ولد مكنتهم هذه المٌزة من البماء على 

ٌع أنحاء العالماطبلع دائم باألحداث واألنشطة الدٌنٌة التً تجري فً جم  

وجهات نظر متنوعة: توفر منصات التواصل االجتماعً مجموعة متنوعة من اآلراء  -

المتعلمة بالدٌن اإلسبلمً. ولد سمح ذلن لطبلب الثمافة اإلسبلمٌة باكتساب منظور أوسع 

.مستنٌرةصائبة وللدٌن، والذي ٌمكن أن ٌكون مفًٌدا فً اتخاذ لرارات   



 

ل التواصل االجتماعً منصة إلدماج األفراد من مختلف األعراق الشمولٌة: وفرت وسائ -

والخلفٌات. ساعدت هذه الشمولٌة على تعزٌز الوحدة بٌن األفراد من مختلف الثمافات، 

اإلسبلمً. وتعزٌز التفاهم واالحترام األكبر للدٌن  

ٌجابٌة الرسائل اإلٌجابٌة: ساعدت منصات التواصل االجتماعً فً التروٌج للرسائل اإل -

على تبدٌد الصور النمطٌة السلبٌة المرتبطة بالدٌن، وتعزٌز فهم والمتعلمة بالدٌن اإلسبلمً 

 أكثر دلة وإٌجابٌة لمبادئه وتعالٌمه

من اكتشاف نماذج ملهمة، بما  الطبلب المدوة الملهمة: مّكنت وسائل التواصل االجتماعً -

لئلسبلم الحنٌف ما ٌشجع مساهمات كبٌرة فً ذلن العلماء والمادة والناشطٌن، الذٌن لدموا 

.على المٌام بدور نشط فً تعزٌز وفهم الدٌن الطبلب  

************ 

دور المعلمٌن فً مساعدة طالب الثمافة اإلسالمٌة على االستفادة من أجهزة وبرامج 

 التواصل االجتماعً بما ٌساعدهم على التحصٌل األكادٌمً

مهًما فً مساعدة الطبلب الذٌن ٌدرسون الثمافة اإلسبلمٌة  ٌمكن للمعلمٌن أن ٌكونوا عنصًرا

 على االستفادة من أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً من خبلل:

توضٌح دور وأهمٌة التواصل االجتماعً: ٌجب على المعلمٌن توضٌح دور وأهمٌة  -

 استخدام التواصل االجتماعً للتواصل مع اآلخرٌن والتعرف على ثمافات مختلفة

لطبلب على استخدام األجهزة والبرامج ل المعلمٌن تشجٌع االستخدام اآلمن: ٌجب تشجٌع -

 بطرٌمة آمنة ومسؤولة وتحذٌرهم من األخطار المحتملة

استخدام وسائل التواصل االجتماعً فً الفصل: ٌمكن للمعلمٌن استخدام وسائل التواصل  -

اعل بٌنهماالجتماعً فً الفصل للتواصل مع الطبلب وتعزٌز التف  

تحدٌد األهداف واالستراتٌجٌات: ٌجب تحدٌد األهداف واالستراتٌجٌات الخاصة  -

. )محفوظ,  حاتم عبد هللا سٌد باالستخدام المناسب للتواصل االجتماعً وتوضٌحها للطبلب

(. " تغٌر دور المعلم فأصبح عضو فً الصف ولٌس لائد فمط، ووظٌفته تعتمد على 9199

بار، والتحفٌز هو أهم وظٌفة له، ولم ٌعد المصدر الوحٌد للمعرفة، بل التوجٌه ولٌس اإلج

 الموجه والمشارن لطلبته".



 

التأكد من دلة المعلومات الدٌنٌة: ٌجب على المعلمٌن التأكد من دلة المعلومات الدٌنٌة  -

التً ٌتم تداولها على وسائل التواصل االجتماعً وتحدٌد مصادر المعلومات ومساعدة 

على الدخول للموالع التً تتعامل مع صحٌح الدٌن والمشهود لشٌوخها وعلمائها  الطبلب

 بالكفاء والمدرة واالعتدال

المتابعة والتمٌٌم: ٌجب على المعلمٌن متابعة استخدام الطبلب لموالع التواصل االجتماعً  -

كبلت، وتمٌٌم نتائجهم والتأكد من الحصول على النتائج المرجوة، وفً حالة وجود أي مش

 ٌجب على المعلمٌن تمدٌم الحلول البلزمة لحلها

******* 

دور األسرة فً مساعدة طالب الثمافة اإلسالمٌة على االستفادة من أجهزة وبرامج 

 التواصل االجتماعً

تطلب الكثٌر من الجهد والتركٌز، لذلن، ٌلعب األهل تالثمافة اإلسبلمٌة دراسة ن ال شن أ

مساعدة الطبلب على االستفادة من أجهزة وبرامج التواصل واألسرة دوًرا هاًما فً 

االجتماعً بشكل إٌجابً. لد ٌكون دور األسرة فً هذا الصدد محورًٌا، فهً تعتبر البٌئة 

األولى التً ٌنمو فٌها األبناء، وتتأثر بها نمط حٌاتهم وسلوكهم. ولذلن، ٌجب على األسرة 

سائل التواصل االجتماعً، بحٌث ٌستفٌدوا منها أن تكون لدوة حسنة ألبنائها فً استخدام و

 بشكل إٌجابً ومفٌد

وفً إطار تحدٌد المواعد والتوجٌهات، ٌمكن أن تشجع األسرة الطبلب على االستفادة من 

وسائل التواصل االجتماعً فً تعلم المزٌد عن الثمافة اإلسبلمٌة، عن طرٌك متابعة 

متخصص فً هذا المجال. كما ٌمكن أن الصفحات والحسابات التً تمدم محتوى مفٌد و

تشجع األسرة الطبلب على مشاركة ما ٌتعلمونه على وسائل التواصل االجتماعً، 

 لتحفٌزهم على تعمٌك معرفتهم وتبادلها مع غٌرهم

باإلضافة إلى ذلن، ٌمكن لؤلسرة أن تساعد الطبلب فً فهم أهمٌة الخصوصٌة واألمان 

اٌة بٌاناتهم الشخصٌة وتجنب الموالف الخطرة عند على اإلنترنت، وتعلٌمهم كٌفٌة حم

استخدام وسائل التواصل االجتماعً. كما ٌمكن أن توضح األسرة للطبلب أهمٌة االحترام 

والموضوعٌة فً التعامل مع اآلخرٌن على وسائل التواصل االجتماعً، وضرورة التفكٌر 

لآلخرٌن.لبل النشر وتجنب اإلساءة   

************** 



 

الطرق الستفادة طالب الثمافة اإلسالمٌة من أجهزة وبرامج التواصل االجتماعً فً أفضل 

 التحصٌل العلمً

من المهم بالنسبة للطبلب الذٌن ٌدرسون الثمافة اإلسبلمٌة، أن ٌستفٌدوا من وسائل التواصل 

االجتماعً لرفع مستوى تحصٌلهم األكادٌمً والتعرف على التراث اإلسبلمً بشكل 

حمٌك هذه الغاٌة ٌجب على الطبلب:أفضل. ولت  

أوالً، استخدام وسائل التواصل االجتماعً لتوسٌع دائرة المعرفة اإلسبلمٌة العامة إذ ٌمكن 

للطبلب متابعة الصفحات اإلسبلمٌة الهادفة والتً تنشر المحتوى الثمافً اإلسبلمً 

ٌات والمجموعات التً واألخبار المتعلمة بالتراث اإلسبلمً. كما ٌمكن االشتران فً المنتد

تركز على موضوعات الثمافة اإلسبلمٌة، حٌث ٌمكن للطبلب طرح األسئلة واالستفسارات 

 والمشاركة فً النماشات الهادفة

ثانٌاً، ٌمكن للطبلب استخدام وسائل التواصل االجتماعً للتواصل مع زمبلئهم فً الدراسة 

االجتماعً لمشاركة المعلومات من خبلل إنشاء مجموعات دراسٌة على موالع التواصل 

والتبادل األفكار. وٌمكن أًٌضا استخدام الدردشة الجماعٌة لمنالشة المواضٌع الدراسٌة 

 واالستفسارات بٌن الطبلب

ثالثا: ٌمكن للطبلب استخدام وسائل التواصل االجتماعً لتحسٌن مهارات اللغة العربٌة 

ت اللغة العربٌة على موالع التواصل والمراءة والكتابة من خبلل االشتران فً مجموعا

االجتماعً والمشاركة فً المحادثات والنماشات باللغة العربٌة. كما ٌمكن للطبلب المشاركة 

فً المسابمات واألنشطة اللغوٌة التً تنظمها بعض الصفحات اإلسبلمٌة على موالع 

 التواصل االجتماعً

للوصول إلى المصادر األكادٌمٌة رابعا: ٌمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعً 

اإلسبلمٌة عبر اإلنترنت. ٌمكن للطبلب الوصول إلى الكتب اإللكترونٌة والمماالت 

  واألبحاث العلمٌة المتعلمة بالثمافة اإلسبلمٌة من خبلل البحث على اإلنترنت

بٌن خامسا: ٌمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعً لتعزٌز التعاون والتفاعل االجتماعً 

الطبلب من خبلل تبادل األفكار والتجارب واإلسهام فً مشارٌع بحثٌة وأنشطة ثمافٌة 

 إسبلمٌة مشتركة، مما ٌساعد على تعزٌز روح الفرٌك والتعاون فً المجموعة

************** 

 النتائج التوصٌات



 

نٌة ٌمكن أن إن تفهم الطبلب للثمافة والمٌم اإلسبلمٌة وكٌفٌة تطبٌمها على الوسائل اإللكترو

ٌكون أمًرا صعبًا. ولكن ٌمكن للحكومات وأولٌاء األمور والمعلمٌن أن ٌلعبوا دوًرا حٌوًٌا 

فً تزوٌد الطبلب باألدوات والمواد التً ٌحتاجونها للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعً 

مٌة واألجهزة الحدٌثة بطرٌمة صحٌحة وفعالة وبطرٌمة تتفك تماما مع لٌم الثمافة اإلسبل

النبٌلة لتحمٌك األهداف المرجوة وزٌادة التحصٌل األكادٌمً للطبلب وتجنب األضرار 

 وذلن عن طرٌك"

 : توعٌة الطبلب بأخبللٌات استخدام وسائل التواصل االجتماعً وتحدٌد الحدود المناسبة-

م التأكد من توفر محتوى عالً الجودة ٌتعلك بالثمافة اإلسبلمٌة، وذلن من خبلل استخداو

 وسائل التواصل االجتماعً واألجهزة الحدٌثة

: تعزٌز الثمافة اإلسبلمٌة بواسطة تصمٌم وتمدٌم برامج تفاعلٌة ومناسبة لوسائل التواصل -

 االجتماعً واألجهزة الحدٌثة

: مراجعة السٌاسات والتوجٌهات الحكومٌة لتحدٌثها بما ٌتفك مع التطورات الحدٌثة فً -

وتكنولوجٌا المعلوماتمجال اإلعبلم   

: توفٌر وتشجٌع الطبلب على استخدام التطبٌمات واألدوات التعلٌمٌة التً تناسب وتتوافك -

 مع المٌم اإلسبلمٌة

: التشجٌع على االبتعاد عن االستخدام الزائد لؤلجهزة الحدٌثة وتحدٌد ساعات محددة فً -

هزة بطرٌمة مناسبة وفً أولات الٌوم الستخدامها والتأكد من أن الطبلب ٌستخدمون األج

 مناسبة

: التشجٌع على الحوار والنماش بٌن الطبلب حول استخدام وسائل التواصل االجتماعً -

واألجهزة الحدٌثة وما إذا كانت تتفك مع المٌم اإلسبلمٌة، مع توفٌر الدعم والمساندة البلزمة 

 لتوفٌر بٌئة تشجع النماش والتفاعل

ً مختلف الدول اإلسبلمٌة العمل مع شركات وسائل التواصل : على وزارات التربٌة ف-

االجتماعً لتعزٌز البٌئات اآلمنة واإلٌجابٌة عبر اإلنترنت للطبلب، بما فً ذلن إنشاء 

 محتوى مناسب للعمر وتنفٌذ سٌاسات خصوصٌة صارمة

 : كما ٌجب على وزارات التربٌة دعم إنشاء محتوى هادف ثمافًٌا ومتنوًعا على منصات-

 التواصل االجتماعً ٌعكس لٌم ووجهات نظر المجتمع اإلسبلمً.



 

: ضرورة تنظٌم الكثٌر من الندوات وورش العمل والمؤتمرات بمشاركة المعلمٌن -

على أحدث األجهزة ووسائل التواصل االجتماعً المختلفة وكٌفٌة التعامل مع هذه  لبلطبلع

ر لدرات المعلمٌن سوف ٌنعكس إٌجابا الوسائل للطبلب باعتبارها سبلح ذو حدٌن. إن تطوٌ

على طبلب الثمافة اإلسبلمٌة وذلن باختٌار وسائل التواصل المناسبة والموالع اإللٌكترونٌة 

.التً تتمٌز باالعتدال بعٌدا عن الغلو والتطرف  

****** 

 المراجع العربٌة

التواصل االجتماعً (. دور الصفحات الدٌنٌة على موالع 9102أحمد, أمٌرة دمحم دمحم سٌد )

فً تنمٌة الوعً الدٌنً لدى الشباب. المجلة العلمٌة لبحوث الصحافة، كلٌة اآلداب. جامعة 

902-023( , 3)9102دمٌاط. مصر  

(. وسائل اإلعبلم االلكترونً والتواصل االجتماعً وآثارها الدٌنٌة 9102البطة, دمحم علً )

دلهلٌة, مصر -مانون بتفهنا األشرافوالفكرٌة دراسة دعوٌة. مجلة كلٌة الشرٌعة وال

91(3 ,)0202-0229  

( . ًّ ًّ , عبد الرحمن بن عل (. والع استخدام موالع التواصل االجتماعً لدى 9102الجهن

طبلب المنح بالجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة والمنورة وعبللته بتحصٌلهم الدراسً. مجلة 

229-212)الجزء السابع(, 02البحث العلمً فً التربٌة,   

(. منظومة المٌم الخلمٌة اإلسبلمٌة البعد الغائب ف9191ًالعصامً. فوزي عبد الفتاح. )  

 موالع التواصل االجتماعً. فٌسبون نموذجا. المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج. مصر

22(22 , )203-229  

(. والع المناهج فً تزوٌد الطبلب بمٌم أخبللٌة 9102الموسى, مٌمونة عبد الرحمن. )

-293(, 00)32التربٌة )أسٌوط(,  كلٌةحول استخدام وسائل التواصل االجتماعً. مجلة 

223 

(. دور شبكات التواصل االجتماعً فً تصحٌح 9102جابر, عماد الدٌن على أحمد. )

(, 22)9102رنت. المجلة المصرٌة لبحوث األعبلم, صورة اإلسبلم على شبكة اإلنت

920-302  

(. موالع التواصل االجتماعً وأثرها فً الدعوة9102عامر, فاطمة الزهراء آدم حامد. )  
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