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     :ملخص الدراسة

 التعرف على واقع  الووةعة الافيفةعة لتذ ةعم ال رالعة ايعدادةعةهدفت الدراسة إلي  

و  يرستوم  لععيدات ، لتعيلةم الدةن ، و  يرستوم  ال تعلفة بتفيعل التذ ةم    اللغة العربةة

بفععةم وضقذقةععيت ، وال تعلفععة ضة ععي وجغرافةتعع  م بتععيرةب بلععده وم اهت ععي ، ووتفيلةععد بلععدهم 

استقدام التذ ةم لوسعيلل التوالعل اتجت عيعي فعي  عوي تاعدةيت العلعر الرق عي  عن 

تادةعد الفعروب بعةن تفعدةر ضولةعيي األ عور لدرجعة   يرسعة ، وأل عوروجو  نظر ضولةعيي ا

و   تلور  فترح لدعم الووةعة الافيفةعة ، و  التذ ةم )مكور، إنيث( ألبعيد الووةة الافيفةة

واستقد ت الدراسة ال عنو  ،  ال رالة ايعدادةة في  وي تادةيت العلر الرق ي  تذ ةمل

( فععردا  ععن ضولةععيي األ ععور، 203)وععي علععى واعت ععدت علععى اسععتبينة تععم ت بةفالولععفي، 

ضن ج ة  ضبععيد وضشيرت النتيل  الى ( عبيرة  فس ة على ق سة ضبعيد، 44) واشت لت على

الووةة الافيفةة  ن وجوة نظعر ضولةعيي األ عور تر عيرر بدرجعة  توسع ة  عن قبعل تذ ةعم 

غةعر دالعة فعي ضسفرت النتيل  عن قة ة اقتبير )ت( اةث جييت  ال رالة ايعدادةة. ك ي   

ج ة  األبعيد وفي الدرجة الكلةة عدا بعد   يرسة التذ ةعم لتععيلةم العدةن ففعد كينعت قة عة 

)ت( دالة في اتجيه اينيث؛ و ن ام قد ت الدراسة تلورا  فتراي  ن بنوده ...  عرورة 

فوسعوم العنيةة بأبعيد الووةة الافيفةة ودع وي لتذ ةم ال رالة ايعدادةة ل ي لوي  ن ضار في ن

و اتهت يم بنشر الووةعة الافيفةعة بعةن التذ ةعم  عن قعذل األدوات والوسعيلل التكنولوجةعة 

 الادةاة عبراينترنت واث التذ ةم على   يرستوي ل واجوة تادةيت العلر الرق ي.

 : الووةة الافيفةة، ال رالة ايعدادةة، العلر الرق ي.الكلمات المفتاحية
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A proposed perception to support the cultural identity for 

the middle school stage in light of the digital stage. 

Study summary: 

 The study aimed to identify the reality of the cultural 
identity of reparatory school students related to the interaction 
of pupils with the Arabic language, their practice of the 
teachings of religion, their practice of the customs and 
traditions of their country, their interest in the history and 
geography of their country, and also related to the values and 
ethics of the students' use of social media in light of the 
challenges of the digital age, and the study used the 
curriculum Descriptive, and it was based on a questionnaire 
that was applied to (203) parents, and it included (44) phrases 
divided into five dimensions, and the results indicated that all 
dimensions of cultural identity from the point of view of 
parents are practiced to a moderate degree by middle school 
students. The results also resulted in the value of the (T) test, 
as it was not significant in all dimensions and in the total 
score except after the students practiced the teachings of 
religionThe value of (T) was a function in the direction of 
females, and then the study presented a suggested 
perception of the necessity of taking care of the dimensions of 
cultural identity and supporting it for middle school pupils 
because of their effect on them, interest in spreading cultural 
identity among students through modern technological tools 
and means via the Internet and urging Students should 
practice it to meet the challenges of the digital age. Key 
words: cultural identity, middle school, digital age. 
Key words: Cultural identity, middle school, digital age. 
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ةواج  تربةة الفرد في الوقت الايلي تادةيت عدةدة فر توي  بةعة العلر وظروف  

ت ال فيوالتي  في    ضن  ت  اآلن  لألفراد  الةو ةة  الاةية  قوام  تشكل  الرق ةة ضلبات  التفنةة 

نظرا  التكنولوجي،  ضوالعلر  الرق ي  العلر  ة لق علة   فة  اةث   المي نعةش  العلر 

ت  ض را  التكنولوجةة  الوسيلل  اتعت يدعلى  ضلبح  باةث  التي  ةزت   التكنولوجةة  لل فرة 

 (.3،  2018يتني )الدهشين،  فر  نورفوو ةتعلق بكيفة جوانب اة

ك ي تاتل وسيلل التوالل اتجت يعي ال رتبة األولى عند التفكةر في كةفةة ق يي وقت  

وةجب ضن نس ح لأل فيل بيستقدام بعض الت بةفيت اتجت يعةة  ال  واق  األلعيب،   الفراغ.

و   واللور   الفةدةو  وغةرهي  ن   Facebookو     Twitterو     YouTubeو شيركة 

الوالدةنالت   للرقيبة  ن  تق    ضن  ةجب  ولكن  ال قتلفة  األ فيل   ؛ بةفيت  على  تؤار  ألنوي 

 ( .Dilci& Kadir,2019إةجيبةي وسلبةي ك ي ضنوي تؤار في عيدات ال فل واةيت  الةو ةة )

وإلي قلق  قي ر  األ فيل،  تودد  التي  الفيل ة  ال قي ر  تفيقم  إلي  الرق ي  العلر  ضدى  لفد 

يية  عي لة األ فيل واستغذلوم واتتجير بوم عبر اينترنت سيلدة، لةر جدةدة. وت تزال إس

التوالل   ووسيلل  الرلةسةة  الرق ةة  ال نليت  ضة ي على  بل  ال ظل ة فاسب،  الشبكة  على 

على  األقرى  ال قي ر  األ فيل  ج وعة  ن  ةواج   ملك  إلي  وبيي يفة  اتجت يعي. 

لل  والتعرض  التن ر،  ملك  في  ب ي  األ فيل اينترنت،  ضن  عظم  ورغم  ال نيسبة،  غةر  واد 

ةست ةعون شق  رةفوم وس  تلك ال قي ر بنجيح، فإن تأاةرهي على البعض األقر ة كن ضن 

العيلم،   ض فيل  ايلة  )تفرةر  اةيتوم   ةغةر  وضن  لشبكيت ؛  (31،  2017ةكون  د را  نظرا 
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عربةة الى الافيظ على التوالل اتجت يعي و ي ة كن ضن تادا   ن تأاةر ةدعو ال جت عيت ال

وغةرهي  ن  الافيفةة  وال نتجيت  اينترنت  وشبكة  الف يلةيت  في  فيل تأ ل  الو نةة.  الووةة 

الوسيل  ايعذ ةة العيل ةة ةذاظ ضنوي تشكل ق را على الووةة الو نةة، والال الواةد هو 

ال و عن  وةبتعد   ، الوسيل   همه  ةتفيعل     كةف  ةعرف  وواع   جةل  سلول  اد  تنشلة 

الووةة  على  فيلافيظ  ال جت  .  وقةم  وتتنيقض     بيدئ  تتنيفى  التي  وال واد  ال شبوهة 

في  لأل ة  والفة ي  والا يري.  التيرةقي  التراث  لنفل  ال عيلم  وا اة  استراتةجةة  ةت لب 

لةغ وقوالب تت يشى    ال جت   الرق ي المى نعةش فة  والت ورات العل ةة والتكنولوجةة  

 (.  331،  2017 جت   ) كةشين ، التي ةشودهي ال

 مشكلة الدراسة:  

نبعت  شكلة الدراسة  ن قذل  ذاظة البيااة استقدام التذ ةم وقيلة في  رالة 

وتواللوم     لتفيعلوم  ونتةجة  بكارة  الادةاة  التكنولوجةة  لألجوزة  ال بكرة  ال راهفة 

اةث والغربيي(  األقيرب  سلوكةيت اتقرةن)  تغةر  البيااة  التذ ةم   تاظت  وتعبةرات 

والشبكة العنكبوتةة    ي ضدى الى   نتةجة استقدا وم ال فر  لوسيلل التوالل اتجت يعي

اتجت يعةة،   وعزلتوم  الاوار  آلداب  وافتفراهم  العربةة،  للغة  استقدا وم  في  قلور 

وكملك شغفوم بيلباث عن الجدةد بيل واق  ال قتلفة   ي ةعر وم لتشوة  وففدان هوةتوم  

ضنوم  الا  اةث  األ ور  ضولةيي  بعض  تم  فيبلة  الدراسة  ب شكلة  اياسير  ولتدعةم  فيفةة، 

الافيفةة  اهت ي يتوم  في  قلورا  هنيك  وضن  وقة وم  تذ ةمهم  سلوكةيت  تغةر  على  ضكدوا 

ةجب   لما  الرق ي؛  العلر  هما  في  اتجت يعي  التوالل  ل واق   استقدا وم  لكارة  نظرا 

ن ةشجعوا تذ ةمهم على استقدا وم للووةة الافيفة في ظل  علي ضولةيي األ وروال درسةن ض

 هما العلرالرق ي. 

عذوة على ملك كشف ات ذع على نتيل  دراسيت كاةرة عن تأاةر  واق  التوالل  

اتجت يعي  على الووةة الافيفةة والفةر بوك وغةرهي على هوةة ال راهق وضة ي الووةة 
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ا اتتليل  تكنولوجةي  ظل  في  العةد)الافيفةة  دراسة  الجدةد  ال  ودراسة  2014لرق ي  (؛ 

 &Djeffalجفيل و لاة ) ( ودراسة 2017(؛ ودراسة بوايره )2016بورقعة وعفبة )

Talha, 2018 غ بين ودراسة  )2018) (؛  ةوسف  ودراسة  ودراسة  2018(؛  (؛  

( غروبة)2019قلةدة  ودراسة  نجيدات)2019(؛   ودراسة  همه  2019(؛  ضشيرت  و   )

إلى اتجت يعي    الدراسيت  التوالل  شبكة  وق ورة  الافيفةة،  الووةة  على  العول ة  ضار 

ضشيرت   ك ي  ال ستوةيت،  في  قتلف  ق رة  تعد  رالة  التي  ال راهفة  لفلة  قيلة 

ظل  في  العربةة  لل جت عيت  الافيفةة  الووةة  على  ال ايفظة  سبل  الى  ضة ي  الدراسيت 

ضن   ك ي  الجدةد،  الرق ي  اتتليل  تكنولوجةي  الووةيت  تادةيت  على  او  تع ل  العول ة 

والافيفيت لأل م والشعوب، وتادةد ضهم العوا ل التي تجعلني قيدرةن على  واجوة سلبةيت  

 العلر الرق ي  ال غةيب اتلتزام بتعيلةم الدةن، وتشوة  اللغة العربةة .  

نفور   في  الافيفةة  الووةة  غرر  ضه ةة  الي  ضشيرت  التي  الدراسيت  وعلي  وي 

والتفيلةد التذ ةم   والعيدات  والفةم  ال بيدئ  لغرر  الدراسة  همه  إلي  الايجة  بدت  ففد 

وملك  ن  الافيفةة  الووةة  عندهم  وتتكون  فةوم  تتألل  لكى  التذ ةم  نفور  في  ال لرةة 

األلةلة  العربةة  اللغ   لتن ةة  ويرات  وال درسة  األسرة  داقل  اتجت يعةة  التنشلة  قذل 

ال  بعفةدتوم  التذ ةم  ورب   والتزام  الدةنةة،  الووةة  فةوم  تتألل  لكى  الفوةة  اتة ينةة  دةنةة 

تيرةب   على  التذ ةم  لةتعرف  الرق ى  العلر  قذل  التيرةقةة  ن  الافيلق  الكاةر  ن 

وا يرة بذدهم وجغرافةيتوي  ن قذل اللوت واللورة ، ك ي ةجب ضن  ةايفظوا على 

وال الفةم  لغرر  اتلةلة  الشرقةة  والتفيلةد  فةوي العيدات  ال رغوب  واتقذقةيت  سلوكةيت 

في نفور التذ ةم  ضانيي تواللوم    اآلقرةن سواي كين توالذ  بيشرا ضو غةر  بيشر 

لدةوم   ال لرةة  الافيفةة  الووةة  لتألةل  وملك  اتجت يعي  التوالل  وسيلل  عن  رةق 

ا و وقعوم  وتيرةقوم  الفو ةة،  العربةة  ولغتوم  الدةنةة  عفةدتوم  تشوةة  لجغرافي،  لتجنب 

وضة ي ل فيو ة ال قي ر األقذقةة والسلوكةة ولتالةن التذ ةم ل واجة سلبةيت العلر  

 الرق ي والت سك بووةتوم الافيفةة ال لرةة . 
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تأسةسي على  ي سبق تاددت  شكلة الدراسة في السؤال الرلةر اآلتى: كةف ة كن دعم 

 دةيت العلر الرق ي؟الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة في  وي تا 

 وتفرع  ن  اتسللة اآلتةة: 

إنيث(   -1 )مكور،  التذ ةم  لدرجة   يرسة  األ ور  ضولةيي  تفدةر  بةن  الفروب  دتلة   ي 

 ألبعيد الووةة الافيفةة؟  

اللغة   -2 التذ ةم     بتفيعل  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق    ي 

 الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور؟ العربةة في  وي تادةيت العلر

لتعيلةم   -3 التذ ةم  ب  يرسة  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق    ي 

 الدةن في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور؟ 

ل -4 التذ ةم  ب  يرسة  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق   عيدات   ي 

 وتفيلةد بلده في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور؟

 ي واق  الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة ال تعلفة بيهت يم التذ ةم بتيرةب بلده   -5

 وجغرافةت  في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور؟

لتذ ةم -6 الافيفةة  الووةة  واق   استقدام     ي  وضقذقةيت  بفةم  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة 

وجو    الرق ي  ن  العلر  تادةيت  في  وي  اتجت يعي  التوالل  لوسيلل  التذ ةم 

 نظر ضولةيي األ ور؟

 ي التلور ال فترح لدعم الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة في  وي تادةيت   -7

 العلر الرق ي؟

 أهداف الدراسة: 

الد ال رالة  تسعى  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  لدعم  تلور  فترح  تفدةم  الى  الايلةة  راسة 

قذل   الودف  ن  هما  تافةق  ةتم  وسوف  الرق ي.  العلر  تادةيت  في  وي  اتعدادةة 

 تافةق األهداف اآلتةة: 
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الفروب بةن تفدةر ضولةيي األ ور لدرجة   يرسة التذ ةم )مكور، إنيث( ألبعيد   - تادةد 

 ةة.الووةة الافيف 

التذ ةم   - بتفيعل  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق   التعرف على 

    اللغة العربةة في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور.

التعرف على واق  الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة ال تعلفة ب  يرسة التذ ةم   -

 في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور. لتعيلةم الدةن 

التعرف على واق  الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة ال تعلفة ب  يرسة التذ ةم   -

 لعيدات وتفيلةد بلده في  وي تادةيت العلر الرق ي  ن وجو  نظر ضولةيي األ ور. 

ال ر - لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  التذ ةم  التعرف على واق   بيهت يم  ال تعلفة  الة ايعدادةة 

ضولةيي  نظر  وجو   الرق ي  ن  العلر  تادةيت  في  وي  وجغرافةت   بلده  بتيرةب 

 األ ور.

وضقذقةيت   - بفةم  ال تعلفة  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق   التعرف على 

ال التوالل اتجت يعي في  وي تادةيت  لوسيلل  التذ ةم  الرق ي  ن  استقدام  علر 

 وجو  نظر ضولةيي األ ور. 

و   تلور  فترح لدعم الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة في  وي تادةيت   -

 العلر الرق ي. 

 أهمية الدراسة: 

 تك ن ضه ةة الدراسة الايلةة في:

ضه ةة  رالة ال راهفة ال بكرة نظرا للتغةرات السرةعة في كيفة جوانب الن و في تلك   -

 رالة. ال 

الافيفةة   - الووةة  على  تنعكر  تادةيت  ةفرزه  ن  و ي  الايلى   الرق ى  العلر  ضه ةة 

 للتذ ةم. 
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تادةيت   - في  وي  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  واق   التعرف على  ضه ةة 

 العلر الرق ي. 

الا - الدراسة ضولةيي األ ور وال عل ةن في تادةد  فو يت الووةة  فيفةة  قد ةستفةد  ن همه 

العلر   تادةيت  ل واجو   نفوسوم  في  تألةلوي  ام  و ن   ، اتعدادةة  ال رالة  لتذ ةم 

 الرق ى.

تادةيت   - في  وي  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  لدعم  تلور فترح  تفدةم 

 العلر الرق ي. 

 منهج الدراسة: 

واسترقد ت ل بةعتوي،  ل نيسبت   نظرا  الولفي  ال نو   الدراسة  اتستبينة    استقد ت 

ايعدادةة   ال رالة  تذ ةم  ض ور  ضولةيي  عةنة  ن  وت بةفوي على  وتفنةنوي  إعدادهي  تم  التى 

لتذ ةم   الافيفةة  الووةة  واق   على  للتعرف  العربةة،  ج وورةة  لر  ببعض  ايفظيت 

 ال رالة اتعدادةة في  وي تادةيت العلر الرق ي.

 محددات الدراسة: 

 ةلي:تت ال  اددات الدراسة فة ي  

ال رالة   - تذ ةم  ض ورا  ضولةيي  الدراسة  ن  عةنة  البيااة  اعت دت  البشري:  ال ادد 

التوالل   على  قدرة  ضكار  بيعتبيرهم  الدراسة  علةوم  اجرةت  المةن  اتعدادةة 

اجيبتوم   في  اتجت يعةة  الرغبة  عن  وبعدا  وضكار  لداقةة  البيااة،  ايلكترونى    

ج   البةينيت عن ابنيلوم. وقد راعت البيااة في  على اتستبةين المى تم  را  كأداه ل

في   والرغبة  وال واففة  ايلكترونى،  التوالل  على  الفدرة  الدراسة  عةنة  اقتةير 

 ال شيركة في الدراسة. 

 ال ادد ال و وعي: اقتلرت همه الدراسة على الووةة الافيفةة والعلر الرق ي.  -
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ض ور تذ ةم ال رالة ايعدادةة    ال ادد ال كيني: تم إجراي الدراسة على بعض ضولةيي -

 في  قتلف  ايفظيت ج وورةة  لر العربةة.

 م. 2020ال ادد الز يني: تم ت بةق ضداة الدراسة في عيم  -

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: 

واينسين   الادةاة  الرق ةة  التكنولوجةي  على  اتعت يد  "علر  هو:   الرق ي  العلر 

 األلى في شتى  نياي الاةية ".

ة الافيفةة هي :" تلك الشقلةة الفو ةة التي تج   ضبنيي الو ن في كةين وااد، ب ي  الووة

لدةوي  ن  فو يت: دةنةة، ولغوةة، وتيرةقةة، وجغرافةة، وقة ةة، فت ةزهم عن غةرهم  ن  

 ال جت عيت ". 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 ةت  ن اي ير النظري اذاة  ايور: 

 ول الووةة الافيفةة،  فوو وي، و فو يتوي. : وةتنيالمحور األول

 : ةت  ن ال رالة ايعدادةة )ال راهفة ال بكرة( و بةعتوي. المحور الثاني

 :  بةعة العلر الرق ي.المحور الثالث

 أوالً: الهوية الثقافية:  

الافيفةة"،  فو يتوي،  الووةة  والافيفة،"  الووةة  الدراسة  فووم  ال اور  ن  هما  ةتنيول 

 توي.و ؤشرا

 مفهوم الهوية.  -ض

ادةدةة،   مو  يقة  وال جت    اتنسين  على  تأاةرهي  ضن  إت  افةفة  عنوةة  الووةة  تعد 

وهي دال ي تشكل ال تغةر الفيعل في اةية الشعوب اةن ي تلبح الووةة واادة و تجينسة 

و ت يسكة، فإن ملك ةنعكر على قدر الت يسك والفيعلةة لل جت   المي ةا ل همه الووةة،  
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وتلعب الووةة دورهي في تأكةد ت يسك الج يعة اةث ةتافق هما الت يسك  ن قذل الافيفة 

 (.197ب، 2012ال شتركة التي تنظم التفيعل بةن البشر)لةلة، 

( بأنوي رؤةة األفراد والج يعيت ألنفسوم ضو  515، ص2013عرفوي نيبوزوكي وا بسون )

( ع يرة  عرفوي  ك ي  بأنفسوم.  ب6،  1999إاسيسوم  ت  (  التي  اوابت   الشيي  "هوةة  ينوي 

تتجدد وت تتغةر، وتتجلى وتفلح عن ماتوي دون تقلى  كينوي لنفة وي،  يل ي بفت المات  

 على قةد الاةية! إنوي كيلبل ة بيلنسبة لإلنسين ةت ةز بوي عن غةره". 

( إلى ضن الووةة  "هي التي تع ى اتنسين كةين ، وتادد ل   173،  2004وةشةر ال ب  )

الافيفيوج التي تجعل ال ركب  الس يت القيلة  الي  ضنوي تشةر  بكل  اتوةيت    -وده، ك ي 

ألنوي  ج ل الظروف التيرةقةة والسةيسةة   ؛ ةقتلف  ن  جت   الى آقر -ال يدةة والر زةة

وهي  قلولةت ،  ال ركب  لوما  تع ى  التي  والسةكولوجةة  واتجت يعةة  واتقتليدةة 

   لآلقر". ال سلولة عن تشكةل نظرة ضلايب

الغةر،   ي ةع ةوي    تعنى القلولةة والت ةز والتفرد عن  و  ي سبق ةت ح ضن الووةة 

تست د  نوي   وتكون س ة  تأللة  لوي قلولةتوي  وتافظ  ت ةزهي  التي  القيلة   بةعتوي 

 قوتوي وتافق غيةتوي وهدفوي في الاةية. 

 مفهوم الثقافة:  -ب

فذسفة وال فكرةن لوما ال فووم. ففد  لفد ت ور  فووم الافيفة واقتلف بيقتذف رؤى ال 

اتفق كاةر  نوم على ضن الافيفة هي :" ال عرفة ال جردة التي ت ترتب  بز ين ضو  كين، 

على   ال ايلةة  إلي  والج يعة  الفرد  ةفودان  اللمةن  الرواي  والنتيج  ال عرفة  تعنى  وهي 

 وقف، الماكرة ، ضي كل   ستوةيت عدةدة:  العلم الفلسفة، األدب، الفن التفكةر، الشعور، ال

 شيي  رتب  بيلاةية والسوك ". 



   د/ دعاء زهدي عباس الرفاعي

)ولفد    وا بسون  نيبوزوكي  ال شتركة 508،  2013عرف  ال رةفة   " بأنوي  الافيفة   )

ت م   ك ي  بوم،  القيلة  والر وز  الفنةة  األع يل  ملك  في  ب ي  النير  ل ج وعة  ن  للاةية 

  ن جةل إلى الجةل التيلي".  كملك نظي ي  ن ال عيني ال شتركة بةن  جت    ن النير وتنفل

بأنوي"  ج وع   الافيفة  عرفت  ففد  )اتلسكو(  والافيفة  للعلوم  العربةة  ال نظ ة  ض ي 

الفكري والفني ب عنيه ي الواس  و ي ةتلل بو ي  ن  ويرات ضوةعةن علةو ي  ن  النشي  

بوي   األقرى  تأارة  اتجت يعي  النشي   ضوج   بج ة   الرواب   فوي  ولولة  وسيلل 

( الافيفة بأنوي الكل ال ركب المي ةش ل  (Tylorك ي عرف تيةلور    (.13،  2017نينة،  ")ك

ال عرفة وال عتفدات والفن واألقذب والفينون والعيدات وكل الفدرات والعيدات األقرى  

 (.  31، 2007التي ةكتسبوي اتنسين بولف  ع وا في ال جت   )كوش، 

( الاوات  ا 219،  2003عرف  " ج وع  الافيفة  ت ال  (  التي  اتجت يعةة  ل وروايت 

ضفكير  األفراد  ن  إلة   ج وعة  ن  تتولل  كل  ي  فين  وعلة ،  ج يعة  ي    إنجيزات 

همه   لنفل  ضسيلةب  ضو  ةدوي  ضو  فكري  إنتيج  ضو  ع لةة  وضنش ة  ضو  نيه   وقةم  وعيدات 

ال علو يت والقبرات  ن جةل إلي آقر و كل همه في  ج وعوي ت ال  ي نس ة  الافيفة،  

 ضي  رةفة اةيه الج يعة".  

العوا ل،   لع لةة  تعددة  وإن ي هي  اللة  ايبت  ادد،  ضسير  تفوم على  الافيفة ت 

ةفوم بوي ال جت   بكيفة فليت  و قتلف وسيلل ، والافيفة ترتب  بومه الع لةة ال تفيعلة،   ي 

 (. 28، 1989ةجعلوي عي ذ  وجوي فعيت)ضنةر والعيلم،

هة ضبو  عرفوي  وقد  ) هما،  للعيدات  153،  2001ف  ةتس   شي ل  بأنوي  فووم   "  :  )

تعل وي   ةنبغي  التي  والتفنةيت  واألدوار  والعذقيت  السلوك  وضسيلةب  وال عتفدات  والفةم 

والتكةف  عوي ب ي ةع ى الاةية ن  ي  اددا" .....  وةتبةن  ن قذل  ي سبق  ن تعيرةف 

للافيفة  " ضنوي  رةفة اةية األفراد داقل ا ل جت    وتت  ن  عتفداتوم وضفكيرهم   تعددة 

 وعيداتوم وقة وم واتجيهيتوم ال تفيعلة  عي للتكةف    الاةية " . 
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 مفهوم الهوية الثقافية.  -ج

الافيفةة   الووةة  ضن  الةونسكو  تبنت   نظ ة  الافيفةة  ي  للووةة  قد ت  التي  ال فيهةم   ن 

ة  الةة ضو إقلة ةة ضو و نةة،  تعنى ضوت وقبل كل شيي ضنني ضفراد ننت ي الي ج يعة لغوة

ب ي لوي  ن قةم ضقذقةة وج يلةة ت ةزهي، وةت  ن ملك ضة ي األسلوب المي نستوعب ب   

 (. 5، 2016تيرةب الج يعة وتفيلةدهي وعيداتوي وضسلوب اةيتوي )سةف، 

تقتلف   ك ي  علر،  الى  علر  و ن  آقر  إلى  الافيفةة  ن  جت    الووةة  وتقتلف 

لفكرةة واتةدةولوجةة ل نتجي الافيفة العربةة. وهنيك اذاة  ستوةيت  بيقتذف التوجةويت ا

والووةة  الج يعةة  والووةة  الفردةة،  الووةة  الشعوب:)  لشعب  ن  الافيفةة،  الووةة  في 

ت   الافيفةة  الووةة  فإن  ايبتة،  لةست  ال ستوةيت  همه  بةن  والعذقة  الفو ةة"(  "ضو  الو نةة 

 يرةة إت إما تجسدت  رجعةتوي في اذاة عنيلر: تكت ل، وت تبرز قلولةتوي الا 

 الو ن: بولف  األرض، ضو الجغرافةة والتيرةب.  -

ماكرة   - وقوا وي  ال شتركة  الافيفة  عن  تعبر  التي  الرواي  النسب  بولفوي  األ ة: 

 تيرةقةة و  وايت تعبر عنوي ايرادة الج يعةة التي ةلنعوي اب الو ن.  

 لوادة الو ن واأل ة.الدولة: بولفوي التجسةد الفينوني  -

وضشةر ضن الشعوب العربةة تبدو ضكار عر   لتودةد ففدان هوةتوي و ةمهب اقرون الي    

ضن الافيفة  ن الفوة والرسوخ باةث ةلعب اقتراقوي والتأاةر فةوي بيتجيه تلفةتوي، ولكن 

ة غربةة  لناق بفدرتني على ال واجوة فع لةة  ايولة إنويي الافيفيت وتن ة  البشر علي افيف

،  2008واادة سةفشل وضن علةني ضن ناق بأن هوةتني الا يرةة ستكون راسقة )الع وى،

222 ،238   .) 

الدةن   ج يل  دراسة  و نوي:  الافيفةة  الووةة  بتنيول  الدراسيت  العدةد  ن  اهت ت  وقد 

( )2016وآقرون  واجيزي  عيقول   ضبو  ودراسة  والزبون  2018(  العلوان  ودراسة   )

هدفت2018) ففد  على    (  والتعرف  الافيفةة  الووةة  على  التعرف  إلى  الدراسيت  تلك 
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ال وا نة   قةم  وتعزةز  الافيفةة  الووةة  تن ةة  وضولت ب رورة  علةوي  تؤار  التي  العوا ل 

دور  إلى  ضشيرت  ك ي  علةوي،  والافيظ  الافيفةة  الووةة  وتألةل  ال ذب،  لدى  الليلاة 

 وم  وجوةن و ؤارةن وقدوة اسنة ل ذبوم. ال عل ةن في تن ةة الووةة الافيفةة لل ذب كون

(  2014( ؛ زاةد )2010(؛  ا د ) 2004ك ي ضشيرت دراسيت كل  ن  الشرقيوي )

الدراسيت   همه  وضولت  ال لرةة،  الافيفةة  الووةة  على  الافيظ  في  التربةة  دور  إلى 

لدى    ب رورة تكيتف ال ؤسسيت التربوةة وال جت عةة  ن ضجل تأكةد  ضبعيد الووةة الافيفةة

اتنسين العربي فكرا و  يرسة، واقترات الدراسيت  ضع يت ةجب على  ؤسسيت التربةة 

الرس ةة والذرس ةة  راعيتوي والفةيم بوي للافيظ على الووةة الافيفةة ال لرةة، ك ي ضكدت  

همه الدراسيت على ضه ةة التنشلة اتجت يعةة األولى في تدعةم وإن يي الووةة الافيفةة،   ي 

 د ضه ةة الدور المى تفوم ب  األسرة في تشكةل الووةة الافيفةة.ةؤك

 :مقومات الهوية الثقافية  -د

التيرةب،   والتفيلةد،  العيدات  الدةن،  العربةة،  )اللغة  الافيفةة  الووةة  ضبرز  فو يت   ن 

 الجغرافةي، الفةم( 

 اللغة العربية.   -1

لأل الافيفةة  للووةة  األسيسي  الافيفي  اللسين  تعد  ضسير  اللغة  وهي  والشعوب،  فراد 

ال رتكزات  ضاد  وهو  التراث  ض ي  وجودهي،  وتأكةد  الووةة  وإابيت  ولذاتكيك  للتوالل 

األسيسةة للووةة، وهو النتيج الا يري المي ةنادر  ن قليلص ض ة  ن األ م ال تفيعلة 

ن (. اللغة قيلةة وس ة   ةزه لإلنسين ع 248،  2014   البةلة التي نشأت فةوي )شيبني،  

تولل  فإنوي  اتتليتت،  بوظةفة  الفةيم  إلى  بيي يفة  األقرى،  واألجنير  الكيلنيت  سيلر 

 (.  307، 2013وتنفل بةن الافيفة والسلوك وال ويرات ال ذل ة )نيبوزوكي وا بسون، 

واللغة   ونلولوي.  وناوهي  في  عج وي  كي نة  لغتوي،  في  كي نة  ض ة  كل  بذ    -وافيفة 

فيفة. و ي  ن ا يرة إنسينةة إت وليابتوي نو ة لغوةة، و ي  ضبرز الس يت الا   - نيزع
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 ن لراع بشرى، إت وةب ن في جوف  لراعي لغوةي، اتى قةل إن  ة كن لةيغة تيرةب  

 (. 64، 2006البشرةة على ضسير  ن لراعيتوي اللغوةة)لدةق، 

لكونوي تسوم في تشكةل  ؛  إن اللغة العربةة عنلر رلةر في اةية ضي  فل عربي   

واي ره   و ي ة   وتيرةق   واتليل     وروا   تولةل  ضداة  ولكونوي  هوةت ، 

 و ستفبل .وهنيك عوا ل كاةرة ضسو ت في تراج  اللغة العربةة،  نوي:  

 الجول بأه ةة اللغة.  -

 كارة التادةيت التي تواجووي اللغة العربةة.  -

 لب ملك. اتهت يم بيللغيت األقرى على اسيب اللغة العربةة بدعوى ضن العلر ةت   -

 قوة وشراسة  ق  يت التغرةب في الو ن العربي.  -

وإما كينت اللغة العربةة وعيي للافيفة واألفكير و فتياي لذبتكير وايبداع، وإما كينت اللغة 

العربةة ضة ي ضهم  فوم  ن  فو يت الفو ةة العربةة وضهم راب  ةرب  تذ ةم األ ة العربةة  

جب الارص علةوي والدفيع عنوي و واجوة األعداي  في اتتليل والتوالل؛ فين  ن الوا

)القواجة،   وا  اذلوي  العربةة  غةيب  ايل  في  الواق   إلة   سةلول  ةجولون  ي  المةن 

2014 ،163،162 .) 

الةونسكو   تفرةر  إن  وقف    2003وعن   " اللغيت وتعر وي لذنداير:  اول اةوةة 

ةة للاكم على  دى اةوةة لسين  ضفراد ال جت   إزاي لغتوم وااد  ن ضهم ال عيةةر األسيس 

همه   است رارةة  تعنى  ض ة  ي  في  اللغة  ففوة  تودده،  التي  الق ورة  ودرجة  األلسنة،   ن 

األ ة بأقم دورهي بةن بفي األ م؛ ألن غلبة اللغة بغلبة ضهلوي، وتبد ضن ةرتفي النير    

الا  ف ييات  ن  الي  التعلةم  تنفلوم  ن  جرد  جدةدة  ضفيب  إلي  وبوي  والفكر،  اللغة  فيفة، 

)الكركي،   نتيلجوي 2014(. وقد توللت دراسة على )34،  24،  2012وايبداع  ( في 

إلى عدم  واكبة اللغة العربةة للعلر الرق ي، افتفير اللغة العربةة تستقدام  رالق باث  

 عت دة على التفنةة . وضن اللغة العربةة لم تدقل علر الرق نة بعد ك ي ضولت نتيلجوي 
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 وةر ال اتوى الرق ي للغة العربةة  ن قذل  ارك باث فعيل وشي ل،    ب رورة ت

دراسة  تولي   نتيل   توللت  ك ي  العنكبوتةة.  الشبكة  تستع يل  لغوةة  بنيي  عيجم  إعيدة 

العربةة 2010) الدول  جينب  ضفعيل  ا رة  ن  ردود  هنيك  وضن  العول ة  اجتةيح  إلى   )

على القلولةة الافيفةة، والتوالل الفكري  ن لذهت يم بف ةة اللغة العربةة، والافيظ  

واد يجوي  العربةة،  استراتةجةة و بيدرات عربةة تستنويض  ل شروعيت  التق ة   قذل 

والادااة   الاةية  الفكرةة عن  بيلعزلة  العربي  اينسين  الرق ي، اتى ت ةشعر  العلر  في 

( إلى 2018بن )ب رةفة ت تس ح ل  ب واكبة علر العول ة، وتوللت دراسة نوةلر ول

الافيفةة اتفترا ةة للشبيب الرةفي فة ي  الافيفةة الواقعةة والووةة  الووةة  وجود فجوه بةن 

ةتعلق بكل  ن اللغة و رةفة الاوار    اتقرةن و اتلتزام بيل واب  ال جت عةة وإابيت  

 يلم الواقعي.المات، والدرجة الكلةة للووةة الافيفةة الواقعةة لليلح الووةة الافيفةة في الع

دراسة توللت  بةن    (Jorn, 2004)جورن   ك ي  العربةة  بيللغة  اتهت يم  إلي 

ضع يي   واهت ت  وةسكونسن  جي عة  في  العرب  األ رةكةن  لل ذب  العربةة  العيلذت 

إلي  عرفة  ةؤدى  الو ن   ي  التوالل     للافيظ على روح  األ رةكةة  العربةة  الجيلةة 

 يظ على الووةة الافيفةة.  ال ذب للغة العربةة وملك للاف

لملك فيللغة العربةة لن ترقي بيل دةح، بل بجود ضبنيلوي في العلم والا يرة واينتيج،  

ففة ة اللغة تست د في ال فيم األول  ن قة ة  ذبوي  وإنتيجوم وإبداعوم؛ لما فإن  ستفبل  

و  تادد  كينتوي  وضن  عيل ةة،  برؤةة  لوي  بيلتق ة   العربةة  رتب   برؤةة اللغة  شكذتوي 

عيل ةة ضة ي قيلة ونان في بداةة الفرن الايدي والعشرةن اةث تدقل التفنةيت الرق ةة  

األع ير  على  قي بة  هيللة  بفدرة  لت تعوي  وملك  وال دارر،  البةوت  والمكةة،  عظم 

 (. 398، 2016واألجنير على اقتذف  ستوةيتوي في الافيفة والوعي)ليلح، 
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 الدين.   -2

ا عذقة  عن  الووةة  ض ي  عنيلر  ضسيسي  ن  عنلر  فيلدةن  بيلدةن:  الافيفةة  لووةة 

وعي ل  ن العوا ل الايس ة في بنيلوي ألن  ةتلل بيلفةم الرواةة التي ت ة كن ضن تكت ل  

 (. 17، 2011إنسينةة اينسين بدونوي)علفور، 

الشرقةة قةم الا يرة  الدةنةة لتذ ةمني ؛ ألن ضاد  بيلتربةة    - ن ال روري اتهت يم 

ةوودةة ضم  ضم  سةاةة  كينت  الدةنةة   -إسذ ةة  التربةة  قذل  و ن  رواةة،  ضنوي  بةعة 

نست ة  ضن نجعل اتنسين ضكار استفي ة وض ينة لنؤسر قيعدة دةنةة لل وا ن، تجعل  ةجفل  

ب بةعت   ن ضي اناراف ترف   الف رة اينسينةة السوةة. وعلةني في هما اي ير ضن نادد 

الدةنةة األسيسةة التي ةنبغي ضن ةتعل وي تذ ةمني. ك ي ضن   ن ال روري     ج وعة  ن الفةم 

ونان ننشئ تذ ةمني ضن ت تتوقف تنشلتني لوم على  ستوى استةعيب الفةم الدةنةة فف  ، بل  

 (. 325ض، 2012ندرب  على تفعةل همه ال  ي ةن في واقع  الةو ي)لةلة،

 العادات والتقاليد. -3

والتفيلةد   وال جت   العيدات  الفرد  بةن  تبيدلةة  عذقة  وهى  هي  أاورات  جت    

والج يعة؛ فيلفرد ةتأار بيلنسق واألعراف السيلدة في  اة   وةتأار بيلج يعة ألن   نوم،  

و و ي  يعت آايره     ر الز ن إت ضن بعض  أاورات  ستبفي  وجودة وتت ال ملك في  

وغةرهي   الشعبةة  والاكيةيت  واأل ايل  الشعبي)  األغيني  اتدب  نوااي   ن 

 (. 581، 2002فيقورى،

الووةة؛   ام  و ن  الافيفة  تشكةل  في  الرلةسة  ال كونيت  ال كتسبة  ن  والتفيلةد  العيدات  تعد 

ةبفي  افيفةي  تشكل  ل اي  التي  الاةيتةة  ال فيهةم  العدةد  ن  ترسةب  بفوة في  تؤار  فيألسرة 

بيأل ور تتعلق  ال فيهةم  همه  الووةة.  في  ةع ل على   ضاره ظيهرا  العربي  والبةت  الاةيتةة 
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تربةة الموب الفني واياسير الج يلي عند األ فيل  نم اللغر كجزي  ن ع لةة التنشلة  

 (. 324، 2017اتجت يعةة والتربةة )كةشين ،  

فيلتفيلةد واتتجيهيت والعيدات ت ر بع لةة تنفةة  ن قذل اآلبيي  تقمة  رةفوي إلى 

وضك بلورة  لفية  تنفى التذ ةم  ضو  تلفى  ب ايبة  لفية  اآلبيي  وةعتبر  ار قلولةة. 

الفةم قبل عبورهي إلى ال فل ك ي ضنوم ن يمج ض يم األ فيل ةفلدونوي. األسرة ضول  ولل  

تفةة     عند  ال فل  علةوي  ةعت د  التي  ال رجعةة  الج يعة  ال فل، وهي  الى  ال جت    لافيفة 

 (.89، 2011لسلوك  )سلة ين، 

درا نتيل   )وضسفرت  الاوةني  والافيفةة  2009سة  الو نةة  للووةة  تو ةش  هنيك  بأن   )

نتةجة العول ة ك ي  ضولت ب رورة تنشة  التفيعل والاوار الافيفي العربي    افيفيت  

األقرى،   الافيفيت  ة رني  ن  وت  ةنفعني  ب ي  العربةة   افيفتني  نارى  وضن  األقرى  األ م 

ب ي   العيل ةة  الافيفيت  تلك  نرعرف  ضن  اجت يعةة  وةجب  وقةم  وتفيلةد  تراث  لني  ن 

واادة  ن  عرةفة. تعتبر  والتى  العربي  الرق ى  لل اتوى  الفو ةة  اتستراتةجةة  وهدفت 

ركيلز  جت   ال عرفة في  لرإلى الافيظ على الووةة ال لرةة وتعزةز الافيفة العربةة 

ال قزون وتعزةز  اينترنت  شبكة  على  كيفة  بأشكيل   العربي  ال اتوى  الافيفي   بإاراي 

والا يرى الرق ي؛ ل  ين افظ ال اتوى، وقيلة الترااي، وزةيدة ال اتوى الرق ي  

 (. 5، 2014العربي ال تيح)اتستراتةجةة الفو ةة لل اتوى الرق ي العربي،

 التاريخ والجغرافيا.  -4

فيلاوابت    ، التيرةقةة  و تغةرات    ، الجغرافةة  اوابت   ل   وكةين  وو ن  ضرض  الافيفة 

ال تغةرات التيرةقةة ت ال بوتفة اتنلوير لكيفة عنيلر الافيفة وت ال الووةة  الجغرافةة و

الايلي؛   علرني  في  ضم  الفدة ة  العلور  في  سواي  جيمبةت ،  ل   ق بي  ال لرةة  الافيفةة 
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رفةعة   وفنون  وآدضب  ودةن  لغة  ت لك   ن  ب ي  اتبعيد  الافيفةة  تعددة  ال لرةة  فيلووةة 

 (. 854، 2001)عةد، 

والجغرافةي عي ذن  ن العوا ل ال سيعدة في تكوةن الع لةة اتجت يعةة، ولو ي التيرةب  

ت ةز  للافيفة اةث إن تيرةب وجغرافةي  لر  تأاةران قوةين في لةيغة ال ظور القيرجي 

والعيلم، )ضنةر  اتقرى  الافيفيت  غةرهي  ن  عن  قلور 26،  1989افيفة  لر  فونيك   )

و نني فةجب علةني ان نوتم بتو ةح ملك لتذ ةمني في وا ح في اهت ي ني بتيرةب وجغرافةي  

 راال تعلة وم ال قتلفة ك ي ةارص اتبيي على تنشلتوم تنشلة سلة ة لدعم الووةة الافيفةة 

( في نتيلجوي  رورة 2008اولت دراسة عذم )ال ت الة في تيرةب وجغرافةي و نني. وقد  

بيل  اتجت يعةة  الدراسيت  في  نيه   النظر  ضهدافوي إعيدة  تت  ن  باةث  ايعدادةة  رالة 

 و اتواهي الوسيلل وال رب واألنش ة  ي ةسيعد على تن ةة هوةتني الافيفةة. 

 القيم واألخالقيات.  -5

الفةم واألقذب  فوو ين  تذز ين عررفت األقذب بأنوي قةم ضو  نظو ة قةم، تعرف  

في علم اتجت يع تعنى ضنوي  علةوي اتنسين بيعتبيرهي جيلبة للقةر و يردة للشر. فيلفة ة  

ضو  ضو غةر تلق ،   لوبي  ، تلفي  قبةاي  ضو  بكون  اسني  الج يعة  ضو  الفرد  ةراكم عند   ي 

ضو  الفرد  قبل  ال قتير  ن  وال عةير  ال ةزان  بأنوي  ضة ي  البعض  وعرفوي  غةر   لوب، 

سير فإن  الج يعة  ن بةن البدالل ال تياة ال  رواة بيلنسبة إلى  وق   ي. وعلى هما األ

الفةم هي عبيرة عن ال ةزان وال عةير لتعرةف وتادةد الو   ال  لوب المى ةنبغي ضن 

 (. 338، 2016تكون علة  األ ور) زةن الدةن، 

تعكر  فوى  السلة ة،  واألسرة  ال ايلى  الفرد  تكوةن  في  ضهم عنلر  األقذب  وتبفي 

تعل بفدر ي  األ ة  ضقذب  تعلو  فبفدر ي  وا يرتوي،  األ ة  وافيفتوي افيفة  ا يرتوي  و 

ةتالى   ال جت    كين  فيما   ، األ م  بفيي  ضسير  : هى  فيألقذب  والعكر لاةح.  وقة وي، 

بيألقذب الاسنة  ن اللدب واأل ينة والعدل واأل ن وال ابة بةن النير وافظ الافوب  
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(.  186،  2018وااترام اآلقر، كني ض يم  جت   ليلح ةسود فة  ات ن واأل ين )  ذح،  

األسرة  و  ي   قبل  جودا  نظ ي  ن  تت لب  واألقذب  الفةم  ضن  للبيااة  ةت ح  سبق 

وال درسة وال جت   ككل لدعم اتقذب الا ةدة  ال : اللدب واتستلمان وآداب الاوار  

لةتالى   ال عيلر  الايلى  الرق ى  العلر  ملك  في  قيلة  التذ ةم  نفور  في  وغةرهي 

وقةم نبةلة ايبتة ت تتغةر ب رور الز ن. وهما  التذ ةم بلفيت إةجيبةة   لوبة  وسلوكةيت  

( كلو  دراسة  إلة   ضشيرت  األقذقةيت  2007 ي  مكر  إلى  توللت  التى  نتيلجوي  في   )

 الا ةدة ال  لوب  ن  جت   ال علو يت التعي ل بوي عند استقدام شبكة اينترنت. 

 مؤشرات الهوية الثقافية ودالالتها: -هـ

الاف الووةة  تن ةة  ؤشرات  تعزةز  تعد  ةستودف  تربوةي  نوجةي،  ع ذ  ال جت    في  يفةة 

اتنسينةة بيعتبيرهي  ؤشرا ت بةفةي على   ال تعلم ب رورة الافيظ على ال نجزات  شعور 

(. ونظرا ل رورة اتهت يم ب ؤشرات  134،  2019افةفة الواق  الا يري )النبويني،  

الب تنيولتوي  ففد  للتذ ةم  توافرهي  ودرجة  الافيفةة  ق سة  الووةة  في  الدراسة  همه  في  يااة 

ضبعيد تم لةيغة عبيراتوي بشكل ةتنيسب     ؤشرات الووةة الافيفةة ال درجة   ن كل  

 بعد  ن األبعيد الق سة والتى تستقدم كدتلة للتعبةر عن الووةة الافيفةة فت الت في اتتي:  

يرات دال  فوى ب ايبة البعد األول: تفيعل التذ ةم    اللغة العربةة وةندرج تات  عده عب

ةستقدم   ضن"  العبيرات  همه  و ن  البعد  هما  في  توافره  درجة  على  للدتلة  اداي   ؤشرات 

اآلقرةن"  ايلكتروني     التوالل  ضانيي  الاوار  في  الفلاى  العربةة  اللغة  التل ةم 

وعبيرة   العربةة،  اللغة  التل ةم     تفيعل  ك ؤشر على  ةدل  العبيره  لومه  دال ي  فيستقدا ة 

التوالل   العربةة على  واق   بيللغة  بيللغة اينجلةزةة في كتيبيت   التل ةم كل يت  "ةستقدم 

ة يرسوي   ونيدرا  ي  تكون  عةفة  ضن  ةجب  العبيرة  لومه  ال  يرسة  فدرجة  اتجت يعي" 

التل ةم   ةن ق   " عبيرة  تشةر  ك ي  األلةلة،  العربةة  بلغت   اعتزازه  ملك على  لةدل  التلة م 

)الاروف ال واق   األلوات  عبر  اآلقرةن  الادةث     عند  ب ذقة  (  ن  قيرجوي 

ال تعلفة   الافيفةة  بووةت   ت سك   على  تدل  فينوي  دال ي  ال  يرسة  درجة  الى  اتلكترونةة" 
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ضفكيره   التل ةم عن  ةرعبر   " التيلةة   العبيرات  لج ة   دال ي  وضة ي   يرست   العربةة  بيللغة 

اينترن  عبر  الاوار  ضانيي  وا اة  ال واق   بج ل  العدةد  ن  التل ةم  "ةتلفح  ت"، 

عن   الباث  في  اركيت  العربةة  اللغة  التل ةم  "ةستقدم  العربةة"،  بيللغة  ايلكترونةة 

التوالل    اآلقرةن  ضانيي  ال ترادفيت  التل ةم  "ةستقدم  ايلكترونةة"،  والبرا    األلعيب 

العربةة"، اللغة  تعلةم  لبرا    التل ةم  "ةست    اينترنت"،  بع ل باث    عبر  التل ةم  ةفوم   "

العبيرت على  دى ت سك التذ ةم بلغتوم العربةة   عن لغت  العربةة وج يلةيتوي" تدل همه 

 وهوةتوم الافيفةة. 

التى  العبيرات  بعض  البيااة  ففداستقد ت  الدةن  لتعيلةم  التذ ةم  الايني:   يرسة  البعد 

لى  دى توفرهي اما  يرسوي التل ةم  ترتب  بوما البعد وهى ب ايبة  ؤشرات لذداي للدتلة ع

   " العبيرات  همه  و ن  اتجت يعي  التوالل  لوسيلل  استقدا    عند  كبةرة  وبدرجة  دال ي 

ةتيب  التل ةم البرا   الدةنةة عبر اتنترنت"، " ةشيهد التل ةم األفذم واألغيني والفلص  

واألعةيد   ال نيسبيت  على  التل ةم  ةتعرف   " اتلكترونةة"،  قذل  الدةنةة  الدةنةة  ن 

 اتنترنت". 

بعض  استرقد ت  البعد  هما  لتافةق  بلده  وتفيلةد  لعيدات  التذ ةم  الايلث:   يرسة  البعد 

العبيرات لتشةر الى  دى تافف  وملك  ن قذل ال  يرسة الدال ة لوي  ن قبل التل ةم اانيي 

فيستقد ت   ال قتلفة  اتلكترونةة  ال واق   قذل  و ن  لذنترنت  همه  استقدا    البيااة 

األغيني   الى  التل ةم  ةست    و نوي"  البعد  بوما  تتعلق  والتى  اتستبينة  داقل  العبيرات 

بيألعةيد   القيلة  البرا    التل ةم  ةتيب    "  ،" اتنترنت  قذل  الشعبةة  ن  وال وسةفى 

الوسيل    التعي ل     اانيي  الاوار  بآداب  اآلقرةن  التل ةم     ةلتزم   "  ،" الفو ةة 

 ة ".    اتلكترونة

البعد  هما  جوانب  ؤشرات  ضهم  و ن  وجغرافةت   بلده  بتيرةب  التل ةم  اهت يم  البعدالراب : 

اداي  على  وةارص  دال ي  التل ةم  بوي  ةفوم  ضن  ةجب  والتى  عن   تعبر  التى  العبيرات 

التيرةقةة   األفذم  التل ةم  ةشيهد  ملك"  على  و ايل  البعد  هما  لتافةق  بيست رار    يرستوي 
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عن بلده عبر ال واق  اتلكترونةة ال قتلفة "، " ةستقدم التل ةم  اركيت الباث والوايلفةة  

 للولول الي الافيلق التيرةقةة والجغرافةة عن بلده ". 

البعد القي ر: قةم وضقذقةيت استقدام التذ ةم لوسيلل التوالل اتجت يعي لفد استقد ت 

الب هما  في  )ال ؤشرات(  العبيرات  دال ي البيااة  ج وعة  ن   التل ةم  ة يرسوي  والتى  عد 

وبدرجة كبةرة  ال" ةلتزم التل ةم بأدب الاوار    اآلقرةن ضانيي الدردشة اتلكترونةة، "  

ةغلق التل ةم الكي ةرا ضانيي اتتليل الرق ي بيألقرةن " لةدل ملك على  دى التزا   بفةم 

في نفور النيشلة لةتالى بوي و بيدئ واقذقةيت اةجيبةة لدعم الووةة الافيفةة وغرر الفةم  

هوةت   ل   لةلبح  جت    ال جت    على  بدورهي  تنعكر  والتى  الشقلةة  لفيت   في 

وقلولةت  الافيفةة؛ ك ي توجد بعض العبيرات ) ال ؤشرات ( في هما البعد والتى ةجب 

ضن ةبتعد التل ةم عن   يرستوي وةندر فعلوي  ال" ةروج التل ةم للكمب عبر  واق  التوالل  

تنوي   وملك   " بيينترنت  األسيسةة  و وي    دراست   عن  التل ةم  ةنشغل   "  ،" اتجت يعي 

 سلبةيت ت ةجب   يرستوي للافيظ على هوةة األ ة وقة وي  ن اتق ير السلبةة.   

 ثانيا: المرحلة اإلعدادية ) المراهقة المبكرة (:   

لما فإنوي     ؛مكورا وإنياي   تعتبر  رالة ال راهفة هي ال رالة الارجة في اةيه التذ ةم

وةلةوم   البةت  في  واألم  األب  وقيلة  التربةة  على  الفيل ةن  قيص  ن  جود  إلى  تاتيج 

التذ ةم )عبد  الارجة في اةيه  ال راال  فومه هي ضلعب  بيل رالة ايعدادةة  ال عل ون 

 (. 7، 2012هللا، 

اتنسين تعد   على  ت ر  التي  الفترات  ضلعب  ال راهفة  ن  همه  اةث    ؛ رالة  تعد 

ال  تدة، ف ن ال عروف بأن اةية اينسين  ال رالة هى اتقتبير األول واألهم في اةيت  

ال رالة  همه  في  اينسين  وة ر  ب راهفت ،  كبةر  بشكل  ترتب   الذافة  ال راال  كيفة  في 

بيلعدةد  ن اللعوبيت والتادةيت، وهي: ادة التعي ل والعلبةة،  ايولة الت رد والتفرد 

 (. 10، 2019قب  واللراع الداقلي ) ال لةجى، برضة ، الت
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اتجت يعةة    التنشلة  لع لةة  ال نيسبة  ال رالة  هي  ال رالة  همه  ضن  ال ذاظ    ؛  ن 

وملك ألن لدة  الفدرة على إدراك ال فيهةم وال عيةةر اتجت يعةة التي ت ب  السلوك لما  

تجت يعةة إلى غرر  ةجب علي األسرة ضن تتفوم ملك وتع ل هي وكل  ؤسسيت التنشلة ا

الفةم والف يلل القلفةة لدى ال فل ، وتكسب  ال ويرات والقبرات ال تعددة ، و ن   يلب  

 الن و في  رالة ال راهفة:  

 تافةق عذقيت جةدة ني جة    األقران.  -

 الرغبة في السلوك اتجت يعي ال سلول وتافةف .  -

 اكتسيب  ج وعة  ن الفةم ونظيم ضقذقي لتوجة  السلوك.  -

فةوي ، ك ي ةوجد   التي ةعةش  بيلبةلة اتجت يعةة واألسرةة  لل راهق  الن و اتجت يعي  ةتأار 

في البةلة اتجت يعةة  ن افيفة وتفيلةد وعيدات وعرف واتجيهيت و ةول ةؤار في ال راهق 

 ، وةوج  سلوك  وةجعل ع لةة تكةف     نفس  و   ال اة ةن ب  ع لةة سولة ضو لعبة. 

ةوجب    لتومةب  شيعر  وايسذم  ال تواللة  جوودهم  ةبملوا  ضن  واأل ويت  اآلبيي  على 

ال راهفةن، وتفوةم  بيعوم ، وتعودهم على   يرسة العيدات واآلداب اتجت يعةة ، لةكون  

تربةتوم   عن  ونان  سلولون  ال جت    ضفراد  السوي     التكةف  على  لوم  عوني  ملك 

ل ض يم التوجة  ال نارف )عبد هللا،  وتعوةدهم على كرةم القليل ، وبملك ةف عون السب

(. وكل ي ازداد وعةوم  بديوا  في  نيقشة العدةد  ن اتفترا يت التي نشأوا  13،  2012

تبتعد   قد  الاةية  في  واتجيهوم  و عتفداتوم  ضفكيرهم  فين   ، الع لةة  تلك  علةوي. وكجزي  ن 

 (.425،  2009عن ضفكير و عتفدات عيلذتوم )لونولتى وهيرةر، 

انتفيل  ن  تيسةسي   إنوي  رالة  اةث  قلولةة  ال بكرة  فيل راهفة  سبق،  على  ي   

التغةرات   بعض  تظور  وفةوي   ، اةيت   في  اتستفذل  إلي  رالة  اتعت يد   رالة 

والت ورات الجس ةة والنفسةة والسلوكةة والفكرةة علة  وةتغةر سلوك  وقد ةدفع  ملك إلى 

لفت الجلور  إلى  وةلجأ  اآلقرةن  عن  ضجوزه  اتبتعيد  وةستقدم  النت  على  رات  وةلة 

األجوزة   وغةرهي  ن  التيب،  ال وبيةل،  توب،  الذب  )الك بةوترر،  ال قتلفة  اتتليل 
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ال قتلفة(؛ لةتوالل اجت يعةي    اآلقرةن وةجب علةني كأولةيي ض ور ضن ندعم التذ ةم في 

والسلوك والتفيلةد،  والعيدات  الدةن،  بألول  ةت سكوا  لكى  ال رالة  في  تلك  ايةجيبةة  ةيت 

سوى   ةنشأ  لكى  وايقلة ي  الو ني  انت يل   ونعزز  وبتيرةق ،  بو ن   وةفتقر  شقلةت ، 

 الفكر  عيفى الفةم  ت سك بووةت  الافيفةة في ظل تادةيت هما العلر الرق ي.   

 ثالثا: طبيعة العصر الرقمي: 

ترونةة ال رتب ة  بدض العلر الرق ي في األلفةة الاينةة، عند ي انتشرت الاواسةب ايلك

كاةر  ن الفذسفة وال فكرةن   البةوت والشركيت وال تيجر، وتداعي  بشبكة اينترنت في 

واتلذاةن والتربوةةن للتنبة  إلي قلفوم ال شروع تجيه الرهينيت ال ستفبلةة التي تاكم  

علي   ال بنةة  التواللةة  األسيلةب  في  الباث  وةجب   ، اينسينةة  واألقذب  الفةم   لةر 

اواره ضس و ايولة  اقتذف   عني  وتفبل  اآلقر  ااترام  قةم  تعكر  وا يرةة  قلفةة  ر 

 (. 40، 2017والنفيش  ع  ) لكيوى، 

ضن   بعد  التفنةة   بيلوسيل   تعلفوا  الاي ر  علرني  في  التذ ةم  ضن  ال ذاظ  و ن 

علرني  في  األ فيل  علي  ة لق  بيت  اتى  فةوم  وضارت   ، ال جت عيت  علي  هة نت 

األ فيل   بيلر وز Digital kidsالرق ةةن   ل لح  زاقر  عيلم  في  ةن ون  ضنوم  ام   ،

واألدوات الرق ةة والتوالل اتجت يعي واينترنت وليرت القبرات التي ةالل علةوي 

األ فيل بنتةجة تفيعلوم    تلك الوسيلل قبرات غةر تفلةدةة شفت  رةفوي إلي اةيتوم في 

لوم    ضقرانوم، وض ات األدوات والر وز  األسرة وال درسة وفي ضلعيبوم وتعل وم وتفيع

 الرق ةة وسيلل إتياة لل عرفة والتروةح في بنيي شقلةة ال فل، وواقعي  ؤارا في اةيت 

السةد،     ال زةد  187،  2017)  دقول  و    بيلفعل،  العيلم  الرق ةة  التفنةة  غةرت  لفد   .)

تغةر العيلم،  ضنايي  في  قتلف  اينترنت  على  األ فيل  بشكل وال زةد  ن  التفنةة  همه  ت 

 تزاةد  ن  رالة ال فولة. ةتني ى كم  ن األدلة على ضن األ فيل ةدقلون على اينترنت  

بةن   البلدان، ةكون  عدل استقدام اينترنت  في ضع ير ضلغر بشكل  تزاةد. وفي بعض 
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دون   فوب    15األ فيل  البيلغةن  عند  لل عدل  األ فيل   25سنة   ياذ  وةشكل  سنة، 

سنة  ي ةفدر بناو الث  ستقد ي اينترنت في    18المةن تفل ضع يرهم عن    وال راهفون

 قتلف ضنايي العيلم. وضلبح الولول لإلنترنت بيلنسبة لكاةر  ن األ فيل ض را شقلةي  

وقلولةي بلورة ضكبر، ك ي ضلبح ضقل ق وعي لإلشراف )تفرةر ايلة ض فيل العيلم، 

2017 ،3 .) 

 وي ال نليت الرق ةة ، ستلبح وتةرة الت ورات في  نظرا  لألاير الشي لة التى تفر 

تأاةرهي كل جزي  ن ال جت   ب ي في ملك  العلر الرق ي الجدةد ضعلى بكاةر، وسة يل 

بتأاةر   الةوم تت ت   ةتم الدارهي  التى  فيل نليت الرق ةة والشبكيت  ال عيةةر اتجت يعةة؛ 

الاةية   في  هوةيتني  فستتادد  العيل ي  ال ستوى  على  ب بةعة هيلل  فأكار  ضكار  الةو ةة 

 (.  19، 2013نشي يتني وعذقيتني اتفترا ةة )ش ةدت وكوةن

نو وي  يشبيع  ضقرى  جويت  تستفي  وارد  علو يتوي  ن  ال جت عيت  ضلبات 

ال عرفي وايجتوي الافيفةة فإن هما ةعنى ضن تتفولب   ن ضسر افيفةة وفكرةة تتنيسب     

فتف و لدرهي  ال علو يت  بيعتبيره  نتجي   ليلح  ورد  العنكبوتةة  شبكيت   ابيل  في    

و اتكرا ألدوات ال عرفة ال ت الة بيلتكنولوجةي الادةاة. فيلةوم ت ال ضسلاة  ال الفنوات  

الف يلةة ووكيتت األنبيي واللاف وال جذت وتفنةيت الك بةوتر الادةاة  ال اينترنت  

الن الفنيبل  ةافق  يت تافف   ضن  الافةفةة هي ارب  سذاي قيرقي ةست ة   فيلارب  ووةة. 

على  وا ح  بشكل  ةنعكر  وهما  ال علو يت،  على  ليدر  والسة رة  وال عرفة  التفنةة 

التفوب العسكري وضلبات ال عرفة الوسةلة ال ركزةة للتد ةر ك ي ضنوي الوسةلة األسيسةة  

 (.18،12، 2002لإلنتيجةة )سيلم، 

لفدة ة في التربةة والتنشلة والتوجة  ،   ن ال ستاةل اتعت يد على الوسيلل التربوةة ا 

واورة   ، ال عيلرة  التفنةيت  فر ت  اةث   ، التكنولوجةي  تلك  آلةيت  اتستفيدة  ن  دون 

الوسيلل   لومه  ضسةرا  الةوم  كل  نوم  فألبح  والشبيب  النشي  على  نفسوي  ال علو يت 
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 (.2،  2015تايلره في كل وقت ، فذ ةست ة  الفكيك  نوي ضو الاةية بدونوي )الدهشين،  

الةو ةة  الاةية  جزيا  تزاةدا  ن  واتتليتت  ال علو يت  تكنولوجةي  ضلبات  ولفد 

ال راهق   وةف ى  الةو ةة  اةيتوم  في  هي ي  جزيا  ضلبات  ال تعددة  فيلوسيل   لل راهفةن 

التفنةيت الجدةدة كأداة   العدةد  ن  ال قتلفة، وتسيهم  البرا    الكاةر  ن الوقت في  تيبعة 

ال وتفنةيت  لال  شكذت  ب علو يت  ةت ةز  الادةث  الرق ي  العلر  ألن  وملك   تعلة ن 

 (. (Spector et al. 2010, 5 اتتليل التى لوي تياةر كبةر على التعلةم والتعلم 

( العلر الرق ي بأن  ملك العلر المى ةفوم ضسيسي  2019) وةعرفر بدوى و  ا د

ال  الفدرة  قذل  وتوظةفوي  ن  وإنتيجوي  ال عرفة  نشر  ضشكيل على  كل  تاوةل  على  فيلفة 

ال علو يت والرسو يت، والنلوص واللوت واللورة السيكنة وال تاركة لتلبح في 

لورة الكترونةة )رق ةة(، وتلك ال علو يت ةتم انتفيلوي بةن النير قذل شبكة اينترنت  

راد  بواس ة ضجوزة الكترونةة ، وسيعد ملك على تاول البةلة التفيعلةة اتتليلةة بةن األف

على  تعرف   ك ي  التفلةدةة.  البةلة  عن  ت ي ي  تقتلف  افترا ةة  بةلة  إلى   وال جت عيت 

( بأن  ملك العلر المى تفوم ضنش ت  بلورة ضسيسةة بيتعت يد على ال علو يت 2017)

 وملك  ن قذل توظةف التكنولوجةي تكتسيب ال علو يت و عيلجتوي.

تذ ةمن تت لب  ن  الرق ي  العلر  في  بواجبيتوم  فيلاةية  وعى  على  ةكونوا  ضن  ي  

والتزا يتوم ضانيي التعي ل     ع ةيت ملك العلر والتي هي في الافةفة افوب لآلقرةن  

  ن ةتعي لون  عني ، وفي ال فيبل ةكونوا على وعى ودراةة بافوقوم وهم ةتعي لون    

والتزا يت على اآلق ال فيبل واجبيت  والتي هي في  العلر،  الاةيه وملك  رةن   ن تلك 

 (. 2، 2015ةتعي لون  عوم  ن قذل تفنةيت ملك العلر)الدهشين، 

اقترات    المي  البةينيت  ا يةة  إلذح  بشأن  اتتفيب  الى  األوروبي  ال جلر  ودعي 

في   لل وا نةن  األسيسةة  الافوب  لتعزةز  ق وة  رورةة  هو  فييلذح  ال فو ةة. 

ال على  لأل فيل  ال اددة  الا يةة  وةلف  الرق ي  بأن  العلر  الذلاة  تفر  التيلي:  ناو 

األبنيي ةستافون ا يةة قيلة لبةينيتوم الشقلةة، ألنوم قد ةكونون ضقل إدراك ي لل قي ر  
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تفوة وي  ن   ضو  الشقلةة  البةينيت  ب عيلجة  ةتعلق  فة ي  وال  ينيت وافوقوم  والعواقب 

 . (Eneman, 2016)قبل لياب  سلولةة الوالدةن على ال فل 

( ضن   يرسة األسرة لدورهي في 2012( و ال يلي )2017السةد )  وكشفت نتيل  دراسة

في   األسرة  وضن   ، بدرجة  عةفة  جييت  الرق ي  العلر  بيلتعي ل     التذ ةم  توعةة 

 العلر الرق ى غةر  وةأة وغةر  ؤهلة لتوعةة التذ ةم بيلتعي ل    العلر الرق ي. 

العلر   ضه ةة  إلي  ضة ي  التي ضشيرت  الدراسيت  الرق ي دراسة ش ر  وعلي  وي 

( اةث إنوي الفت ال وي على التغةرات التى  رضت على قةم ال وا نة وملك في  2017)

ظل علر تكنولوجةي اتتليل وشبكيت التوالل اتجت يعى وايولت رلد تأاةر وسيلل  

التكنولوجةي على قةم ال وا نة واتنت يي لدى  ذب الجي عة ، وتوللت الدراسة إلي ضن  

 فترح الفيلم على الشبكة العيل ةة فعيلةة سيعدت على تن ةة قةم ال وا نة لدى  للبرني   ال

  ذب جي عة البارةن . 

 ( وكرو بتون   ضولشوسكى  دراسة  نتيل   اشيرت   &Olszewski ك ي 

Crompton, 2020  إلى ضه ةة  العلر الرق ي لل ذب وتوفةر فرص تعلة ةة ضف ل )

ر لبنيي  ويرات العلر الرق ي  لوم  والتركةز على استقدام التكنولوجةي في ع لةة التدرة

التربةة   لل ذب. في  ضف ل  بشكل  الرق ةة  ند جة  ال ويرات  تكون  ألن  ايجة  هنيك 

ةاتيجونوي   التي  بيألدوات  التذ ةم  تزوةد  ضجل  ،  ن  الاةية  التعلم  دى  وفرص  الرس ةة 

والنتيل    ةجب ضن ةكون استقدام التكنولوجةي ضداه لتاسةن التعلةم  للنجيح في الاةية الةو ةة.

 (. 20، 2017بيلنسبة لألفراد عن  رةق جعل التعلةم ضكار تكةفي و رونة )غران، 

ال رالة   لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  دعم  الي  الايجة  بدت  ففد  تفدم  على  ي  تأسةسي 

الافيفةة وت سك   ايعدادةة في ظل تادةيت العلر الرق ي الايلى لل ايفظة على الووةة 

بيلعيد الفيد ة  عدةدة  األجةيل  ب ظيهر  و ن   ت ةز  التى  والجغرافةي  والتيرةب  والتفيلةد  ات 

واتقذقةيت   والفةم  والدةن  الفو ةة  اللغة  على   يرسة  ارلوم  و دى   ، بوي  ةفقر 

 الا ةدة. 

https://www-sciencedirect-com.sdl.idm.oclc.org/science/article/pii/S036013152030049X?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.sdl.idm.oclc.org/science/article/pii/S036013152030049X?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.sdl.idm.oclc.org/science/article/pii/S036013152030049X?via%3Dihub#!
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 االطار الميداني للدراسة: 

تل ة وي  وكةفةة  وضداتوي   ، إجراياتوي   ، ال ةدانةة  الدراسة  ضهداف  الجزي  هما  ةتنيول 

العةن نتيل  وولف  وتفسةر  وتالةل   ، اتداة  ت بةق  وق وات   ، وتفنةنوي  بوي  القيلة  ة 

 الدراسة ال ةدانةة. 

 اهداف الدراسة الميدانية:  -1

تودف الدراسة ال ةدانةة إلى التعرف على واق  الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة 

ورتلك ال رالة،  في  وي تادةيت العلر الرق ي ، وملك  ن قذل وجوة نظرضولةيي ض 

ال رالة ايعدادةة في ظل تادةيت   لتذ ةم  الافيفةة  الووةة  لدعم  ام و   تلور  فترح 

 العلر الرق ي. 

 إجراءات الدراسة الميدانية:  -2

ال رالة   تذ ةم  ض ور  ضولةيي  بعض  الدراسة  ةش ل  جت    والعةنة:  الدراسة   جت   

الت بةق على ) (  ايفظة وهم )الفيهرة،  14ايعدادةة ب ايفظيت  لر ال قتلفة وتم 

الجةزة، الفلةوبةة، ال نوفةة، اتسكندرةة،  رسى   روح، بورسعةد، الدقولةة، الغربةة،  

  ، اسةو ، ضسوان(  قني،  الفةوم،  الدراسة ب رةفة عشوالةة،  الشرقةة،  اقتةير عةنة  وتم 

ت ور اةث تم  رح اتستبينة على اولةيي األ ور بلورة الكترونةة وبلغ عدد اولةيي ا

( فردا  ن ضولةيي األ ور والجدول التيلي ةو ح  203المةن استجيبوا لت بةق اتستبينة)

 توزة  عةنة الدراسة وففي لجنر التذ ةم. 

 (: توزة  عةنة الدراسة وففي لجنر التل ةم. 1جدول )

 النسبة ال لوةة العدد  البةين ال تغةر 

 الجنر
 %  47.8 97 مكر

 %  52.2 106 ضناى

 %   100 203 إج يلي
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الدراسة  1ةت ح  ن جدول ) الدراسة  ن اينيث  تفيرب    عدد عةنة  ( ضن عدد عةنة 

  ن المكور. 

 أداة الدراسة:   -3

قي ت البيااة ببنيي استبينة  ن اي ير النظرى والدراسيت السيبفة للدراسة الايلةة ،  

لوي في  وي  ( وقد تم تعدة1ام عر وي على  ج وعة  ن السيدة ال اك ةن )  لاق رقم  

النويلةة لورتوي  في  و عوي  ام   ، رقم    فترايتوم  اتستبينة  ن   (2) لاق  وتكونت 

اتستبينة   الايني  ن  الجزي  ض ي   ، التل ةم  نوع جنر  تادةد  ت  ن  األول  الجزي  جزضةن: 

البعد األول اشت ل  44ففداشت ل على ق سة ضبعيد ، ت  نت ) ( عبيره  وزعة كيلتيلى: 

( عبيرات ام  8) ( عبيرات، والبعد الايلث على7) البعد الايني على( عبيرات ، و9على )

الراب  اشت ل على القي ر اشت ل على )8) البعد  البعد  ( عبيرة  12( عبيرات، وضقةرا 

 و ن ام ت بةفوي على عةنة الدراسة إلكترونةي عن  رةق الجوجل دراةف  تيح على:

https://docs.google.com/forms/d/1LiDvcSDI7rIPCQJd9paj93TM73JPWz5fjtQYT9ZPZPw/edit 

 تقنين أداة الدراسة:  -4

 صدق االتساق الداخلي.  -أ

بةن درجة  الداقلي لذستبينة وملك باسيب  عي ل اترتبي   اتتسيب  التافق  ن لدب  تم 

للبعد الع الكلةة  الدرجة  بةن  اترتبي   وكملك  إلة   تنت ي  المي  للبعد  الكلةة  والدرجة  بيرة 

 (  ن ضولةيي األ ور وجييت النتيل  ك ي ةلي.30) والدرجة الكلةة لذستبينة على عةنة بلغت 

https://docs.google.com/forms/d/1LiDvcSDI7rIPCQJd9paj93TM73JPWz5fjtQYT9ZPZPw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LiDvcSDI7rIPCQJd9paj93TM73JPWz5fjtQYT9ZPZPw/edit
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 (: قةم  عي ذت اترتبي  بةن درجة العبيرة والدرجة الكلةة للبعد المي تنت ي إلة . 2جدول )

التذ ةم    تفيعل
    اللغة العربةة

  يرسة 
لتعيلةم  التذ ةم 

 الدةن 

التذ ةم     يرسة 
وتفيلةد  لعيدات 

 بلده

التذ ةم  اهت يم 
بلده  بتيرةب 

 وجغرافةت 

وضقذقةيت  قةم 
 استقدام التذ ةم

 عي ل   م
 اترتبي  

 عي ل   م
 اترتبي  

 عي ل   م
 اترتبي  

 عي ل   م
 اترتبي  

 عي ل   م
 اترتبي  

1 0.55* * 1 0.62 ** 1 0.59 ** 1 0.63 ** 1 0.60 ** 

2 0.59 ** 2 0.58 ** 2 0.62 ** 2 0.56 ** 2 0.63 ** 

3 0.62 ** 3 0.49 ** 3 0.53 ** 3 0.64 ** 3 0.59 ** 

4 0.75 ** 4 0.53 ** 4 038 ** 4 0.59 ** 4 0.68 ** 

5 0.65 ** 5 0.56 ** 5 0.73 ** 5 0.57 ** 5 0.72 ** 

6 0.58 ** 6 0.65 ** 6 0.65 ** 6 0.65* * 6 0.62 ** 

7 0.55 ** 7 0.57 ** 7 0.66 ** 7 0.53 ** 7 0.59 ** 

8 0.66 ** - - 8 0.59 ** 8 0.62 ** 8 0.53 ** 

9 0.71 ** - - - - - - 9 0.52 ** 

- - - - - - - - 10 0.54 ** 

- - - - - - - - 11 0.50 ** 

- - - - - - - - 12 0.63 ** 

 0.01د ال عند  ستوى **

( ضن قةم  عي ذت اترتبي  بةن درجة العبيرة والدرجة الكلةة للبعد  2ةت ح  ن جدول )

  ي ةشةر إلى ضن العبيرات تفةر  ي ةفةس    0.01المي تنت ي إلة  دالة عند  ستوى دتلة  

 البعد وهو  ؤشر على اللدب. 

 لبعد والدرجة الكلةة لذستبينة (: قةم  عي ذت اترتبي  بةن الدرجة الكلةة ل 3جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد 

 0.01 0.86 تفيعل التذ ةم    اللغة العربةة

 0.01 0.79   يرسة التذ ةم لتعيلةم الدةن

 0.01 0.73   يرسة التذ ةم لعيدات وتفيلةد بلده

 0.01 0.77 اهت يم التذ ةم بتيرةب بلده وجغرافةت 

وضقذق التوالل  قةم  لوسيلل  التذ ةم  استقدام  ةيت 
 اتجت يعي

0.90 0.01 
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( ضن قةم  عي ذت اترتبي  بةن درجة البعد والدرجة الكلةة لذستبينة  3ةت ح  ن جدول )

دتلة   عند  ستوى  وهو   0.01دالة  اتستبينة  تفةس   تفةر  ي  األبعيد  ضن  إلى  ةشةر    ي 

 (. Robinson, Shaver& Wrightsman, 2009, 135)  ؤشر على اللدب 

 الثبات.  -ب

 التافق  ن ابيت اتستبينة كي لة ولكل بعد ب رةفة ضلفيكرونبيخ وجييت النتيل  ك ي بيلجدول التيلي تم 

 (: قةم  عي ذت الابيت لذستبينة4جدول )

 معامل الثبات البعد  م

 0.79 تفيعل التذ ةم    اللغة العربةة 1

 0.74 ن  يرسة التذ ةم لتعيلةم الدة 2

 0.76   يرسة التذ ةم لعيدات وتفيلةد بلده 3

 0.73 اهت يم التذ ةم بتيرةب بلده وجغرافةت  4

 0.81 قةم وضقذقةيت استقدام التذ ةم لوسيلل التوالل اتجت يعي  5

 0.85 اتستبينة كي لة 

( الجدول  بةن  4ةت ح  ن  تراوات  لذستبينة  الابيت  قةم  عي ذت  ضن   )0.73  :0.85  

 (. 360، 2005لألبعيد والدرجة الكلةة، وهي قةم ابيت عيلةة ) راد وسلة ين، 

 نتائج الدراسة ومناقشتها.  

السؤال األول وقد نص على: ما داللة الفروق بين تقدير أولياء األمور لدرجة ممارسة  

 التالميذ )ذكور، إناث( ألبعاد الهوية الثقافية؟  

ض تفدةر  في  الفروب  دتلة  على  )مكور،  للتعرف  التذ ةم  لدرجة   يرسة  األ ور  ولةيي 

بةن  ج وعتةن  ستفلتةن   للفروب  )ت(  اقتبير  استقدام  تم  الافيفةة  الووةة  ألبعيد  إنيث( 

 وجييت النتيل  ك ي ةلي
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(: قة ة اقتبير )ت( ودتلتوي للفروب وففي للجنر في تفدةر درجة   يرسة التذ ةم 5جدول )
 ألبعيد الووةة الافيفةة.

 المتوسط  العدد  الجنس  البعد 
االنحراف  
 المعياري

قيمة  
 )ت( 

 الداللة 

 تفيعل التذ ةم    اللغة العربةة 
 2.69 17.5 97 مكور 

 غةر دالة  0.07
 3.17 17.55 106 إنيث

   يرسة التذ ةم لتعيلةم الدةن
 2.80 14.11 97 مكور 

2.22 0.05 
 2.97 15.1 106 إنيث

وتفي لعيدات  التذ ةم  لةد   يرسة 
 بلده

 2.89 16.5 97 مكور 
 غةر دالة  0.45

 3.30 16.7 106 إنيث

بلده  بتيرةب  التذ ةم  اهت يم 
 وجغرافةت  

 4.02 16.5 97 مكور 
 غةر دالة  0.24

 4.43 16.3 106 إنيث

التذ ةم    استقدام  وضقذقةيت  قةم 
 لوسيلل التوالل اتجت يعي

 2.87 23.5 97 مكور 
 غةر دالة  0.77

 2.67 23.8 106 إنيث

 الدرجة الكلةة 
 10.87 88.1 97 مكور 

 غةر دالة  0.74
 13.49 89.4 106 إنيث

( ضن قة ة اقتبير )ت( جييت غةر دالة في ج ة  األبعيد وفي الدرجة  5ةت ح  ن جدول )

الكلةة  ي عدا بعد   يرسة التذ ةم لتعيلةم الدةن ففد كينت قة ة )ت( دالة في اتجيه اينيث 

و البيااة  همه النتةجة  إلى ضن اينيث لدةون  بيدئ وقةم تتعلق ب  يرسة تعيلةم الدةن  وتعز

ضكار  ن المكور نظرا لتنشلتون اتجت يعةة داقل اتسرة ضو في ال درسة وارص األسرة  

إن   ك ي  الشرقى  ال جت    في  وهما  نتشر  سلة ة  دةنةة  تربةة  تربةتون  على  وال درسة 

المكورعلى   يرسة تعيلةم الدةن قوفي  ن العفيب. وتتفق همه  بةعتون ضكار ارلي  ن  

عيقولة واجيزى ضبو  دراسة  نتيل    فروب  2018) النتةجة     التى كشفت عن وجود   )

مات دتلة االيلةة تعزى ألار الجنر في ج ة  ال ايور لليلح اينيث وملك تهت ي ون 

 ضكار  ن المكور بيلووةة الافيفةة الفو ةة. 

ال  اإلعدادية  السؤال  المرحلة  لتالميذ  الثقافية  الهوية  واقع  ما  على:  نص  وقد  ثاني 

المتعلقة بتفاعل التالميذ مع اللغة العربية في ضوء تحديات العصر الرقمي من وجهه 

 نظر أولياء األمور؟
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لاسن ال  يبفة للتعرف على (  2كا)لإلجيبة عن هما السؤال تم استقدام اقتبير  رب  كيي  

رارات درجة تفيعل التذ ةم    اللغة العربةة  ن وجوة نظر ضولةيي األ ور  الفروب بةن تك

 وترتةب العبيرات وففي للوزن النسبي لكل عبيرة وجييت النتيل  ك ي بيلجدول التيلي 

ودتلتوي للفروب بةن تكرارات بدالل بعد تفيعل  (  2كي)(: قة ة اقتبير  رب  كيي  6جدول )
 التذ ةم    اللغة العربةة. 

 العبارات  م
البيا

 ن

 درجة الممارسة 
 الترتيب الداللة  2قيمة كا

 نادرا  أحيانا  دائما 

1 
العربةة   اللغة  التل ةم  ةستقدم 
التوالل   ضانيي  الاوار  في  الفلاى 

 ايلكتروني    اآلقرةن

 99 87 17 ت

57.9 
0.0

1 
7 

% 
 
 
 
 
 
 

8.4 42.9 48.8 

2 
بيللغة   كل يت  التل ةم  ةستقدم 

زةة في كتيبيت  بيللغة العربةة  اينجلة
 على  واق  التوالل اتجت يعي 

% 36 128 39 

80.8 
0.0

1 
5 

 19.2 63.1 17.7 ت

3 

)الاروف(   األلوات  التل ةم  ةن ق 
الادةث   عند  ب ذقة   ن  قيرجوي 
ال واق    عبر  اآلقرةن     

 اتلكترونةة 

% 62 97 44 

21.5 
0.0

1 
4 

 21.7 47.8 30.5 ت

4 
بج ل    ةرعبر ضفكيره  عن  التل ةم 

 وا اة ضانيي الاوار عبر اينترنت 

% 86 106 11 
74.1 

0.0
1 

1 
 5.4 52.2 42.4 ت

5 
ال واق    العدةد  ن  التل ةم  ةتلفح 

 ايلكترونةة بيللغة العربةة 

% 91 84 28 
35.2 

0.0
1 

2 
 13.8 41.4 44.8 ت

6 
في   العربةة  اللغة  التل ةم  ةستقدم 

البا  األلعيب   اركيت  عن  ث 
 والبرا   ايلكترونةة. 

% 83 78 42 

14.8 
0.0

1 
3 

 20.7 38.4 40.9 ت

7 
ضانيي   ال ترادفيت  التل ةم  ةستقدم 
عبر  اآلقرةن  التوالل    

 اينترنت. 

 45 126 32 ت

76.7 
0.0

1 
6 

% 15.8 62.1 22.2 

8 
اللغة   تعلةم  لبرا    التل ةم  ةست   

 العربةة. 

 116 60 27 ت
59.8 

0.0
1 

8 
% 13.3 29.6 57.1 

9 
لغت    عن  باث  بع ل  التل ةم  ةفوم 

 العربةة وج يلةيتوي. 

 121 64 18 ت
78.7 

0.0
1 

9 
% 8.9 31.5 59.6 
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 ( ةت ح اآلتي:6و ن تالةل البةينيت الواردة في الجدول السيبق رقم )

(، ض ي العبيرات ال  الة  6،  5ضن العبيرات ال  الة لذتجيه البدةل دال ي هى عبيرات رقم )  -

(، ض ي العبيرات ال  الة لذتجيه البدةل  7،  4،  3،  2لذتجيه البدةل ضاةيني هى عبيرات رقم )

(. وتجدر اتشيرة الى ضن  وففي لرؤةة اج يلى استجيبيت  9،  8،  1نيدرا هى عبيرات رقم )

 العةنة؛ فين ج ة  العبيرات جييت دالة االيلةي.

العبيرة رق  - ضفكيره بج ل وا اة  4م )تلدرت  التل ةم عن  ةرعبر   " تنص على  التى   ،)

( بدتل  74.1ضانيي الاوار عبر اينترنت " الترتةب األول اةث جييت قة ة  رب  كيى)

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني  ي ةرعبر التل ةم عن ضفكيره  0.01االيلةة عند  ستوى )

تعزى البيااة ملك ل بةعة الاةية اآلن وقيلة بج ل وا اة ضانيي الاوار عبر اينترنت،  

الاوار   في  التأني  علة   وةجب  الاوار  في  والسرعة  األداي  في  السرعة  على  تعت د  إنوي 

والادةث بج ل وا اة و عبره ضانيي اواره عبر اينترنت وهما ةتفق    دراسة نوةلر 

 رةفة الاوار  ( اةث توللت إلى وجود فجوه فة ي ةتعلق بكل  ن اللغة و2018ولبن )

    اآلقرةن. 

-  ( رقم  العبيرة  ال واق  5وااتلت  العدةد  ن  التل ةم  ةتلفح    " على  تنص  التى   )

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  الايني  الترتةب  العربةة"  بيللغة  بدتل   35.2ايلكترونةة   )

( عند  ستوى  اللغة 0.01االيلةة  التل ةم  ةستقدم  دال ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

للتل ةم  الع واألسيسةة  الرس ةة  اللغة  هى  العربةة  اللغة  ضن  الى  ملك  البيااة  تعزى  ربةة، 

ال لري ةستقد وي دال ي في تلفا  لل واق  ايلكترونةة وهي تعبر عن افيفت  وا يرت   

 ال لرةة وضداة توالل     اآلقرةن. 

-  ( العبيرة رقم  العربةة6وجييت  اللغة  التل ةم  "ةستقدم  التى تنص على  في  اركيت   ( 

قة ة  رب   جييت  اةث  الايلث  الترتةب  في  ايلكترونةة"  والبرا    األلعيب  عن  الباث 

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  دال ي ةستقدم  0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )14.8كيى)

اللغة العربةة في  اركيت الباث، تعزى البيااة ملك لسوولتوي وقد ةستقد وي شفوةي  ن  
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عبر  وق  جوجل   ي ةسول علة  سرعة الباث فةجب اتهت يم ب اركيت قذل ن فوي  

نتيل    النتةجة     همه  واتففت  العربةة  بيللغة  ايلكترونةة  والبرا    األلعيب  عن  الباث 

( على  باث  2014دراسة  العربةة  ن قذل  ارك  للغة  الرق ي  بيل اتوى  بيتهت يم   )

والقل العربةة  اللغة  على  للافيظ  وشي ل  في فعيل  التل ةم  تست رارةة  الافيفةة  ولةة 

 الباث والتلفح لل واق  ايلكترونةة بيللغة العربةة. 

رقم)  - العبيرة  )الاروف(  ن 3ااتلت  األلوات  التل ةم  ةن ق   " على  تنص  التى   )

 قيرجوي ب ذقة عند الادةث    اآلقرةن عبر ال واق  اتلكترونةة" الترتةب الراب  اةث  

كيى قة ة  رب   )21.5)جييت  عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ضفراد  0.01(  ةرى  اى   )

ملك   البيااة  تعزى  ب ذقة،  األلوات  ن  قيرجوي  التل ةم  ةن ق  ااةيني  ان   العةنة 

ب ذقة  الاروف  ن  قيرجوي  ضو  األلوات  ن ق  في  ةركز  وت  العي ةة  اللغة  تستقدم 

 ضانيي ادةا     اآلقرةن عبر ال واق  اتلكترونةة.  

( التى تنص على " ةستقدم التل ةم كل يت بيللغة اينجلةزةة في 2ت العبيرة رقم)وجيي  -

كتيبيت  بيللغة العربةة على  واق  التوالل اتجت يعي " في الترتةب القي ر اةث جييت  

العةنة ضن 0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )80.8قة ة  رب  كيى) ضفراد  ( ضى ةرى 

عزى البيااة ملك ألنوي لةست لغت  األللةة فوو ةكتب بعض التل ةم ةفعلوي بعض الوقت، ت

ال فردات اتنجلةزةة  جيره لبعض ز ذل  ضو كنوع  ن استعراض لافيفت  لكن  ت ةست ة  

 ضن ةفعل ملك دال ي فلن تسعف  اللغة اتنجلةزةة لةعبر عن كل  ي ةرةده. 

العبيرة رقم )  - التوالل  ( التى تنص على " ةستقدم التل ةم ال7وجييت   ترادفيت ضانيي 

كيى) قة ة  رب   جييت  السيدر اةث  الترتةب  في  اينترنت"  اآلقرةن عبر     76.7  )

( ضى ةرى ضفراد العةنة ضن التل ةم ااةيني ةستقدم ملك،  0.01بدتل  االيلةة عند  ستوى ) 

ال ترادفيت استقدام  ةست ة   بع وم  ألن  ملك  البيااة  وهو  تعزى  اآلقر  البعض  ض ي   ،

 األكار ت ةست ة  استقدا وي لعدم  عرفت  وال ي   بوي.
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( التى تنص على " ةستقدم التل ةم اللغة العربةة الفلاى في  1وجييت العبيرة رقم)  -

الاوار ضانيي التوالل ايلكتروني    اآلقرةن" في الترتةب السيب  اةث جييت قة ة 

كيى) االيلةة57.9 رب   بدتل    )  ( ضن  0.01عند  ستوى  العةنة  ضفراد  ةرى  ضى   )

بيللغة   التادث  على  لتعوده  نظرا  ملك  البيااة  وتعزى  ملك،  ةستقدم  نيدرا  ي  التل ةم 

   العي ةة في اةيت  وفي اواره    اتقرةن ضانيي التوالل ايلكتروني عبر اتنترنت.

-  ( رقم  العبيرة  ت8جييت  لبرا    التل ةم  ةست     " تنص على  التى  العربةة، (  اللغة  علةم 

الاي ن اةث   الترتةب  في  قلةلة"  فألبات  بوي  عةف  واتهت يم  وملك ألنوي غةر جمابة 

كيى) قة ة  رب   )59.8جييت  عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ضفراد  0.01(  ةرى  ضى   )

العةنة ضن التل ةم نيدرا  ي ةستقدم ملك، وتعزى البيااة ملك  لتعوده على التادث بيللغة 

 في اةيت  وفي اواره    اتقرةن ضانيي التوالل ايلكتروني عبر اتنترنت.  العي ةة

( التى تنص على " ةفوم التل ةم بع ل باث عن لغت  العربةة  9بةن ي جييت العبيرة رقم ) -

( كيى  قة ة  رب   جييت  اةث  األقةر  الترتةب  في   " دال   78.7وج يلةيتوي  وكينت   )

ضى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم نيدرا  ي ةفوم بملك.  (.  0.01االيلةي عند  ستوى دتل  )

البيااة ملك إلى ضن ال اتوى غةر  توفر كاةرا، وضة ي ت ةشجع  اآلقرةن على   تعزى 

إلة    توللت  اتففت     ي  النتةجة  وهمه  ال قتلفة،  ايلكترونةة  ال واق   واستقدام  الباث 

( بوفذقة  كل  ن  )2019دراسة  ودراسة  تولى  ب2010(  التفنةة، (  الوسيلل  يستا ير 

ايجة   فونيك  دورهي  إه يل  ةنبغي  فذ  العربةة،  اللغة  تعلةم  في  الادةاة  والتكنولوجةي 

  رورةة تستغذلوي في ز نني الراهن، وإد يجوي في العلر الرق ي.

ال رالة  تذ ةم  ااتةيج  العربةة  دى  اللغة  لبعد  السيبق  اتاليلي  التالةل  ةت ح  ن 

د الى  وقد اتعدادةة  الرق ي،  العلر  تادةيت  ل واجو   و  يرستوي  العربةة  اللغة  عم 

 ظورت في استجيبيت ضولةيي األ ور للعبيرات ال  الة لذتجيه البدةل)ضاةيني(.   
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اإلعدادية   المرحلة  لتالميذ  الثقافية  الهوية  واقع  ما  على:  نص  وقد  الثالث  السؤال 

ضوء في  الدين  لتعاليم  التالميذ  بممارسة  وجهه   المتعلقة  من  الرقمي  العصر  تحديات 

 نظر أولياء األمور؟

لاسن ال  يبفة للتعرف على (  2كا)لإلجيبة عن هما السؤال تم استقدام اقتبير  رب  كيي  

ضولةيي األ ور  الدةن  ن وجوة نظر  لتعيلةم  التل ةم  بةن تكرارات درجة   يرسة  الفروب 

 النتيل  ك ي بيلجدول التيلي  وترتةب العبيرات وففي للوزن النسبي لكل عبيرة وجييت

( كيي  7جدول  اقتبير  رب   قة ة  بعد   (2كي)(:  بدالل  تكرارات  بةن  للفروب  ودتلتوي 

   يرسة التذ ةم لتعيلةم الدةن. 

 البيان العبارات  م
قيمة   درجة الممارسة 

 2كا
 الترتيب الداللة 

 نادرا  أحيانا  دائما 

1 
العبيرات   ببعض  التل ةم  ةتلفظ 

 ضانيي اللعب ايلكتروني الدةنةة 

 58 109 36 ت
41.4 0.01 5 

% 17.7 53.7 28.5 

2 
عبر   الدةنةة  البرا    التل ةم  ةتيب  

 اينترنت 

 70 109 24 ت
53.5 0.01 7 

% 11.8 53.7 34.5 

3 
واألغيني   األفذم  التل ةم  ةشيهد 

 والفلص الدةنةة ايلكترونةة 

 47 105 51 ت
31.0 0.01 4 

% 25.1 51.7 23.2 

4 
ال نيسبيت   على  التل ةم  ةتعرف 
قذل   الدةنةة  ن  واألعةيد 

 اينترنت 

 43 94 66 ت
19.3 0.01 3 

% 32.5 46.3 21.2 

5 
تقيلف   ت  كل يت  التل ةم  ةستقدم 
توالل    في  الدةن  تعيلةم 

 اتجت يعي 

 28 55 120 ت
66.1 0.01 1 

% 59.1 27.1 13.8 

6 
آ التل ةم  الفرآن  ةافظ  ةيت  ن 

اينجةل(   )ونلوص  ن  الكرةم  
  ن قذل ال واق  الدةنةة ال قتلفة 

 66 93 44 ت
17.8 0.01 6 

% 21.7 45.8 32.5 

7 
ةجسد التل ةم قةم اللدب واأل ينة  
اآلقر   تعي ل      في  وغةرهي 

 عبر  واق  التوالل اتجت يعي 

 15 83 105 ت
65.1 0.01 2 

% 51.7 40.9 7.4 
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 ( ةت ح اآلتي:7و ن تالةل البةينيت الواردة في الجدول السيبق رقم )

(، ض ي العبيرات ال  الة  7،  5ضن العبيرات ال  الة لذتجيه البدةل دال ي هى عبيرات رقم )  -

( رقم  عبيرات  ضاةيني هى  البدةل  وففي 6،  4،  3،  2،1لذتجيه  ضن   الى  اتشيرة  وتجدر   .)

 ةنة؛ فين ج ة  العبيرات جييت دالة االيلةي. لرؤةة اج يلى استجيبيت الع

(، التى تنص على " ةستقدم التل ةم كل يت ت تقيلف تعيلةم الدةن 5تلدرت العبيرة رقم )  -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  األول  الترتةب   " اتجت يعي  توالل   بدتل  66.1في   )

( ةست0.01االيلةة عند  ستوى  التل ةم  ان  العةنة  ضفراد  ةرى  اى  تعزى (  دال ي،  ملك  قدم 

البيااة ملك لتوجة  التل ةم  ن قبل  األسرة وال جت   تستقدام كل يت ت تقيلف تعيلةم الدةن 

 في توالل  اتجت يعي  ال عدم الشرك بيهلل والبعد عن األلفيظ البمةلة التي تقيلف الدةن. 

أل ينة وغةرهي ( التى تنص على " ةجسد التل ةم قةم اللدب وا7وجييت العبيرة رقم )  -

جييت   اةث  الاينى  الترتةب  في  اتجت يعي.  التوالل  عبر  واق   اآلقر  تعي ل      في 

العةنة ان  0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )65.1قة ة  رب  كيى) ضفراد  ( اى ةرى 

دال ي ةارص التل ةم على تجسةد تلك الفةم، وتعزى البيااة ملك الى  ي ةاا  الدةن وج ة   

لس يوةة ، و ي تؤكده قةم ال جت   ال لري بج ة  فليت ، واتففت همه النتةجة     العفيلد ا

التوالل اتجت يعي 2019دراسة الايز ي ) ( والتي ضشيرت في نتيلجوي إلى ضن  واق  

 لوي دور كبةر في لةيغة الفةم ايةجيبةة وتابةتوي في نفور التذ ةم وفي تشكةل هوةتوم. 

-  ( رقم  العبيرة  واألعةيد  (،  4ااتلت  ال نيسبيت  على  التل ةم  ةتعرف   " على  تنص  التى 

( بدتل   19.3الدةنةة  ن قذل اينترنت " الترتةب الايلث اةث جييت قة ة  رب  كيى)

( اى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم ةستقدم ملك ضاةيني، تعزى 0.01االيلةة عند  ستوى )

ال نيسبيت على  ةتعرف  التل ةم  ضن  الى  ملك  اينترنت    البيااة  الدةنةة  ن قذل  واألعةيد 

قذل  ال قتلفة  ن  الدةنةة  بيتاتفيتت  اتهت يم  وةجب   ، ال سةاةن  ضو  لل سل ةن  سواي 

النسةين وهما  ي ضشيرت إلة  دراسة   الافيفةة ال لرةة ولكى تفيوم  اينترنت لدعم الووةة 
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ات  اذل 2013) ابةب في  بدا  الدةنى  اتاتفيل  ضن  تاظ  ضن   اةث  التفدم    (  بسبب 

التكنولوجي، والغزو ايعذ ي المى ةايول تشوة  و  ر ال وروث اينسيني برغم ضن  

 جزي  ن الووةة ال لرةة األللةة.  

- ( رقم  العبيرة  والفلص 3وجييت  واألغيني  األفذم  التل ةم  ةشيهد   " على  تنص  التى   )

ك قة ة  رب   جييت  اةث  الراب   الترتةب  في  ايلكترونةة"  بدتل  31.0يى)الدةنةة   )

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني ةشيهد التل ةم ملك، تعزى  0.01االيلةة عند  ستوى )

الدةنةة   لذغينى  اكار  ن  شيهدت   اتقرى  اتغيني  ةشيهد  التل ةم   ان  الى  ملك  البيااة 

 نظرا تهت يم البعض  نوم بوي.

ةم ببعض العبيرات الدةنةة ضانيي  ( التى تنص على " ةتلفظ التل 1ك يجييت العبيرة رقم ) -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  القي ر  الترتةب  في  ايلكتروني"  بدتل   41.4اللعب   )

 ( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني  ي ةفوم بملك. 0.01االيلةة عند  ستوى )

ال  ضانيي  ااةيني اسم هللا )بسم هللا( وةشكر هللا  ةمكر  التل ةم  ان  الى  البيااة ملك  لعب  تعزى 

بع وم ة يرسونوي بتلفيلةة فتعود علةوي ألنوي جزي  ن اةيت  وهما  ؛ايلكتروني )الا د هلل(  

( بيعتبير ضن الدةن جزي ت (Jamil&Sohail2019 ي اتففت  ع  دراسة ج ةل وسوةل  

 ةتجزض  ن ال  يرسيت الروتةنةة الةو ةة للتذ ةم في ال جت  . 

- ( رقم  العبيرة  "  6جييت  على  تنص  التى  و (  الكرةم  الفران  آةيت  ن  التل ةم  ةافظ 

السيدر اةث   الترتةب  ال قتلفة. " في  الدةنةة  ال واق   )نلوص  ن اينجةل(  ن قذل 

كيى) قة ة  رب   )17.8جييت  عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ضفراد  0.01(  ةرى  اى   )

البيااة ملك تعت يده ضكار عل التل ةم بملك، تعزى  ان  ااةيني  ي ةفوم  ى الافظ  ن  العةنة 

الفران، واتنجةل بيلرغم  ن ضه ةة الافظ عن  رةق است يع  لوي جةدا والتردةد الجةد  ن 

 قذل ال واق  الدةنةة ال قتلفة. 

( التى تنص على" ةتيب  التل ةم البرا   الدةنةة عبر اينترنت "  2بةن ي جييت العبيرة رقم) -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  األقةر  الترتةب  عند  ستوى   ( 53.5في  االيلةة  بدتل  
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( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني  ي ةفوم التل ةم بملك، وتعزى البيااة ملك إلى ضن  0.01)

ضن   ك ي  بيست رار،  اينترنت  عبر  الدةنةة  للبرا    ال تيبعة  على  التل ةم  تشج   ت  اتسرة 

  اتوى تلك البرا   الدةنةة ففةر.

السيبق اتاليلي  التالةل  ال رالة   ةت ح  ن  تذ ةم  ااتةيج  الدةن  دى  تعيلةم  لبعد 

تادةيت   ل واجو   وملك  الةو ةة  اةيت   في  و  يرست   الدةن  تعيلةم  دعم  الى  اتعدادةة 

لذتجيه   ال  الة  للعبيرات  األ ور  ضولةيي  استجيبيت  في  ظورت  وقد  الرق ي،  العلر 

 البدةل)ضاةيني(.    

الهوية   واقع  ما  على:  نص  وقد  الرابع  اإلعدادية  السؤال  المرحلة  لتالميذ  الثقافية 

من   الرقمي  العصر  تحديات  ضوء  في  بلده  وتقاليد  لعادات  التالميذ  بممارسة  المتعلقة 

 وجهه نظر أولياء األمور؟

للتعرف على   (2كا)لإلجيبة عن هما السؤال تم استقدام اقتبير  رب  كيي ال  يبفة  لاسن 

لعي التل ةم  درجة   يرسة  تكرارات  بةن  ضولةيي الفروب  نظر  وجوة  بلده  ن  وتفيلةد  دات 

 األ ور وترتةب العبيرات وففي للوزن النسبي لكل عبيرة وجييت النتيل  ك ي بيلجدول التيلي

ودتلتوي للفروب بةن تكرارات بدالل بعد  ( 2كي)(: قة ة اقتبير  رب  كيي 8جدول )
   يرسة التل ةم لعيدات وتفيلةد بلده. 

 البيان العبارات  م
 ممارسة درجة ال

 الترتيب الداللة  2قيمة كا
 نادرا  أحيانا  دائما 

1 

إلى   التل ةم  ةست   
وال وسةفى   األغيني 
قذل   الشعبةة  ن 

 اينترنت 

 28 83 92 ت

35.5 0.01 3 
% 45.3 40.9 13.8 

2 

على   التل ةم  ةتعرف 
)الزواج،   عيدات 
..،....(  ن   العزاي 
ال واق    قذل 

 ايلكترونةة. 

 74 95 34 ت

28.4 0.01 7 
% 16.7 46.8 36.5 

3 
البرا     التل ةم  ةتيب  
بيألعةيد   القيلة 

 الفو ةة 

 91 86 26 ت
38.7 0.01 8 

% 12.8 42.4 44.8 
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 البيان العبارات  م
 ممارسة درجة ال

 الترتيب الداللة  2قيمة كا
 نادرا  أحيانا  دائما 

4 
ضسرت    التل ةم  ةشيرك 
لبعض   ضانيي  شيهدت  

 البرا   

 46 128 29 ت
82.8 0.01 5 

% 14.3 63.1 22.7 

5 

التل ةم      ةتوالل 
ال واق   ضقير عبر  ب  

لتعزةز   ايلكترونةة 
 للة الرام 

 19 88 96 ت

52.9 0.01 1 
% 47.3 43.3 9.4 

6 
آداب   التل ةم  ةتعلم 
ال عيم  ن  شيهدت   

 للوسيل  ايلكترونةة 

 56 111 36 ت
44.6 0.01 6 

% 17.7 54.7 27.6 

7 

التل ةم      ةلتزم 
بآداب   اآلقرةن 
التعي ل   ضانيي  الاوار 

ال وسيل      
 ايلكترونةة. 

 27 75 101 ت

41.7 0.01 2 
% 49.8 36.9 13.3 

8 

آداب   التل ةم  ةراعي 
واستفبيل   ال ةيفة 
الزالرةن  ن  شيهدت   

 الوسيل  ايلكترونةة 

 32 95 76 ت

30.9 0.01 4 
% 37.4 46.8 15.8 

 ( ةت ح اآلتي:8و ن تالةل البةينيت الواردة في الجدول السيبق رقم )

-  ( رقم  عبيرات  دال ي هى  البدةل  لذتجيه  ال  الة  العبيرات  العبيرات  7،  5،1ضن  ض ي   ،)

( رقم  عبيرات  هى  ضاةيني  البدةل  لذتجيه  ال  الة 8،  6،  4،  2ال  الة  العبيرات  ض ي   .)

( رقم  العبيرة  نيدرا هى  البدةل  اج يلى  3لذتجيه  لرؤةة  وففي  ضن   الى  اتشيرة  وتجدر   .)

 فين ج ة  العبيرات جييت دالة االيلةي.  استجيبيت العةنة؛

العبيرة رقم )  - ال واق  5تلدرت  ضقيرب  عبر  التل ةم     التى تنص على " ةتوالل   ،)

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  األول  الترتةب   " الرام  لتعزةز للة  ( 52.9ايلكترونةة 

دم ملك دال ي،  ( اى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم ةستق0.01بدتل  االيلةة عند  ستوى ) 

بيلتوالل  عوم  دال ي  لوم  األ ور  ضولةيي  لتشجة   ملك  البيااة  افة   ؛تعزى  ألنوم  لدر 

 وااوم على اكتسيب ال زةد  ن القبرات والاك ة  نوم ولتعزةز للة الرام بةنوم.  
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- ( العبيرة رقم  الاوار  7ااتلت  بآداب  التل ةم    اآلقرةن  ةلتزم  التى تنص على "   ،)

التعي ل   قة ة  رب   ضانيي  جييت  اةث  الايني  الترتةب   " اتلكترونةة  الوسيل      

)41.7كيى) عند  ستوى  االيلةة  بدتل   التل ةم  0.01(  ان  العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

ةستقدم ملك دال ي، تعزى البيااة ملك الى ضن التل ةم ةلتزم دال ي بآداب الاوار الجةد وملك  

 الداقلي بيلرااة النفسةة عند ع ل ملك.     لتشجةع  على ملك  ن قبل اآلقرةن وإاسيس 

- ( رقم  العبيرة  وال وسةفى  1وجييت  األغيني  إلى  التل ةم  ةست     " على  تنص  التى   )

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  الايلث  الترتةب  في   " اينترنت  ( 35.5الشعبةة  ن قذل 

ال0.01بدتل  االيلةة عند  ستوى ) ةفوم  دال ي  ان   العةنة  ضفراد  بملك،  ( اى ةرى  تل ةم 

بيلبةلة   اتجت يعي  ن وه  ةتأار  ال بكرة  ال راهفة  في  رالة  ضن   الى  ملك  البيااة  تعزى 

فةوتم    ، فةوي  ةعةش  والتي  وضعراف  وتفيلةد  وعيدات  افيفة  واألسرةة  ن  اتجت يعةة 

 بيألغيني وال وسةفي الشعبةة  ن قذل است يع  لوي عبر اينترنت. 

العبيرة رقم ) - التى8ك يجييت  التل ةم آداب ال ةيفة واستفبيل    (  تنص على " ةراعي 

الزالرةن  ن  شيهدت  الوسيل  اتلكترونةة. " في الترتةب الراب  اةث جييت قة ة  رب  

)30.9كيى) عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ااةيني  ي 0.01(  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

ه ةة تلك اآلداب وةجب ضن تشج   ةفوم التل ةم بملك، تعزى البيااة ملك نظرا لفلة وعة  بأ

الوسيل    قذل  الزالرةن  ن  واستفبيل  ال ةيفة  آداب  على  شيهدة  التذ ةم  اتسرة 

 اتلكترونةة ال قتلفة.

( التى تنص على " ةشيرك التل ةم ضسرت  ضانيي  شيهدت  لبعض 4وجييت العبيرة رقم ) -

( بدتل  االيلةة عند  52.9البرا   " في الترتةب القي ر اةث جييت قة ة  رب  كيى)

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني  ي ةفوم التل ةم بملك. تعزى البيااة ملك  0.01 ستوى )

ضسرت   التل ةم  ةشيرك  فأاةيني  ي  كاةرة  بأع يل  اآلقرةن  وانشغيل  اآلن  العلرةة  للاةية 

تل ةمهي  على  شيركة  بيست رار  األسرة  تارص  فذ   ، البرا    لبعض   ضانيي  شيهدت  
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ل شيهدة بعض البرا   ال قتلفة   ي ةؤدى إلى التبيعد األسري بةنوم وةجب ضن نوجووم  

 ل تيبعة البرا   الويدفة.  

- ( رقم  العبيرة  ال عيم  ن  شيهدت  6وجييت  آداب  التل ةم  ةتعلم   " على  تنص  التى   )

قة ة  رب  كيى) السيدر اةث جييت  الترتةب  اتلكترونةة " في  ( بدتل  44.6للوسيل  

)ا عند  ستوى  بملك. 0.01اليلةة  التل ةم  ةفوم  ااةيني  ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

تعزى البيااة ملك الى عدم اهت يم التل ةم ب تيبعة تلك البرا   وةجب ضن ةتعلم التل ةم "فن  

 اتتةكةت" في تنيول ال عيم و شيهدت   ن قذل الوسيل  اتلكترونةة ال قتلفة. 

العبيرة رقم  - التل ةم على عيدات )الزواج،  2)  ك ي جييت  التى تنص على " ةتعرف   )

قة ة   جييت  اةث  السيب   الترتةب  في   " ايلكترونةة  ال واق   قذل  .......(  ن  العزاي، 

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني 0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )28.4 رب  كيى)

انش الى  ملك  البيااة  تعزى  بملك.  التل ةم  ةفوم  عن   ي  بعةدة  ضقرى  بف يةي  التل ةم  غيل 

العيدات   وغةرهي  ن  والعزاي  بيلزواج  تتعلق  التى  والتفيلةد  العيدات  لتلك   تيبعت  

 اتجت يعةة األقرى.  

رقم) - العبيرة  جييت  بيألعةيد  3بةن ي  القيلة  البرا    التل ةم  ةتيب   على"  تنص  التى   )

ك قة ة  رب   جييت  األقةر اةث  الترتةب  في   " عند  38.7يى)الفو ةة.  االيلةة  بدتل    )

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  نيدرا  ي ةفوم التل ةم بملك، وتعزى البيااة ملك 0.01 ستوى )

إلى عدم رغبة التل ةم في  تيبعة تلك البرا   وعدم اتقبيل على  شيهدتوي وت ةوجد تشجة  

  تيبعة  ال تلك البرا  .   ن قبل ال وت ةن والفيل ةن على تربةة التذ ةم وعدم توجةووم الى

تذ ةم   - ااتةيج  والتفيلةد  دى  العيدات  لبعد  السيبق  اتاليلي  التالةل  ةت ح  ن 

ل واجو   وملك  والتفيلةد  العيدات  لتلك  و  يرستوم  التذ ةم  دعم  الى  اتعدادةة  ال رالة 

ال  الة   للعبيرات  األ ور  ضولةيي  استجيبيت  في  ظورت  وقد  الرق ي،  العلر  تادةيت 

 جيه البدةل)ضاةيني(.    لذت
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اإلعدادية   المرحلة  لتالميذ  الثقافية  الهوية  واقع  ما  على:  نص  وقد  الخامس  السؤال 

العصر الرقمي من   التالميذ بتاريخ بلده وجغرافيته في ضوء تحديات  المتعلقة باهتمام 

 وجهه نظر أولياء األمور؟

لاسن ال  يبفة للتعرف على   (2كا)لإلجيبة عن هما السؤال تم استقدام اقتبير  رب  كيي  

ضولةيي  نظر  وجوة  وجغرافةت   ن  بلده  بتيرةب  التل ةم  اهت يم  درجة  تكرارات  بةن  الفروب 

 األ ور وترتةب العبيرات وففي للوزن النسبي لكل عبيرة وجييت النتيل  ك ي بيلجدول التيلي

الل بعد اهت يم  ودتلتوي للفروب بةن تكرارات بد ( 2كي)(: قة ة اقتبير  رب  كيي 9جدول )
 التل ةم بتيرةب بلده وجغرافةت . 

 البيان العبارات م
قيمة  درجة الممارسة

 2كا
 الترتيب  الداللة

 نادرا أحيانا دائما

1 

عبر  اآلقرةن  التل ةم     ةتادث 

عن   اتجت يعي  التوالل  وسيلل 

الفدة ة   ال لرةة  الا يرة 

 ايسذ ةة(.-ال سةاةة -)الفرعونةة

 87 76 40 ت

17.9 0.01 8 
% 19.7 37.4 42.9 

2 

التيرةقةة  األفذم  التل ةم  ةشيهد 

ال واق    عبر  بلده  عن  والوايلفةة 

 ايلكترونةة ال قتلفة 

 75 89 39 ت

19.7 0.01 7 
% 19.2 43.8 36.9 

3 
الرق ةة   القرة ة  التل ةم  ةستقدم 

 لتادةد ال وق  الجغرافي 

 64 87 52 ت
9.4 0.01 6 

% 25.6 42.9 31.5 

4 

التفنةة   وسيلل  التل ةم  ةستقدم 

بذده  ن  آاير  ل عرفة  الادةاة 

 - عيبد  -ضهرا يت  -) تياف

 كنيلر(.  - سيجد

 50 104 49 ت

29.3 0.01 5 
% 24.1 51.2 24.6 

5 

الباث   التل ةم  اركيت  ةستقدم 

التيرةقةة  الافيلق  إلي  للولول 

 والجغرافةة عن بلده

 49 84 70 ت

9.2 0.01 3 
% 34.5 41.4 24.1 

6 

الشقلةيت   على  التل ةم  ةتعرف 

التيرةقةة البيرزة في بلده  ن قذل  

 شبكة اينترنت. 

 41 96 66 ت

22.4 0.01 2 
% 32.5 47.3 20.2 
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 البيان العبارات م
قيمة  درجة الممارسة

 2كا
 الترتيب  الداللة

 نادرا أحيانا دائما

7 

على  عرفة   التل ةم  ةارص 

األاداث التيرةقةة وال عيلم الادةاة 

ضكتوبر )ارب  العيلي  -لبلده    -السد 

ال التوس    -لنيعةة  النو ة 

 الع راني وغةرهي(

 47 89 67 ت

13.1 0.01 4 
% 33 43.8 23.2 

8 
ةبدى التل ةم اعتزازا وفقرا بتيرةب 

 وا يرة بلده. 

 18 56 129 ت
94.1 0.01 1 

% 63.5 27.6 8.9 

 ( ةت ح اآلتي:9و ن تالةل البةينيت الواردة في الجدول السيبق رقم )

ال    - العبيرات  )ضن  رقم  العبيرة  هى  دال ي  البدةل  لذتجيه  ال  الة  8الة  العبيرات  ض ي   ،)

( رقم  عبيرات  هى  ضاةيني  البدةل  ال  الة 7،  6،  5،  4،  3،  2لذتجيه  العبيرات  ض ي   .)

( رقم  العبية  هى  نيدرا  البدةل  اج يلى 1لذتجيه  لرؤةة  وففي  ضن   إلى  اتشيرة  وتجدر    .)

 ات جييت دالة االيلةي. استجيبيت العةنة؛ فين ج ة  العبير

-  ( رقم  العبيرة  بتيرةب  8تلدرت  وفقرا  اعتزازا  التل ةم  ةبدى   " على  تنص  التى   ،)

( بدتل  االيلةة عند  94.1وا يرة بلده " الترتةب األول اةث جييت قة ة  رب  كيى)

البيااة ملك  0.01 ستوى ) التل ةم ةستقدم ملك دال ي، تعزى  العةنة ان  ( اى ةرى ضفراد 

ربةتوم على اب و نوم بيست رار  نم اللغر، وضة ي تشجة  ال اة ةن بوم دال ي  إلى ت

 على اتعتزاز والفقر بتيرةب بلدهم.   

( التى تنص على " ةتعرف التل ةم على الشقلةيت التيرةقةة 6وجييت العبيرة رقم )  -

الايني اةث جييت قة ة   الترتةب  بلده  ن قذل شبكة اينترنت " في  رب   البيرزة في 

)22.4كيى) عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ااةيني  ي  0.01(  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

الشقلةيت   ب عرفة  ةكتففوا  التذ ةم  ضن  الى  ملك  البيااة  تعزى  بملك،  التل ةم  ةفوم 
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التيرةقةة التى ةدرسوهي فف  في الكتب ال فررة، وت ةوجد  ي ةدفع  ل عرفة ال زةد عن 

 شقلةيت ضقرى. 

الباث للولول  5العبيرة رقم )  ك يجييت التل ةم  اركيت  التى تنص على " ةستقدم   )

الي الافيلق التيرةقةة والجغرافةة عن بلده " في الترتةب الايلث اةث جييت قة ة  رب   

( اى ةرى ضفراد العةنة ان  ااةيني  ي ةفوم  0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )9.2كيى)

مل البيااة  تعزى  بملك.  ضانيي التل ةم  ةستقد وي  آقرى  باث  ب اركيت  التل ةم  تهت يم  ك 

 اتليل  بشبكة اتنترنت. 

-( رقم  العبيرة  األاداث  7وجييت  على  عرفة  التل ةم  ةارص   " على  تنص  التى   )

التوس     -النو ة اللنيعةة    -السد العيلي  -التيرةقةة وال عيلم الادةاة لبلده )ارب ضكتوبر

الترتةب   في   " وغةرهي(  كيى)الع راني  قة ة  رب   جييت  اةث  بدتل  13.1الراب    )

( عند  ستوى  بملك. 0.01االيلةة  التل ةم  ةفوم  ااةيني  ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

فذ   التيرةقةة  األاداث  تللك  على  عرفة  التذ ةم  ارص  قلة  الى  ملك  البيااة  وتعزى 

 ةشغلوم ملك ولةر لدةوم داف   ل تيبعة و عرفة تلك ال عيلم. 

( التى تنص على " ةستقدم التل ةم وسيلل التفنةة الادةاة ل عرفة 4ااتلت العبيرة رقم )و -

) تياف بذده  ن  اةث    - سيجد  - عيبد  -ضهرا يت  -آاير  القي ر  الترتةب   " كنيلر(. 

كيى) قة ة  رب   )29.3جييت  عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ضفراد  0.01(  ةرى  اى   )

ةم بملك، وتعزى البيااة ملك الى ضن التل ةم ةستقد وي بعض العةنة ان  ااةيني  ي ةفوم التل 

األنش ة  اانيي  ملك  ة لب  ن   عند ي  ات  اآلاير  همه  الباث عن  في  ةفكر  ت  فوو  الوقت 

اللفةة لل فررات الدراسةة ال قتلفة، وال علو يت اتارالةة والتدرةبيت ال وجودة بيلكتيب  

 ال درسى.

( رقم  العبيرة  تنص3وجييت  التى  لتادةد    (  الرق ةة  القرة ة  التل ةم  ةستقدم   " على 

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  السيدر  الترتةب  في   " الجغرافي  بدتل   9.4ال وق    )
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( عند  ستوى  بملك، 0.01االيلةة  التل ةم  ةفوم  ااةيني  ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

الت بةفيت الايسوبةة   وتعزى البيااة ملك الى ضن بعض التذ ةم لدةوم الفدرة على استقدام 

ضن   ك ي  ملك،  على  الفدرة  لدة   لةر  اآلقر  والبعض  ال قتلفة  الجغرافةة  وتادةدال واق  

 بعض األجوزة غةر  توفر بوي همه القيلةة.  

( التى تنص على " ةشيهد التل ةم األفذم التيرةقةة والوايلفةة عن 2وجييت العبيرة رقم )

ال قت  ايلكترونةة  ال واق   عبر  قة ة  رب  بلده  جييت  اةث  السيب   الترتةب  في   " لفة 

)19.7كيى) عند  ستوى  االيلةة  بدتل   ااةيني  ي  0.01(  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

ةفوم التل ةم بملك، وتعزى البيااة ملك الى ان بعض التذ ةم ةوت وا بملك والبعض اآلقر 

فدم بيللغة العربةة الفلاى   ي ةشيهد ضفذم ضقرى نظرا ل بةعة اتفذم التيرةقةة والتى تر 

 ةؤدى الى لعوبة في فو وي  ن قبل التذ ةم. 

( التى تنص على" ةتادث التل ةم    اآلقرةن عبر وسيلل  1بةن ي جييت العبيرة رقم) -

اتسذ ةة( "  -ال سةاةة  -التوالل اتجت يعي عن الا يرة ال لرةة الفدة ة )الفرعونةة

قة ة جييت  اةث  األقةر  الترتةب  كيى)  في  عند  ستوى 17.9 رب   االيلةة  بدتل    )

إلى  0.01) ملك  البيااة  وتعزى  بملك،  التل ةم  ةفوم  نيدرا  ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

انشغيل  ب و وعيت آقرى ضانيي توالل     اتقرةن عبر وسيلل التوالل اتجت يعي؛  

 وي. وضة ي ألن  غةر  عيلر لتلك الا يرات وافيفتوي فةلعب التادث عن

ال رالة   - تذ ةم  ضن  بلده  وجغرافةي  تيرةب  لبعد  السيبق  اتاليلي  التالةل  ةت ح  ن 

اتعدادةة في ايجة لدعم و  يرس  عبيرات هما البعد، وقد ظورت في استجيبيت ضولةيي  

 األ ور للعبيرات ال  الة لذتجيه البدةل)ضاةيني(.    

الثقافية الهوية  واقع  ما  على:  نص  وقد  السادس  اإلعدادية    السؤال  المرحلة  لتالميذ 

ضوء  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل  التالميذ  استخدام  وأخالقيات  بقيم  المتعلقة 

 تحديات العصر الرقمي من وجهه نظر أولياء األمور؟
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لاسن ال  يبفة للتعرف على   (2كا)لإلجيبة عن هما السؤال تم استقدام اقتبير  رب  كيي  
درجة   يرس تكرارات  بةن  التوالل  الفروب  لوسيلل  التل ةم  استقدام  وضقذقةيت  قةم  ة 

اتجت يعي  ن وجوة نظر ضولةيي األ ور وترتةب العبيرات وففي للوزن النسبي لكل عبيرة  
 وجييت النتيل  ك ي بيلجدول التيلي

ودتلتوي للفروب بةن تكرارات بدالل بعد قةم وضقذقةيت  ( 2كي )(: قة ة اقتبير  رب  كيي 10جدول )
 م التل ةم لوسيلل التوالل اتجت يعي.استقدا

 البيان  العبارات  م
 درجة الممارسة 

 الترتيب  الداللة  2قيمة كا 
 نادرا  أحيانا  دائما 

1 
ةستأمن التل ةم والدة  قبل فتح  

 جويز الك بةوتر

 71 72 60 ت
1.31 

غةر  
 دالة 

7 
 % 29.6 35.5 35 

2 
على  ي   والدة   التل ةم  ةر ل  

 ى الجويز ةفوم ب  عل

 51 84 68 ت
8.1 0.05 6 

 % 33.5 41.4 25.1 

3 
ةلتزم التل ةم بأدب الاوار     
الدردشة   ضانيي  اآلقرةن 

 ايلكترونةة

 20 65 118 ت

71.1 0.01 2 
 % 58.1 32.0 9.9 

4 
ضسرار   عن  التل ةم  ةتادث 
ضانيي   الغربيي  ضسرت     

 توالل  اتجت يعي 

 152 45 6 ت

168.9 0.01 10 
 % 3.0 22.2 74.9 

5 
ضانيي   الكي ةرا  التل ةم  ةغلق 

 اتتليل الرق ي بيألقرةن

 25 76 102 ت
45.6 0.01 4 

 % 50.2 37.4 12.3 

6 
اس     عن  التل ةم  ةفلح 
التوالل   ضانيي  الافةفي 

 الرق ي    اآلقرةن 

 33 75 95 ت

29.6 0.01 5 
 % 46.8 36.9 16.3 

7 
بفتر التل ةم  ز نةة  ةلتزم  ة 

الةو ي   لذستقدام   اددة 
 لإلنترنت

 88 81 34 ت
25.5 0.01 9 

 % 16.7 39.9 43.3 

8 
دراست    عن  التل ةم  ةنشغل 

 و وي   األسيسةة بيينترنت

 60 101 42 ت
27.1 0.01 8 

 % 20.7 49.8 29.6 

9 
ال واق    عن  التل ةم  ةبتعد 

 ايبياةة وال سةلة ضقذقةي 

 13 36 154 ت
169.1 0.01 1 

 % 75.9 17.7 6.4 

10 
التل ةم  واق    ةستقدم 
والتشوةر   لإلسيية  التوالل 

 بيآلقرةن 

 171 26 6 ت
239.6 0.01 12 

 % 3.0 12.8 84.2 

11 
عبر   للكمب  التل ةم  ةروج 

  واق  التوالل اتجت يعي 

 169 25 9 ت
229.5 0.01 11 

 % 4.4 12.3 83.3 

12 
تعي  التل ةم  في     ةبدى 

ال شيكل   اآلقرةن تجيه بعض 
 واستعداده لل سيعدة. 

 17 83 103 ت

59.9 0.01 3 
 % 50.7 40.9 8.4 

 ( ةت ح اآلتي: 10و ن تالةل البةينيت الواردة في الجدول السيبق رقم )

-  ( رقم  العبيرة  هى  دال ي  البدةل  لذتجيه  ال  الة  العبيرات  ض ي  12،  9،  6،  5،  3ضن   ،)

ال  ) العبيرات  رقم  عبيرات  هى  ضاةيني  البدةل  لذتجيه  ال  الة  8،  2 الة  العبيرات  ض ي   .)

( رقم  العبية  هى  نيدرا  البدةل  وففي  11،  10،  7،  4لذتجيه  ضن   إلى  اتشيرة  وتجدر    .)
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لرؤةة اج يلى استجيبيت العةنة؛ فين ج ة  العبيرات جييت دالة االيلةي فة ي عدا العبيرة  

 . ( غةر دالة االيلةي1رقم )

-  ( رقم  العبيرة  ايبياةة 9تلدرت  ال واق   عن  التل ةم  ةبتعد   " على  تنص  التى   ،)

الترتةب األول اةث جييت قة ة  رب  كيى) ( بدتل  االيلةة 27.1وال سةلة ضقذقةي " 

( اى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم ةبتعد دال ي عن   يرسة ملك، تعزى  0.01عند  ستوى )

التذ ةم دال ي ةبتعدون عن   يرسة ملك قوفي  ن عفيب األسرة    البيااة ملك إلى ضن ضغلب

 لوم، وضة ي تارةم ملك دةنةي فةلتزم ضغلبوم بملك.  

( التى تنص على " ةلتزم التل ةم بأدب الاوار    اآلقرةن ضانيي  3وجييت العبيرة رقم )  -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  الايني  الترتةب  في   " ايلكترونةة  بدتل     (71.1الدردشة 

( اى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم دال ي ةفوم بملك، وتعزى 0.01االيلةة عند  ستوى )

إما   وةاتر وم  للتايور  عوم  اآلقرةن  وةستأمن  بأدب  الاوار  ةبدض  ضن   الى  ملك  البيااة 

كينوا ضكبر  ن  فةستقدم كل يت تعبر عن آدب الاوار دال ي وهما  ي ضشيرت إلة  دراسة  

ف2007كلو) وضن  (  وضرالوم،  ضفكيرهم  وااترام  اآلقر  ال رف  ااترام  إلى  نتيلجوي  ي 

تةسقر  نوم بل ةجب التايور  عوم وةتجنب ضة ي ايسيية إلى اآلقرةن عند التقي ب  

  عوم عبر اينترنت. 

( التى تنص على " ةبدى التل ةم تعي في    اآلقرةن تجيه بعض 12وااتلت العبيرة رقم )

لل واستعداده  كيى)ال شيكل  قة ة  رب   جييت  اةث  الايلث  الترتةب  ( 59.9 سيعدة." 

التل ةم بملك،  0.01بدتل  االيلةة عند  ستوى ) دال ي ةفوم  ان   العةنة  ( اى ةرى ضفراد 

وتعزى البيااة ملك إلى اسن التربةة وتشجة  الفيل ةن على تربةة التل ةم تربةة لاةاة  

ب ةت ةز  وهما  ي  الا ةدة  بيتقذب  بيلشوي ة والتزا وم  ةتلف  المى  ال لرى  اتنسين    

 وال روية. 
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( التى تنص على " ةغلق التل ةم الكي ةرا ضانيي اتتليل الرق ي  5وجييت العبيرة رقم )

( بدتل  االيلةة عند  45.6بيألقرةن " في الترتةب الراب  اةث جييت قة ة  رب  كيى) 

( التل  0.01 ستوى  ةفوم  دال ي  ان   العةنة  ضفراد  البيااة ملك  ( اى ةرى  بملك، وتعزى  ةم 

اتقرةن   لقلولةة  ااترا ي  الكي ةرا  اغذب  على  بيست رار  التل ةم  ارص  إلى 

 وقلولةت  الشقلةة، ك ي ضن  ةقجل  ن رؤةة اتقرةن قيلة اتنيث. 

( رقم  العبيرة  جييت  ضانيي  6ك ي  الافةفي  اس    عن  التل ةم  ةفلح   " على  تنص  التى   )

اآلقرةن   الرق ي     قة ة  رب  التوالل  جييت  اةث  القي ر  الترتةب  في   "

ةفوم 0.01( بدتل  االيلةة عند  ستوى )29.6كيى) دال ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  ( اى 

التل ةم بملك. وتعزى البيااة ملك إلى ضن التل ةم ةكون ليدب    اتقرةن وةتالى دال ي  

في لفيت  الشقلةة    بلفة اللدب وةبتعد عن الكمب وهما  ي نرةده دال ي لكي ةتالى ب  

 Hou etوةشجع  اتقرةن علةويواتففت همه النتةجة    نتةجة دراسة هوى واقرون )

al., 2015  وكشف اينترنت  عبر  لووةتوم  ت اةلوم  كةفةة  في  ليدقةن  األبنيي  ضن  في   )

 هوةتوم الافةفةة والكي لة على اينترنت. 

العبيرة رقم )  - التل ة 2وجييت  ةر ل   م والدة  على  ي ةفوم ب  على  ( التى تنص على " 

كيى) قة ة  رب   السيدر اةث جييت  الترتةب  في   " عند  8.1الجويز  بدتل  االيلةة   )

البيااة ملك  0.01 ستوى ) ةفوم بملك ضاةيني. وتعزى  التل ةم  العةنة ان  ( اى ةرى ضفراد 

ك بيلادةث عن  لوم  بملك وت ةس اوا  ةوتم  فبع وم ت  اآلبيي عنوم  إنشغيل بعض  ل  إلى 

شئ ةتعلق بوم، ك ي ضن بعض التذ ةم ةقيفوا  ن العفوبة اما افلاوا عن ضشةيي قد تبدو  

 في نظر الوالدةن ضنوي ق أ.   

-   ( رقم  العبيرة  جويز 1وجييت  فتح  قبل  والدة   التل ةم  ةستأمن   " على  تنص  التى   )

يلةي ( غةر دال  اال1.31الك بةوتر " في الترتةب السيب  اةث جييت قة ة  رب  كيى)
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التل ةم   ضن  على  األ ور  ضولةيي  بةن  وا ح  اتفيب  ةوجد  ت  إن   إلى  ملك  البيااة  وتعزى 

 ةستأمن والدة  قبل فتح جويز الك بةوتر. 

( التى تنص على " ةنشغل التل ةم عن دراست  و وي   األسيسةة 8جييت العبيرة رقم )   -

( بدتل  االيلةة عند  27.1بيينترنت " في الترتةب الاي ن اةث جييت قة ة  رب  كيى)

البيااة ملك  0.01 ستوى ) ةفوم بملك ضاةيني. وتعزى  التل ةم  العةنة ان  ( اى ةرى ضفراد 

عن   ملك  وةشغلوم  لفترة  وةلة  اتنترنت  ب شيهدة  ةست تعن  التذ ةم  بعض  ضن  إلى 

 دراستوم. 

ستقدام ( التى تنص على " ةلتزم التل ةم بفترة ز نةة  اددة لذ 7جييت العبيرة رقم )  -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  التيس   الترتةب  في   " لإلنترنت  بدتل  25.5الةو ي   )

( عند  ستوى  بملك.  0.01االيلةة  ةفوم  نيدرا  ي  التل ةم  ان  العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

وتعزى البيااة ملك إلى عدم ادراك التذ ةم لق ورة ملك وقد ةستغرقون فترات  وةلة  

 .  اانيي استقدا وم لذنترنت

( التى تنص على " ةتادث التل ةم عن ضسرار ضسرت     الغربيي  4جييت العبيرة رقم )  -

كيى) قة ة  رب   جييت  اةث  العيشر  الترتةب  في   " اتجت يعي  توالل   ( 168.9ضانيي 

( اى ةرى ضفراد العةنة ان التل ةم نيدرا  ي ةفوم بملك.  0.01بدتل  االيلةة عند  ستوى ) 

إ  ملك  البيااة  بافوب  وتعزى  والتزا    ضسرت   كةين  على  و ايفظت   تربةت   اسن  لى 

 وواجبيت األسرة وال ايفظة على اسرارهي.

( التى تنص على " ةروج التل ةم للكمب عبر  واق  التوالل  11جييت العبيرة رقم )  -

كيى) قة ة  رب   جييت  العيشر اةث  الايدى  الترتةب  في   " بدتل   229.5اتجت يعي   )

عند  ست )االيلةة  بملك.  0.01وى  ةفوم  نيدرا  ي  التل ةم  ان  العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

الا ةدة، والتزا   بتعيلةم و بيدئ   التل ةم بيللدب واتقذب  البيااة ملك تلتزام  وتعزى 

 الدةن اللاةاة.
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( التى تنص على" ةستقدم التل ةم  واق  التوالل لإلسيية  10بةن ي جييت العبيرة رقم) -

بيآلقرةن " قة ة  رب  كيى)  والتشوةر  الترتةب األقةر اةث جييت  بدتل   239.6في   )

( عند  ستوى  بملك، 0.01االيلةة  التل ةم  ةفوم  نيدرا  ي  ان   العةنة  ضفراد  ةرى  اى   )

عدم  على  وارل   ملك  ق ورة  ل دى  وادراك   تربةت   اسن  إلى  ملك  البيااة  وتعزى 

 لك.  اتسيية والتشوةر بيتقرةن ك ي ا رني الدةن والفينون بم

ةت ح  ن التالةل اتاليلي السيبق لبعد الفةم واألقذقةيت ضن تذ ةم ال رالة اتعدادةة  

للعبيرات   األ ور  ضولةيي  استجيبيت  في  ظورت  وقد  البعد،  هما  عبيرات  ضغلب  ة يرسوا 

ال  الة لذتجيه البدةل)دال ي( وضة ي استجيبيتوم لذتجيه البدةل )نيدرا(؛ اةث ضن استجيبيت  

لذتجيه البدةل )نيدرا( دلةل على اةجيبةة العبيرة وتاففوي في هما البعد للعبيرات رقم    العةنة

(، وهما  ي ضظورت  استجيبيت ضولةيي األ ور لتلك العبيرات بنيدرا  ي ةروج  11،  10،  4)

التل ةم للكمب واتسيية والتشوةر بيتقرةن عبر  واق  التوالل اتجت يعى؛ وضة ي نيدرا 

 ضسرار اسرت     الغربيي ضانيي توالل  اتجت يعي.  ي ةتادث عن

ال توس    اسيب  تم  ففد  األ ور  ضولةيي  نظر  وجوة  األبعيد   يرسة  ن  ضكار  ول عرفة 

الوزني لكل بعد وترتةب األبعيد وففي لملك وتادةد  ستوى   يرسة التل ةم ألبعيد الووةة  

 الافيفةة في  وي ال عةير

  2.24 توس ، ضكبر  ن    2.34ضقل  ن    –  1.67ن   عةفة،    1.67ضقل  ن    -1) ن   

 ( التيلي11عيلي( وجييت النتيل  ك ي بجدول )
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(: ال توس  الوزني وترتةب درجة   يرسة التذ ةم ألبعيد الووةة الافيفةة  ن 11جدول )

 . وجوة نظر ضولةيي األ ور

 األبعاد 
المتوسط  

 الوزني 
االنحراف  
 المعياري

مستوى  
 الممارسة 

 الترتيب

 5  توس ة  0.33 1.94 ل التذ ةم    اللغة العربةة تفيع

 1  توس ة  0.27 2.08   يرسة التل ةم لتعيلةم الدةن 

 2  توس ة  0.28 2.07   يرسة التل ةم لعيدات وتفيلةد بلده 

 3  توس ة  0.24 2.05 اهت يم التل ةم بتيرةب بلده وجغرافةت  

لوسيلل   التل ةم  استقدام  وضقذقةيت  قةم 
 جت يعي التوالل ات

 4  توس ة  0.52 1.97

( ضن ج ة  األبعيد ت يرر بدرجة  توس ة وهما ةدل على إنني  11ةت ح  ن جدول )

أله ةتوي  نظرا  عيلةة  بدرجة  ت يرر  األبعيد  همه  لجعل  تلور  فترح  إلى  ايجة  في 

وايجة التذ ةم ل  يرستوي بدرجة كبةرة ولةر  توس ة قيلة في ظل الظروف الراهنة 

 العلر الرق ي فةجب ضن نايفظ على   يرسة تلك األبعيد بدرجة عيلةة.   و   ت ورات

( ،  2.08  يرسة التل ةم لتعيلةم الدةن( ب توس  قدره )وجيي في الترتةب األول برعد ) 

قدره   ب توس   األقةر  الترتةب  في  العربةة(  اللغة  التذ ةم     )تفيعل  برعد  جيي  بةن ي 

( والتي ضشيرت في نتيلجوي إلى ضن 2018ضا ةن)  (. واتففت ملك    نتةجة دراسة1.94)

الووةة الدةنةة هي األكار ا ورا في  واق  التوالل اتجت يعي تلةوي الووةيت األقرى.  

وهما دلةل على ضه ةة الدةن في تشكةل الووةة في ظل العلر الرق ي ك ي ضشير ضة ي في 

وضن   التكنولوجةي  العربةة عن  واكبة  اللغة  إلى عجز  ةت ور نتيلج   لم  العربي  ال اتوى 

 على شبكة اينترنت، و ن ام هة نة اللغيت األجنبةة و عف استع يل اللغة العربةة. 

لتالميذ   الثقافية  الهوية  لدعم  المقترح  التصور  ما  على:  نص  وقد  السابع  السؤال 

 المرحلة اإلعدادية في ضوء تحديات العصر الرقمي؟
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ال فترح في  وي اي ير النظرى للدراسة لإلجيبة عن هما السؤال ةتم عرض التلور  

ايعدادةة   ال رالة  تذ ةم  لواق    يرسة  نتيل   ال ةدانةة  ن  الدراسة  إلة   توللت  و ي 

ضن ج ة  ضبعيد الووةة   والتى ضشيرت إلى  في ظل تادةيت العلر الرق يللووةة الافيفةة  

قبل بدرجة  توس ة  ن  ت يرر  األ ور  ضولةيي  نظر  وجوة  ال رالة    الافيفةة  ن  تذ ةم 

الووةة   لدعم  تلور  فترح  إلى  التولل  ض كن  اتستبينة  بنود  على  وتأسةسي  ايعدادةة 

تتادد   والمى  الرق ي،  العلر  تادةيت  في  وي  ايعدادةة  ال رالة  لتذ ةم  الافيفةة 

  ايوره فة ي ةلى: 

 ضوت: فلسفة التلور ال فترح. 

 اينةي: ضهداف التلور ال فترح. 

 تلور ال فترح. ايلاي: ضه ةة ال 

 رابعي: إجرايات وآلةيت تنفةم التلور ال فترح. 

 قي سي :  عوقيت تنفةم التلور ال فترح وسبل التغلب علةوي.

 أوال: فلسفة التصور المقترح. 

تعد  ن   اةث  ا ة  لكل  الافيفةة  الووةة  ضه ةة  ال فترح  ن  التلور  فلسفة  تن لق 

ة ، وتن لق ضة ي فلسفة التلور ال فترح ال رتكزات األسيسةة التى ت ال كةنونة همه األ 

للظروف   نظرا  الراهنة  الفترة  في  وملك  وتادةيت   الرق ى  بيلعلر  اتهت يم  افةفة   ن 

الايلةة ال ت الة في اتنفتيح الافيفى والعول ة واستقدام التكنولوجةي الادةاة و ي ضادات   ن 

ي نفور بعض التذ ةم في  تغةرات وت ورات عيل ةة ات ةة ضارت على الووةة الافيفةة ف

ال رالة ايعدادةة وملك تم التعرف علة   ن قذل الواق  الراهن  ن وجو  نظر ضولةيي  

 ض ور هؤتي التذ ةم. 
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 ثانيا: أهداف التصور المقترح.

 ةودف التلور الايلي الى تافةق  ي ةلى: 

فةة في نفور تذ ةم  نشر الوعى بةن الفيل ةن على تربةة التذ ةم بأه ةة دعم الووةة الافي  -

ناوهي   اةجيبةة  اتجيهيت  وتكوةن  الرق ي،  العلر  تادةيت  ظل  في  اتعدادةة  ال رالة 

 وتعرةف  بأبعيدهي ال قتلفة.  

التأكةد على ضه ةة الووةة الافيفةة في نفور تذ ةمني و رورة الت سك بوي و  يرستوي   -

 في هم العلر. 

ظل الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة في  و   آلةيت و فترايت لتسوم في دعم الووةة    -

 تادةيت العلر الرق ي. 

 ثالثا: أهمية التصور المقترح. 

الووةة   - ضبعيد  تكسيبوم  وملك  التذ ةم  تربةة  على  والفيل ةن  لآلبيي  ضداة  سيعدة  ةعد 

 الافيفةة في ظل تادةيت العلر الرق ي؛ وملك ل واجوة تادةيت هما العلر. 

التلور ال فترح لدعم الووةة الافيفةة لتذ ةم ال رالة ايعدادةة  ةر كن اتعت يد على   -

 في ظل تادةيت العلر الرق ي وملك  ن قذل التعرف على ضه ةت  ونتيلج . 

 رابعا: إجراءات واليات تنفيذ التصور المقترح. 

ة كن  واآللةيت  ايجرايات  تنفةم  ج وعة  ن  ال فترح  التلور  ضهداف  تافةق  ةت لب 

 ي ةلى: تو ةاوي فة 

 تفاعل التالميذ مع اللغة العربية. آليات تنفيذ ذلك:  -أ

 فتح قنوات توالل  بيشر    التذ ةم ل  يرسة اللغة العربةة الفلاى واتفينوي. -1

قذل   -2 وملك  ن  اتقرةن  الاوار     اانيي  اللاةح  الن ق  على  التذ ةم  تشجة  

 نترنت. اللفييات ال نظ ة  ن قبل ال تقللةن في اللغة العربةة عبر ات
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تشجة  التذ ةم على استقدام  اركيت الباث بيللغة العربةة  ن قبل ضولةيي األ ور  -3

 وتعزةزهم وتافةزهم ال يدى وال عنوى لوم عند استقدا وم لتلك ال اركيت. 

ضن ةراعى  ل  ى البرا    ت لبيت التذ ةم وااتةيجيتوم اانيي الباث عن برا     -4

 تعلةم اللغة العربةة. 

ي األ ور وال عل ةن وت وةر لغتوم العربةة وملك  ن قذل توفةر بعض  تأهةل ضولةي -5

على   ةنعكر  والمى  اللغوى  ادالوم  ب ستوى  لذرتفيي  التدرةبة  والورش  الدورات 

 تذ ةمهم.  

)شويدات   -6 ال عنوةة  والاوافز  ) كيفيت  يلةة(،  ال يدةة  بيلاوافز  التذ ةم  تافةز 

 وج يلةيتوي.تفدةر( عند تفدةم باث عن اللغة العربةة 

 آليات تنفيذ ذلك:  .ممارسة التالميذ لتعاليم الدين  -ب

البرا   واألفذم   -1 الدةن عن  رةق  شيهدة  الدةنةة لتعزةز تعيلةم  ال فررات  ااراي 

 والفلص الدةنةة عبر اتنترنت .

العبيرات   -2 واستقدا وم  التذ ةم  بةن  الدةنى  الوعى  لزةيدة  الدةنةة  الالص  تكاةف 

الدةنةة؛   اانيي  واأللفيظ  التذ ةم  نفور  في  الدةنةة  وال فيهةم  ال بيدئ  لترسةب 

اتقرةن،   على  والسذم  التاة   الفيي  اتقرةن  ال  اتلكترونى     تواللوم 

 والدعيي لوم.  

التشدد   -3 والبعد عن  الدةنةة  الفةم  بأه ةة  التذ ةم  لتن ةة وعى  برا   اوارةة  اقي ة 

قذ لداقة  ن  عذقيت  وتكوةن  الدةنى،  بةن  والتعلب  اتلكترونى  التوالل  ل 

 التذ ةم ال سل ةن وال سةاةن لنبم العنف الدةنى.  

تفعةل ال واق  الدةنةة ووسيلل اتتليل ال قتلفة عبر اتنترنت لافظ التذ ةم آةيت   -4

  ن الفرآن الكرةم )نلوص  ن اينجةل(.  

ال ش -5 على  التذ ةم  واث  اتنترنت  عبر  ال قتلفة  الدةنةة  ال سيبفيت  يركة اعداد 

 اتةجيبةة  ن قبل ضولةيي األ ور وال عل ةن، وملك لدعم ضوالر التعيون بةنوم.  
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 آليات تنفيذ ذلك: ممارسة التالميذ لعادات وتقاليد بلده.  -ج

بيألعةيد   -1 القيلة  البرا    انتيج  في  وال درسة  الافيفة  وزارة  بةن  الشراكة  دعم 

 الفو ةة والشعبةة و شيهدة التذ ةم لوي عبر اتنترنت. 

ااراي ال فررات الدراسةة بي يفة  فرر الكترونى ةو ح للتذ ةم العيدات والتفيلةد   -2

 ال لرةة الفدة ة.

وملك  ن قذل  تيبعة   -3 ال عيم  واداب  الاوار  اداب  لدعم  الادةاة  التفنةيت  توظةف 

 التذ ةم للبرا   الافيفةة الويدفة.

ا -4 تستفبيل  الفعيلة  اتةجيبةة  ال شيركة  على  التذ ةم  قذل  اث  وملك  ن  لزالرةن 

الع ل في فرةق للباث عبر ال واق  اتلكترونةة ال قتلفة عن كةفةة اتستفبيل الجةد  

 للزالرةن.    

 آليات تنفيذ ذلك: اهتمام التالميذ بتاريخ بلده وجغرافيته.  -د

الادةاة   -1 التفنةة  وسيلل  واستقدام  ال تقللةن  قبل  ال نيه   ن  في  النظر  اعيدة 

  عرفة ااير بذده. لاث التذ ةم على 

توفةر الفةدةوهيت واتس وانيت ال د جة والتى تاتوى على األفذم الوايلفةة عن   -2

وال سيبفيت   ال نيقشيت  قذل  وتافةزه  ن  على  شيهدتوي  التذ ةم  وتشجة   بلده 

 ال قتلفة. 

التيرةقةة  -3 الافيلق  الى  للولول  الباث  استقدام  اركيت  على  الاذ ةم  اث 

وملك   التى  والجغرافةة  اتلكترونةة  الرواب   بعض  وتفدةم  توفةر  قذل  ن 

 تسيعدهم على ملك. 

التيرةقةة   -4 ال عيلم  التوالل اتجت يعى في  شيركة لور  التذ ةم  واق   ةوظف 

 وال عيلم الادةاة لبلده، وملك تات اشراف و تيبعة الفيل ةن على تربةتوم. 

البيرز -5 التيرةقةة  الشقلةيت  على  للتعرف  التذ ةم  قذل  توجة   بلده  ن  في  ة 

 الباث على شبكة اتنترنت و كيفية التذ ةم وتشجةعوم على ملك. 
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ال وق   -6 لتادةد  الادةاة  والتكنولوجةي  الايسوبةة  الت بةفيت  ال زةد  ن  تفعةل 

 الجغرافى وتوظةف التكنولوجةي الادةاة في اةية التل ةم.  

   آليات تنفيذ ذلك:عي. قيم وأخالقيات استخدام التالميذ لوسائل التواصل االجتما -ه

بنيي  نيخ لاى ا ن ةسوم في افة التذ ةم بأولةيي األ ور لة ل  التذ ةم والدة    -1

 على  ي ةفوم ب  على الجويز بكل افة وبدون قوف .  

اتنترنت،   -2 استقدام  اانيي  بوقت  ادد  التذ ةم  التزام  على  ضولةيياأل ور  ارص 

بةنوم وبشرو   تفق علةوي  ن قبل  وملك  ن قذل تادةد سيعيت  اددة بيتتفيب  

 ال رفةن لةفتن  التذ ةم بملك وةتوةئ نفسةي وةلتزم ضقذقةي.  

تستقدا وم   -3 ا يفةة  فترة  ) ناوم  للتذ ةم  ال  األ ور  ضولةيي  تعزةز 

ةنشغلون   وت  ضك ل وج   ال  لوبة على  و وي وم  ةؤدون ع لوم  لذنترنت(عند ي 

 عن دراستوم. 

ستلمان قبل فتح جويز الك بةوتر، وملك  ن قذل تشجة   تافةز التذ ةم على ات -4

 ضولةيي األ ور للتذ ةم عن  رةق  كيفأتوم )ال يدةة وال عنوةة(.      

 خامسا : معوقات تنفيذ التصور المقترح وسبل التغلب عليها:  

نظرا لتفيوت األسر ال لرةة في تنشلتوي للتذ ةم واكسيبوم الووةة الافيفةة فونيك  ن   -

تهت ي     ةوتم نظرا  ودع وي  بتن ةتوي  ةوتم  ت  و نوم  ن  للتذ ةم  الافيفةة  بيلووةة 

اينجلةزةة   اللغة  استقدام  على  تذ ةمة  ةشج   ف نوم  ن  األقرى  األجنبةة  بيلافيفيت 

وةدعم تعل وي دون اتهت يم بلغت  العربةة اتللةة  وة كن التغلب على ملك  ن قذل  

والفي  واأل ويت  اآلبيي  العربةة    توعةة  اللغة  ب  يرسة  ال فل  تربةة  على  ل ةن 

ألبعيد   عند   يرستوم  لتذ ةمهم  ات ور  ضولةيي  وتعزةز  تشجة   وضة ي   ، تذ ةمهم 

ضانيي  شيهدتوم واستقدا وم للوسيل  ايلكترونةة   الافيفةة،ك ي ةجب  شيركتوم  الووةة 

والع الفةم  ولترسةب  الو نةة  وافيفت   هوةت   ففدان  ق ر  في  لةفيوم  والتفيلةد  يدات 

 نفوسوم. 
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وتجعلوم   - التذ ةم  تجمب  عدةدة  و واق   ب   ن  غرةيت  و ي  العلر  هما  ق ورة 

ةنلورون بشكل تلفيلي    تلك ال غرةيت   ي ةففدهم هوةتوم الافيفةة ، وة كن التغلب  

واللاةح   الواعى  اتستقدام  ودواف   بأسيلةب  التذ ةم  تبلةر  قذل  ملك  ن  على 

العلر   قذل لوسيلل  علةوم  ن  وايشراف  الرقيبة  وكملك   ، ال قتلفة  الرق ي 

استقدا وم ألجوزتوم ايلكترونةة في بةلة  فتواة و شيركتوم لتذ ةمهم ضانيي  تيبعتوم  

 للبرا   ال قتلفة.

ال شيكل التى ة ر بوي ال راهق اةث إن همه ال رالة تعد  رالة فيللة بةن ال فولة   -

ال بكر وتعتبر  ن ضل إن  ةشعر والرشد  اينسين؛ اةث  ت ر على  التى  الفترات  عب 

وة كن    ، وتلرفيت   سلوك   على  ةؤار  اتستفرار   ي  وعدم  الشقلةة،  بي  راب 

الفراغ سوةي   ضوقيت  ضولةيي األ ور  عوم وق يي  التغلب على ملك  ن قذل توالل 

ى اآلبيي  وإقي ة عذقيت لداقة    هؤتي التذ ةم ةسودهي الافة وال ابة. ك ي ةجب عل

ضن ةكسبوا تذ ةمهم الووةة الافيفةة  ن قذل التزا وم بيل عيةةر اتقذقةة واهت ي وم 

 بيلعيدات والتفيلةد اتجت يعةة والافيفةة. 

 عف ال وارد ال يدةة ال تياة، ونفص ات كينيت واتجوزة ال قتلفة ، وة كن التغلب   -

سيت التى تدعم التعلةم والشراكة  على ملك  ن قذل تفدةم الدعم ال يدى  ن قبل ال ؤس

 ال جت عةة النيجاة. 

 توصيات الدراسة:

 في  وي  ي تم عر    ن نتيل  تفترح الدراسة الايلةة التولةيت اآلتةة:

العنيةة بأبعيد الووةة الافيفةة ودع وي لتذ ةم ال رالة ايعدادةة ل ي لوي  ن ضار في   -1

تت التى  الز نةة  الافبة  تلك  في  قيلة  السرة   نفوسوم؛  التكنولوجى  بيلت ور   ةز 

 والعلر الرق ى وملك ل واجوة تادةيت هما العلر. 
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والتفيلةد   -2 للعيدات  و  يرستوم  للتذ ةم،  الدةن  وتعيلةم   ، العربةة  بيللغة  اتهت يم 

ضانيي   إةجيبةة  وضقذقةيت  بفةم  ،والتزا وم  و نوم  وجغرافةي  بتيرةب  واتهت يم 

 تواللوم اتجت يعي    اآلقرةن. 

ض ورع -3 ألولةيي  تدرةبةة  دورات  بق ورة   فد  لتوعةتوم  ايعدادةة؛  ال رالة  تذ ةم 

لةكونوا   الرق ي  العلر  ظل  في  التعي ل  عوي  لكةفةة  وتوجةووم  ال رالة  تلك 

والت سك   العلرالرق ي  ض يم  ت لبيت  والوقوف  التادةيت  على  جيبوة  قيدرةن 

 بيلووةة الافيفةة في ظل التادةيت الايلةة. 

وةة الافيفةة بةن التذ ةم  ن قذل األدوات والوسيلل التكنولوجةة الادةاة  نشر الو -4

الافيفةة على  الووةة  الرق ى ألبعيد  ال اتوى  توفةر  وملك  ن قذل  عبراينترنت 

تادةيت   ل واجوة  على   يرستوي  التذ ةم  واث  اتجت يعى  التوالل  وسيلل 

 العلر الرق ي. 

 اول الووةة الافيفةة والعلر الرق ي.  إجراي ال زةد  ن الدراسيت التربوةة -5
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