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  مستخلص الدراسة

  .تصور مقترح لتوظیف التقنیة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین :عنوان الدراسة
 :الدرجة العلمیة                                                                   ظافر بن أحمد مصلح القرني :اسم الباحث

  الدكتوراه
ر  ھدفت الدراسة إلى وضع :ھدف الدراسة ّ  .قترح یمكن من خاللھ  توظیف التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمینمتصو

 :أجابت الدراسة عن األسئلة التالیة  :أسئلة الدراسة 
  وتكنولوجیا المعلومات ؟ ما عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال .١
ي ظل ثورة االتص .٢ ة ف رحلتین المتوسطة والثانوی الزم توافرھا لدى طالب الم ة ال اء المنظومة القیمی ة في بن ات الحدیث أثیر التقنی ع ت ال ما واق

  ؟من وجھة نظر معلمیھم وتكنولوجیا المعلومات،
أثیر تختلف باختالف نوع  يمتوسطبین ) ٠٫٠٥(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .٣ ة الدراسة حول درجة الت إجابات عین

  ؟) حكومي، أھلي(التعلیم
ة  .٤ توى دالل د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دالل د ف ط) ٠٫٠٥(ھل توج ین متوس اختالف  يب ف ب أثیر تختل ول درجة الت ة ح ة الدراس إجابات عین

  ؟) المتوسطة،الثانویة(المرحلة
ر المقترح الذي یم .٥ ّ   كن من خاللھ توظیف التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین ؟ما التصو

ي ـ (من الكادر التعلیمي )٢٠٥(اتبعت الدراسة المنھج الوصفي وتكونت عینتھا من   :منھج الدراسة وعینتھا وأداتھا د طالب دیر ـ مرش م
ام العاملین في المدارس التي توظف التقنیة ) معلم ـ أمین مصادر تعلم دة للع ة ج ة بمدین المرحلتین المتوسطة والثانوی ة ب ة التعلیمی في العملی

ة ١٤٣١/١٤٣٢الدراسي  ھـ، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات من خالل استطالع آراء العینة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیث
طة والث رحلتین المتوس الب الم اء القیمي لط ى البن ا، عل ل معھ ابي والتعام تخدام المتوسط الحس م اس ائي ت ل اإلحص ة، ولغرض التحلی انوی

غ  ذي بل ة؛ ال ات أداة الدراس اس ثب اخ لقی ا كرونب ة ألف داخلي، ومعادل اق ال دق االتس اس ص ون لقی ل بیرس اري، ومعام راف المعی واالنح
  .  للكشف عن وجود فروق بین متوسطات استجابات العینة حول درجة التأثیر) ت(، واختبار )٠٫٩٨٩(

  :من أھمھامن النتائج  عددتوصلت الدراسة إلى  :نتائج الدراسة 
 ا المعلومات، وقد إعداد قائمة بعناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولو جی

  .قیمة، موزعة على خمسة محاور رئیسة)  ٩٠(خلصت ھذه القائمة إلى 
 جمیع عناصر المنظومة القیمیة المضمنة في أداة الدراسة یمكن أن تتأثر بالتقنیات الحدیثة وبدرجات متفاوتة بین المتوسطة والعالیة.  
  بالتقنیات الحدیثة ً   .یلیھ محور القیم الوطنیةو ،ھو محور القیم الشخصیةأعلى محاور المنظومة القیمیة تأثرا
 ٣٫٥٧(حسابيال ھامتوسطحیث بلغ )السعي لتنمیة الثقافة االلكترونیة خاصة: (بالتقنیات الحدیثة ھي قیمة تتأثر ةأعلى قیم(  
 ٢٫٧٦(حیث بلغ متوسطھا الحسابي )حسن الخط وجودتھ: (بالتقنیات الحدیثة ھي قیمة تتأثر ةأدنى قیم.(  
 عناصر المنظومة القیمیة المضمنة تأثیر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول  علىنتائج الدراسة  دلت

 .باختالف المرحلة الدراسیة، أو  في أداة الدراسة، باختالف نوع القطاع التعلیمي
 ة للمتعلمین، وفق المدخل المنظومي الذي یتكون منبناء تصور مقترح لتوظیف التقنیة في بناء المنظومة القیمی: 
  ).Feedbackــ التغذیة الراجعة  Outputsــ المخرجات  Processــ العملیات   Inputsالمدخالت (

ًء على نتائج الدراسة؛ یوصى بما یلي  :توصیات الدراسة    :بنا
  الوزارة في جمیع مراحل التعلیم، واالستفادة من التصور المقترح في وضع تبني وزارة التربیة والتعلیم مشروع شامل للبناء القیمي على مستوى

  .الخطط واآللیات المناسبة لتنفیذه
 االستفادة من محتویات ھذه الدراسة في وضع اإلطار النظري والتوظیف المناسب للتقنیات الحدیثة في سبیل نجاح ھذا المشروع .  
 وعویة لألسرة عبر وسائل االتصال واإلعالم لتقوم بدورھا األساس في بناء القیم، وفق خطةٍ منھجیةٍ تبني وزارة التربیة والتعلیم تقدیم برامج ت

  .إجرائیة، تقوم على التوجیھ، والتربیة بالقدوة، والمالحظة، والتعزیز 
  ،إلعدادھم للقیام بدورھم المأمول في ضرورة إدخال وتدریس مساق ضمن مساقات كلیات التربیة حول التربیة التكنولوجیة للطالب المعلمین

ً على ذلك بما یتناسب مع معطیات العصر   .التعامل الشخصي اإلیجابي مع التقنیات الحدیثة، وتدریب طالبھم مستقبال
 إلزام المعلمین بااللتحاق ببرامج تدریبیة حول تعلیم وبناء القیم لیقوم عملھم على منھجیة علمیة، وبرؤیة فنیة احترافیة.  
 ُسھم في بناء وترسیخ القیم التربویة لدى المتعلمینتفعی   .ل دور النشاط المدرسي لتقدیم البرامج، واألنشطة التي ت
قترح القیام بالدراسات التالیة :مقترحات الدراسة   ً لمجال الدراسة الحالیة یُ   :استكماال
  تقنیاً دراسة العالقة بین اإلبداع التقني والتوجھ القیمي لدى الطالب المبدعین. 
 دراسة اتجاھات المعلمین حول توظیف التقنیة في البناء القیمي لطالبھم . 
 دراسة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون التوظیف األمثل للتقنیة في البناء القیمي للطالب.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Study Summary 
Study title : Suggest proposal for job of technology in building values system for 
learners.       
Researcher name : Zafer Ahmed Mosleh Alqarni                  Degree : Doctorate degree 
Study objective :The study aimed to put suggested proposal through which use learning                                                                                                                
technologies in building value system for learners. 
Study questions : The study answered the following questions : 
1- What are the elements of the value system that must be available in students of both intermediate and 

secondary phase in the light of the revolution of the communication and information technology? 
2- What are the effects of recent technologies in building values system in students of both intermediate 

and secondary phase in the light of the revolution of the communication and information technology 
of their teachers? 

3- Are there any statistically significant differences on level of (0.05) between mean of answered of the 
research samples about degree of effect that differ according to their type of education 
(governmental, private)? 

4- Are there any statistically significant differences on level of (0.05) between mean of answered of the 
research samples about degree of effect that differ according to the phase (intermediate, secondary)? 

5- What are the suggested proposal through which could use learning technologies in building value 
system for the learners? 

Study methods, sample and tools : the study followed the descriptive method and consists of a 
sample of (205) from the educational staff (principal- student guide- teacher- custodian of learning 
resources) working in the schools that use technology in the educational process in both intermediate and 
secondary phases in Jeddah in the study year 1431-1432A.H., the questionnaire is used to collect data 
through collection of opinion of the sample about degree of effect of recent technology and dealing with it 
on the value structure of students of both intermediate and secondary phases, for statistical analysis use 
arithmetic mean, standard deviation, Pearson coefficient to measure internal validity, Alpha Cronbach's 
equation to study reliability of the research tools which is (0.989), t-test to discover the differences 
between means of the sample response about degree of effect. 
Study results : The found the following results : 
 Preparing list of elements of the value system required in students of both intermediate and 

secondary phases in the light of the revolution in communication and information technology, this 
list concluded (90) value distributed on five main domains. 

 All elements of the value system included in the study tool could be affected by the recent 
technologies with varying degrees between moderate and high. 

 The highest domain in the value system affected by the recent technologies is the domain of personal 
values followed by national values. 

 The highest value system affected by recent technology is the value of (trying to develop special 
electronic culture) with high mean (3.57). 

 The lowest value system affected by recent technology is the value of (good quality of hand writing) 
with mean of (2.76). 

 The study results showed that there is no statistically significant differences between means of 
responses of the study sample about effect of elements of the value systems in the study tool by 
difference in type of educational sector or difference in study phase. 

 The suggested proposal to use technology in building value system for learners according to the 
system approach consists of : (Inputs- process- Outputs- feedback). 

Study recommendations : According to the results, the researcher recommends the 
following : 
 The ministry of education must adopt comprehensive project for value structure across the ministry 

in all learning phases, putting the suitable plans and mechanics to execute it. 
 Benefit from the contents of this study in putting theoretical framework and use of the suitable recent 

technologies for success of this project., 
 The ministry of education must adopt educational programs for the family through communication 

media and information to conduct their role in building the values according to procedural plans, 
based on guidance, role playing, observation and enforcement. 

 Necessity of introducing and studying within courses of colleges of education about (technological 
education) for teachers student to prepare them for their supposed role in positive personal interaction 
with recent technologies and to train their students in future to suit the data of the current time. 



 Obligating the teachers to join training programs about (Education and building values) to conduct 
their work on scientific method with professional technical vision. 

 Effect the role of the school activity to provide programs and activities that participate in building 
educational values in the learners. 

Study suggestions : 
 Study the relationship between technological innovation and value trends for technologically 

innovative students. 
 Studying the learners trends about use of technology in the value structure of their students. 
 Studying the difficulties and obstacles preventing optimal use of the technology in value structure of 

the students. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إھـــــــــــــــــــــداء
==============  

  ىــــــــــــإل

 رمحه ا وأسكنه فسيح اجلنان... والدي الكريم.. ودعاءمن كان عوناً يل بعد ا نصحاً وإرشاداً 

  إلــــــــــــى
 أمد ا يف عمرها وشافاها ومنحين برها ورضاها... والدتي الكرمية..نبع احلنان ورمز العطاء 

  إلــــــــــــى

  عرفاناً جبميله ورقي أخالقه وحسن توجيهه... زكريا بن حييى الل : د.مشريف الفاضل، أ
  إلــــــــــــى

  إخواني األعزاء، وأخواتي العزيزات
  إلــــــــــــى

  وخالد أمحد وبندر وأريج وجلني ...ومشوع حياتي فلذات كبدي 
  إلــــــــــــى

  كل من بذل يل النصح واملشورة
  إلــــــــــــى

  كل من يسعده جناحي 

  ،،، املتواضع أهدي إليهم مجيعاً مثرة جهدي
  



ـــــر  ْ ك ُ   وتقدیــــــرش

  . ) ١٥٢البقرة ،آیة ( ) فاذكروني أذكركم واشكروا يل وال تكفرون(: الحمد  القائل       

الم    الة والس ت أسماؤه،والص أنھ وتقدس ل ش ً ج را ً وآخ الى أوال ھ تع كر ل د والش فالحم
  وبعد )      من ال یشكر الناس ال یشكر هللا:(على نبي الرحمة القائل

م        ة وقس ة التربی ة بكلی رى ممثل ة أم الق دیر لجامع كر والتق ھ بالش فیسعدني أن أتوج
م  ع علمھ ن نب ت م ذین نھل ي بتقدیرھم،وال ذین غمرون رام ال اتذتھ الك اھج وأس المن
عادة  دیر لس كر والتق الص الش ھ بخ عدني أن أتوج عة،كما یس ة الواس راتھم التربوی وخب

دكتور تاذ ال ى / األس ن یحی ا ب ً زكری ا ة؛ عرفان ذه الدراس ى ھ رف عل الل،المش
ازل  ر الجزاء ومنحھ من ي خی ي فجزاه هللا عن ھ ل ھ، وحسن توجیھ بفضلھ،وكریم أخالق

  .الشھداء والصدیقین في جنات النعیم
دكتور       تاذ ال عادة األس ن س ل م ل لك كر الجزی دم بالش ا أتق الم / كم د س د محم أحم

عادة  تاذوس دكتور األس ة / ال ا بمناقش ا وقبولھم ى تكرمھم ارة؛ عل د كنس ان محم إحس
  . الدراسة

ذال        ذه الدراسة وب م ھ ى من تحمال ھ ان إل اني الشكر والعرف دم بأسمى مع ا أتق كم
الم الصعیدي،والدكتور/ الكثیر في سبیل نجاحھا الدكتور ن س ي / عمر ب ن عل یعن هللا ب

  .القرني
ن ق     ل م ُ لك ولُ◌ كر موص نھم أالش ورة،وأخص م ح والمش ي النص راھیم /د.دم ل إب

دكتور/فالتة،والدكتور دكتور/مرضي الزھراني،وال ي حسن یعن/سعود الویلي،ال هللا  عل
  .القرني،ولمن ساھم في تحكیم أداة الدراسة،أو ساعد في توزیعھا أو اإلجابة عنھا

دقائي و      ى أص كر إل د الش الیمت ةزم ر،عبدالعزی/ء الدراس الح الجاس ز ص
اني،یزن  د،علي الری د الفھی اني،إبراھیم الغامدي،خال د الخرم الجحدلي،عاب
دالعزیز  ان،مرزوق الحبالني،عب دحان،إبراھیم البلط دالرحمن الس المدني،عب

ً یُحتذى في األخوة والصداقة والتعاون   .القرمطي،إبراھیم الحمدي؛ الذین كانوا مثاال
تاذ      ُ وتقدیر خاص أتقدم بھ ألخي األس ◌ ذي / شكرُ د مصلح القرني،ال ن أحم ان ب بھج

ال هللا أن  م األخ والوالد،أس ان نع د ك ،فق ً ودعاءً ؤاال ً وس ا ً واھتمام دیرا ً وتق ا دقني حب أغ
  .       یبارك لھ في ذریتھ ومالھ وعملھ

اح     اتذة،كما الیفوتني إسداء الشكر الجزیل إلى رفاق الدرب وشركاء النج ف /األس خل
اع السلمي،محمد علي ا ّ م فز ذین ل ي، ال لشھري، أحمد سعید الشھري ،محمد عبدهللا القرن

ً في تقدیم العون والمساعدة لي طوال مرحلة دراستي   .یألوا جھدا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 قائمة محتویات  الدراسة
  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  الصفحات التمھیدیة
  أ  ملخص الدراسة باللغة العربیة

 ب  الدراسة باللغة اإلنجلیزیةملخص 
 ج  اإلھداء

 د  الشكر والتقدیر
 و  قائمة محتویات الدراسة

 ط  الدراسةقائمة جداول 
 ك  الدراسة قائمة أشكال
 ل  الدراسة قائمة مالحق

                                                                                          مدخل إلى الدراسة: األول الفصل
  ٢  مقدمةال

 ١١  الدراسة مشكلة
 ١٥  الدراسة أسئلة

 ١٥  الدراسة دافھأ
 ١٦  الدراسة میةھأ

 ١٦  حدود الدراسة
 ١٧  مصطلحات الدراسة

أدبیات الدراسة                                                    : الثاني الفصل
 ً   اإلطار النظري : أوال



  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــالموض
  التقنیات التعلیمیة الحدیثة: المبحث األول
 ٢٢  مفھوم التقنیة
 ٢٤  التعلیم  تقنیاتتطور مجال 

 ٢٦  مكونات مجال تقنیات التعلیم
 ٢٨  :التربوي مفاھیم ومصطلحات متعلقة بالتقنیة في المجال

 ٣٣  وظائف وإسھامات التقنیات في حل بعض المشكالت التربویة
 ٣٥  :مستحدثات تقنیات التعلیم

  ٣٥  مفھوم مستحدثات تقنیات التعلیم 
  ٣٥  أسباب ظھور المستحدثات التقنیة في التعلیم 
 ٣٦  خصائص مستحدثات تقنیات التعلیم 
  ٣٨  نماذج لمستحدثات تقنیات التعلیم 
 التعلیم اإللكتروني :أوالً 
 ٣٩ مفھوم التعلیم االلكتروني: أوالً 
  ٤١ فلسفة التعلیم االلكتروني: ثانیاً 
  ٤٣  أھمیة التعلیم االلكتروني: ثالثاً 

  ٤٥  أھداف التعلیم االلكتروني: رابعاً 
  ٤٦  ممیزات التعلیم االلكتروني : خامساً 
  ٥٠  أنماط التعلیم االلكتروني: سادساً 

  اإلنترنت: ثانیاً 
  ٥٤ مقدمة 

  ٥٦ التقلیدي التعلم عبر اإلنترنت والتعلیم
  ٥٨  ممیزات التعلم عبر اإلنترنت

  ٥٩  أسباب استخدام اإلنترنت في التعلیم 
  ٦١  الخدمات التي تقدمھا اإلنترنت في األغراض التعلیمیة

  ٦٦ متطلبات عناصر بیئة التعلم عبر اإلنترنت 
  ٦٩ مشكالت اإلنترنت

  ٧٢ الحاسوب واإلنترنت جرائم
  منظومة القیم: الثانيالمبحث 

 ً  ٨٠ مفھوم القیم: أوال
 ً  ٨٤ فلسفة القیم: ثانیا
 ٨٦  خصائص القیم: ثالثاً 

  ٨٦  أھمیة القیم: رابعاً 
  ٩٠  وظائف القیم: خامساً 
  ٩٢  مصادر القیم: سادساً 



  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــالموض
  ٩٤  تصنیف القیم: سابعاً 
  ٩٩  تكوینھاعملیة اكتساب القیم وكیفیة : ثامناً 

  ١٠١  طرق قیاس القیم: تاسعاً 
 ً  :الدراسات السابقة / ثانیا

وأدوارھا اإلیجابیة في بناء  دراسات تتعلق بالتقنیات: القسم األول
  .السلوك والمھارات والقیم واالتجاھات اإلنسانیة وتحسین

١٠٥ 

دراسات تتعلق بالقیم والمنظومة القیمیة والعناصر : القسم الثاني
  .الفاعلة في بنائھا

١١٩ 

إجراءات الدراسة                                                                                                              : الفصل الثالث 
 ً  ١٤٤  منھج الدراسة : أوال
 ً  ١٤٤  مجتمع الدراسة وعینتھا : ثانیا

  ١٥٥  أداة الدراسة وخطوات تقنینھا: ثالثاً  
 ١٦٠  أسالیب المعالجة اإلحصائیة: رابعاً 

 وتفسیرھا عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا: الفصل الرابع 
 ١٦٢  إجابة السؤال األول 
 ١٦٧ إجابة السؤال الثاني
 ١٨٤ إجابة السؤال الثالث
 ١٨٦ إجابة السؤال الرابع 

 ١٨٨ : إجابة السؤال الخامس
 ة اء المنظوم ي بن ة ف ف التقنی رح لتوظی ر المقت ّ و ة  التص القیمی

  للمتعلمین
١٨٩ 

  ة ة القیمی اء المنظوم ي بن ة ف ف التقنی رح لتوظی وذج المقت النم
  للمتعلمین

٢٠٨ 

 ٢٠٩  تحلیل النتائج ومناقشتھا وتفسیرھا 
 ملخص الدراسة والتوصیات والمقترحات: الفصل الخامس 

 ً  ٢١٦  ملخص الدراسة : أوال
 ً  ٢١٨  التوصیات : ثانیا

 ٢١٩   المقترحات: ثالثاً  
 ٢٢٠  الـمصادر والمـــراجع

  ٢٣٩  مالحق الدراسة
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة جداول الدراسة

  الصفحة  الموضوع  م
 ١٤٥  یوضح أسماء مدارس العینة وتوزیعھا على مكاتب اإلشراف) ١( جدول ١
 ١٤٦  توزیع المستجیبین حسب العمل الحاليیوضح ) ٢(جدول   ٢
 ١٤٨  یوضح توزیع المستجیبین من عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي) ٣(جدول   ٣
 ١٥٠  یوضح توزیع المستجیبین من عینة الدراسة حسب الخبرة في العمل الحالي) ٤(جدول   ٤
 ١٥١  یوضح توزیع المستجیبین حسب التخصص ) ٥(جدول   ٥
 ١٥٢  یوضح توزیع المستجیبین حسب نوع التعلیم) ٦(جدول   ٦
 ١٥٣  یوضح توزیع المستجیبین حسب المرحلة) ٧(جدول   ٧
 ١٥٦  یوضح مفردات أداة الدراسة في صورتھا المبدئیة موزعة على المحاور )٨(جدول   ٨
 ١٥٧   یوضح مفردات أداة الدراسة في صورتھا النھائیة موزعة على المحاور)٩(جدول   ٩
مصفوفة االرتباط بین الدرجة الكلیة لالستبانة ومحاورھا الخمسة وكذلك بین كل ) ١٠(جدول  ١٠

  محور وآخر في االستبانة
١٥٨ 

 ١٥٩  یوضح معامالت الثبات لمحاور األداة  ولألداة ككل) ١١(جدول  ١١
 ١٦٠  یوضح التكرارات والنسب المئویة لالستبانات الموزعة على عینة الدراسة   ) ١٢(جدول  ١٢
یوضح محاور المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة ) ١٣(جدول   ١٣

  والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات، وعناصر كل محور
١٦٣ 

 ١٦٧  معیار االستجابات والمتوسط الحسابي لدرجات السلم الرباعي) ١٤(جدول  ١٤
حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم الشخصیة إجابات عینة الدراسة )١٥(جدول   ١٥

ً حسب المتوسط الحسابي   للمتعلمین، مرتبة تنازلیا
١٦٨ 

 ١٧١إجابات عینة الدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم الفكریة ) ١٦(جدول   ١٦



  الصفحة  الموضوع  م
ً حسب المتوسط الحسابي   للمتعلمین، مرتبة تنازلیا

إجابات عینة الدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم األسریة )١٧(جدول   ١٧
ً حسب المتوسط الحسابي   للمتعلمین، مرتبة تنازلیا

١٧٥ 

إجابات عینة الدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم اإلنسانیة )١٨(جدول   ١٨
ً حسب المتوسط الحسابيواالجتماعیة للمتعلمین، مرتبة تنازل   یا

١٧٧ 

إجابات عینة الدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم الوطنیة )١٩(جدول   ١٩
ً حسب المتوسط الحسابي   للمتعلمین، مرتبة تنازلیا

١٨٠ 

 ١٨٤  اإلحصاء الوصفي للمجموعتین حسب متغیر نوع التعلیم)٢٠(جدول   ٢٠
للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حسب ) ت(اختبار یوضح نتائج ) ٢١(جدول  ٢١

  متغیر نوع التعلیم
١٨٤ 

 ١٨٦  اإلحصاء الوصفي للمجموعتین حسب متغیر المرحلة)٢٢(جدول   ٢٢
للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حسب ) ت(یوضح نتائج اختبار ) ٢٣(جدول  ٢٣

  متغیر المرحلة
١٨٦ 

  
  

  

  

  

  

  



 أشكال الدراسةقائمة 

  الصفحة  الموضوع  م
ً لمجالھا  ) ١(شكل  ١   ٢٣  یوضح  مفھوم التكنولوجیا وفقا
 ١٤٧  یوضح التوزیع التكراري للعمل الحالي الذي یمارسھ أفراد عینة الدراسة )٢(شكل  ٢
 ١٤٨  یوضح التوزیع التكراري للمؤھل العلمي ألفراد عینة الدراسة )٣(شكل  ٣
 ١٥٠  التكراري لسنوات الخبرة ألفراد عینة الدراسة یوضح التوزیع )٤(شكل  ٤
 ١٥٢  یوضح التوزیع التكراري لتخصص أفراد عینة الدراسة )٥(شكل  ٥
 ١٥٣  یوضح التوزیع التكراري نوع التعلیم ألفراد عینة الدراسة )٦(شكل  ٦
 ١٥٤  یوضح التوزیع التكراري للمرحلة ألفراد عینة الدراسة )٧(شكل  ٧
التوزیع التكراري لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم یوضح  )٨(شكل  ٨

  الشخصیة للمتعلمین
١٧٠ 

یوضح التوزیع التكراري لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم ) ٩(شكل  ٩
  الفكریة للمتعلمین

١٧٣ 

الحدیثة على عناصر منظومة القیم یوضح التوزیع التكراري لدرجة تأثیر التقنیات ) ١٠(شكل  ١٠
  األسریة للمتعلمین

١٧٦ 

یوضح التوزیع التكراري لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم ) ١١(شكل  ١١
  اإلنسانیة واالجتماعیة للمتعلمین

١٧٩ 

القیم یوضح التوزیع التكراري لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة ) ١٢(شكل  ١٢
  الوطنیة للمتعلمین

١٨٢ 

 ٢٠٨  النموذج المقترح لتوظیف التقنیة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین)١٣(شكل  ١٣
  

  

  

 مالحق الدراسة قائمة

  الصفحة  الموضوع  الملحق 
  ):١(ملحق     ١

  بیان أسماء محكمي أداة الدراسة
٢٤٠  

  ):٢(ملحق     ٢
  الدراسة في صورتھا النھائیة أداة

٢٤٢  

  ):٣(ملحق     ٣
  خطابات الموافقة على تطبیق أداة الدراسة

٢٥٣  

  ):٤(ملحق     ٤
  نموذج تطبیقي لقیمة بر الوالدین

٢٥٥  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولاأل صلفلا  
الدراسة مدخل إلى  

  

 المقدمة  
 مشكلة الدراسة  
 أسئلة  الدراسة  
 أھداف الدراسة  
 أھمیة الدراسة  
 حدود الدراسة  
 مصطلحات الدراسة  

  

  



  

  

  

 : المقدمة

ً  العصر ھذا یشھد ً ھائال في شتى مجاالت الحیاة  ـ لم یشھده عصر من قبلـ تقدما
فتقدم كبیر في مجال الطب ومجال الھندسة وعلوم الطیران والصناعات  ؛المختلفة

 العسكریة ومجال التربیة والتعلیم،وغیرھا من مناحي الحیاة المختلفة،فلیس ھناك مجال
جد تاحصة للعوامل التي أسھمت في ذلك وبنظرة ف إال وكان لھ نصیب من ھذا التقدم،

قائمة العوامل الفاعلة في ھذا التقدم ھو تلك  یعتبر األبرز منأن العامل األساس الذي 
  .وماتلالثورة الھائلة التي حدثت في تقنیات االتصاالت والمع

  ً ً في تاریخ البشریة،فقد كانت بدایة األلفیة الثالثة منعطفا جاءت بالتحوالت حیث حقیقیا
ً متزامنة مع موجة العولمة بفعل  ً وتربویا ً واقتصادیا ً وسیاسیا ً وثقافیا الكبرى اجتماعیا
المد العنیف لتقنیة المعلومات واالتصال التي مھدت للشفافیة الثقافیة والتكتالت 

فة واقتصادوعولمة التعلیم، االقتصادیة، ِ ر ْ العدید من مھام الحیاة الیومیة  ،وتقننةالمع
ً بین عالمین عالم رأس المال : لإلنسان المعاصر ویبدو أن ھذه التقنیة ستصبح فیصال

فةالبشري المعتمد على اقتصاد ال ِ ر ْ الصناعة التقلیدي الذي بدایاتھ، وعالم  نشھدالذي  مع
  ) ٥١٩: ٢٠٠٥الصالح،. ( ربما یشھد فصولھ األخیرة

لتقنیات  ،والسرعات العالیةالمعلومات المتسارعة في تقنیاتت وقد أدت التطورا
،وتطبیقاتھا على الشبكة العنكبوتیة،إلى شیوع العدید من التطبیقات االتصاالت

ومدارس المستقبل ،والتعلیم عن بعدبأنواعھ  اإللكترونيالتربویة، من أبرزھا التعلم 
مما أدى إلى ،االفتراضیةمن المدارس والجامعات وظھور العدید ،والمدارس الذكیة

توجھات حدیثة الستثمار التقنیة كداعم أساس القتصادات الدول  من خالل ظھور 
فالمنتجات التكنولوجیة التعلیمیة والم َّ ر َ وما ،Nano Technology  یة،كتقنیة النانوع

فةیسمى بمجتمع ال ِ ر ْ فةواقتصاد ال مع ِ ر ْ   .،وغیرھا Knowledge Economy مع

التعلم ففي حین لم یتجاوز حجم سوق  ،تبدو األرقام مذھلةالتعلم اإللكتروني ففي مجال 
) ٣٫٤(م، بلغ ھذا الرقم ١٩٩٥بضعة مالیین من الدوالرات في العام اإللكتروني 

  .م٢٠٠٣ملیار دوالر في العام ) ١١٫٦(م و٢٠٠٠ملیار دوالر في العام 
Dam,2004:4)(  

فیما تنبأ المجلس الدولي للتعلیم عن بعد أن یصل حجم االستثمار في برامج التعلیم عن 
  )Dumort,2002 : 290-293(. م٢٠٠٥ملیار دوالر في العام ) ٥٠(بعد إلى 



تحدیات " مبادرتھ المعروفة باسم ) بیل كلینتون ( وقد أطلق الرئیس األمریكي األسبق 
فةال ِ ر ْ ،دعا فیھا إلى تكثیف الجھود لربط كافة )م١٩٩٦(في عام " التكنولوجیة  مع

وكاستجابة  ،)م٢٠٠٠(بحلول عام  اإلنترنتوصفوفھا ب المدارس األمریكیة العامة
عام   Federal Way Public Schoolsلتلك المبادرة، قام اتحاد المدارس الفیدرالیة العامة

 تعتبروھي  The Internet Academyةكترونیاإللبإدخال مشروع األكادیمیة ) م١٩٩٦(
نظمت الجمعیة  كما، واشنطنأول مدرسة تقوم بتدریس مقررات إلكترونیة في والیة 

في مدینة دنفر  اإللكترونياألمریكیة لعمداء القبول والتسجیل أول مؤتمر دولي للتعلیم 
ُ ١٩٩٧بوالیة كلورادو األمریكیة في شھر أغسطس من عام  ْ م وأ ِ ت بقمة للمسئولین  عَ ب

جامعات وعمداء قبول في أھم  مدیروعن ھذا التعلیم، وحضر القمة والمؤتمر 
وقد تمت التوصیة فیھ على أن ، ة في أمریكا ودول أخرىاإللكترونیمؤسسات التعلیم 

جمیع وسائلھ ستكون ضروریة وشائعة إلكساب بوالتعلیم عن بعد التعلم اإللكتروني 
  )٥: م٢٠٠٥: علي(.الالزمة للمستقبلالمتعلمین المھارات 

في الجامعة األمریكیة  عقد المؤتمر الدولي لالبتكارات المعلوماتیة ٢٠٠١وفي عام 
، وفي نفس العام عقد المؤتمر اإللكترونيناقش مستقبل التعلیم  حیثدبي مدینة بـ

 ،اإللكترونيالدولي الثاني لتطویر التعلیم حیث تمت مناقشة أربعة مواضیع عن التعلیم 
كما بدأ مشروع ،بجامعة اإلماراتالتعلم اإللكتروني تم عقد منتدى  ٢٠٠٢وفي عام 

    . في مملكة البحرین اإللكترونيالملك للتعلم 

قد شعرت المملكة ولكون التعلیم الجامعي یعد األكثر حاجة لمثل ھذا النوع من التعلیم ف
العربیة السعودیة بحاجة ماسة لتوفیر فرص التعلیم الجامعي آلالف من الطلبة، 
وضرورة مقابلة ھذه الحاجة بأسالیب عملیة لتلبیة الطلب المتزاید على التعلیم الجامعي 

، »والتعلیم عن بعد اإللكترونيالمركز الوطني للتعلم «لذا أسست وزارة التعلیم العالي 
 وقد بدأت ھذه. النوع من التعلیم عم جھود الجامعات السعودیة في ھذابھدف د

 الملك سعود، والملك فھد للبترول الجامعات مبادرات في ھذا المجال، ففي جامعات
عن  الدراسیة المقررات بالطال شریحة كبیرة من والمعادن، والملك فیصل، یدرس

الملك عبدالعزیز، وأم  جامعةك جامعاتبعض الأسست قد الشبكة العنكبوتیة، و طریق
  .اإللكترونيللتعلیم عن بعد والتعلیم  مراكزالقرى، والملك خالد، 

عام ھا منذ أن بدأ استخدامفلحدیثة برز تطبیقات التقنیات امن أ اإلنترنت ویمكن اعتبار
، اإللكترونيم تبادل الباحثون المعلومات باستخدام البرید ١٩٧١م،وفي مطلع ١٩٦٩

ً من قیود كثیرة وأشكال قدیمة في الوسائل والتقنیات، بالفعل  اإلنترنت تأحدثو تحررا
مقام ألعاب الكمبیوتر  اإلنترنتفقامت  او أمكن دمج العدید من التقنیات األخرى فیھ

 )٣٣:ھـ ١٤٢٦،القاري. (وأشرطة الفیدیو ونحوھا
بشكل  یتنامى اإلنترنتأن عدد الطالب الراغبین في الدراسة بواسطة  الجدیر بالذكر

یتمثل  إلى جملة من العوامل،)١١: ٢٠٠٧(الصالحكما یشیر  ولعل ذلك یعود ،كبیر 
  : أبرزھا في  



ھ نحو   • ّ التفكیر الجدید حول رسالة المؤسسة التعلیمیة ووظائفھا الجوھریة، والتوج
  .المتعلمحول  مزید من نماذج التعلم المرتكزة

واالتصال، ومرونتھا، ومالءمتھا لتطبیقات تربویة ازدیاد إمكانات تقنیة المعلومات   •
ً ذلك بتناقص مستمر في تكلفتھا، وازدیاد توا . فرھا على نطاق واسعمتنوعة، مصحوبا

فةال إلى رقمنةأدى  مما ِ ر ْ   .، وعولمة المعلومات، وزیادة فرص الوصول إلیھامع

ً ازدیاد الحاجة إلى التعلیم المستمر، وتزاید قبول مفھوم التعلم   • مدى الحیاة نظرا
فةللتغیرات التي تشھدھا المجتمعات المتمثلة بنمو ال ِ ر ْ ید على أنماط والضغط المتزا،مع

  .التعلیم التقلیدیة

خدمة المجتمعات التي لم تحصل على كفایتھا من التعلیم الجامعي، ومقابلة الحاجة   •
  .بالمتزایدة لتوفیر فرص ھذا النوع من التعلیم وزیادة طاقة االستیعا

تطبیقات تقنیة المعلومات واالتصال إلثراء  بواسطةتحسین جودة خبرات التعلم    •
لتقلیل من عزلة المتعلمین، بھدف االتعلیم عن بعد التعلم، وتحسین برامج عملیات 
   .العمل التعاوني بینھم والتفاعالت النشطة التي تتطلبھا العملیة التعلیمیة وتعزیز

ً في ال اإلنترنتفي حین ال یزال استخدام  و دول العربیة في مراحلھ وخصوصا
جد أن البعض ت ـ وبكل أسفـ  ،ولكنإال أن أعداد مستخدمیھ في تزاید مضطردالبدائیة،

ّز على االستخدام السلبي لھذه التقنیة  في  ٩٢،٦٩أن نسبة  الستیاءیدعو لفمما رك
المائة من عملیات الحجب على صفحات المستخدمین تكون لمحاولة زیارة مواقع 

  )٣٣:ھـ ١٤٢٦،القاري(إباحیة 

بتغیرات واسعة النطاق في السنوات األخیرة، انعكست ت المجتمعات العربیة ولقد مر
تنمیة في آثارھا على مختلف جوانب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، وساھمت خطط ال

وقد صاحب ذلك ،) ٦٧: ١٤١٧الفارح، (المجتمع بكافة مؤسساتھ ونظمھ تحدیث 
كانت الثقافة السائدة في المجتمع تتصف بالبساطة  حیثتغیرات في البناء الثقافي 

التغیرات ،ثم جاءت ھذه النسبیة عن المؤثرات الخارجیة واالستقاللیة والمحلیة
في فك نطاق العزلة المكانیة النسبیة التي كان یعیشھا المجتمع  فأسھمتوالتطورات 

وسلوك، مما أدى إلى بروز قضایا وأثرت في طبیعة الثقافة المحلیة ومكوناتھا من قیم 
ھم نحو قیمھم نظر األفراد ومواقفوجھات  نھا اختالف؛ نتج عوأمور مستحدثة جدیدة

جدیدة ومعطیات األنماط السلوكیة الالثقافیة والتربویة المتعارف علیھا للتعامل مع 
  )٥ــ  ٣: ٢٠٠٢الحبیب، (.الحضارة المعاصرة 

وحیث أن المملكة العربیة السعودیة جزءً ال یتجزأ من المجتمعین العربي واإلسالمي، 
فإنھا تتعرض للكثیر من التحدیات واألخطار المحدقة التي فرضتھا ظروف االنفتاح 

؛ مما یشعر التربویین بالمسئولیة الجسیمة ویحملھم على ثقافي والفضائي والعولمةال
اإلسراع في مواجھة ھذا الغزو الفكري والتدمیر األخالقي،وإعادة النظر في طرق 
تربیة النشء ورعایتھ وصیانة فكره حتى ال ینصھر ویذوب في ھذا الزخم اإلعالمي 

وطنیتھ ناك وتضعف والتیارات المغرضة التي قد تجده فریسة سھلة لتلقیھ من ھنا وھ



تتم مواجھة ھذه التحدیات لیس للتغلب  ومن المھم أنبل وتعمل على إلغاء ھویتھ،
فلیس من الحكمة إلى األمام، ستمراریة في التقدمعلیھا فحسب، بل لضمان مقدمات اال

ألن المھادنة تعني دید للسیر معھا أو للعبور فوقھا،مھادنة تحدیات ھذا القرن الج
 القیم والمبادئالعربیة اإلسالمیة، وتسقط  وبالتالي نفقد الھویة االنحراف معھا

وتعلیمھم  اإلنترنتكما أنھ من المھم توعیة مستخدمي ،)٤١: ٢٠٠٠بوشیت،( .األصیلة
الجانب اإلیجابي لھ وتوجیھھم لالستفادة منھ في الكثیر من الجوانب الھامة، كأن یتم 
استبدال صفحات الحجب بآیات واعظة وأحادیث تنھي الباحث عن المناظر اإلباحیة 
وغیر األخالقیة، مع اإلعالن في نفس صفحة الحجب عن مواقع أخرى بدیلة وھادفة 

 )٣٣: ھـ١٤٢٦،القاري( .تبني وال تھدم
اد حتمیة لھذا التقدم،فقد أدت ثورة االتصاالت والمعلومات وعولمة االقتص وكنتیجة

تزداد كل یوم  لإلنسان واسعة في جمیع جوانب المنظومة القیمیةإلى تغیرات  والسیاسة
والتغیرات  ھذه أحد أھم التحوالت وستمثل،وتیرتھا وتأثیراتھا على كل مجتمعات العالم

ومن ثم معالم ،التي أثرت وستؤثر في تشكیل مجتمع القرن الحادي والعشرین
ھات المؤسسات التعلیمیة والعلمیة والثقافیة فیھ،لذا فإن األنظمة التعلیمیة العربیة وتوج

بدران كما یشیر ـ  تتمحورتحدیات عصر المعلوماتیة والتي   مطالبة بمواجھة
  :حولـ  )٢٤: ٢٠٠١(
  .طوفان المعلومات  إدارة  -
  .إعداد رأس المال البشري األكثر كفاءة   -
  .الحاجات االجتماعیة المتمثلة في الحق في التعلیم   -
  .تعزیز روح المواطنة   -
  .  ة على القیم الثقافیة واألخالقیةالمحافظ  -

ن م) م١٩٩٦(أبرزت اللجنة الدولیة المعنیة بالتربیة للقرن الحادي والعشرین عام  كما
ضرورة مراجعة السیاسات التعلیمیة في الدول خالل تقریر قدمتھ إلى الیونسكو 

األعضاء لكي تكون قادرة على مواجھة التحدیات والمخاطر الرئیسیة التي تحتل مكان 
التوتر : ( والعشرین وھيالصدارة في إشكالیة وضع السیاسة التربویة للقرن الحادي 

 بین الكلي والخاص ـ التوتر بین التقالید والحداثة ـبین العالمیة والمحلیة ـ التوتر 
كما ). التوتر بین المدى الطویل والمدى القصیر ـ التوتر بین الروحي والمادي 

أوضحت اللجنة المذكورة أن تربیة القرن الواحد والعشرین قائمة على مبدأ التعلم مدى 
استعداداتھ،وھو مالزم الحیاة،وھو عملیة بناء مستمرة لشخصیة اإلنسان ولمعارفھ و

لإلنسان في جمیع مراحل حیاتھ من الطفولة وحتى نھایة العمر،ویشمل كل األنشطة 
فةالتي تتیح لإلنسان أن یكتسب  ِ ر ْ . دینامیة بالعالم واآلخرین وبنفسھ مع

)Delors,1996 :25( 

في دراستھ التي جاءت في صورة تقریر یحمل اسم  )Delors  )1996:13 وقد أشار
ً ألھم " Learning The Treasure Whithn التعلیم ذلك الكنز المكنون" تحدیدا



: مالمح التربیة الدولیة في القرن الحادي والعشرین وفق أربعة مبادئ تمثلت في
فةالتعلیم للعیش المشترك،و التعلیم للكینونة،و التعلیم لل ِ ر ْ   . ،و التعلیم للعمل مع

تم و القضیة ھذه إلى العربیة والتعلیمیة التربویة األنظمة عن المسئولون فطن وقد
 العربي الوطن في  والتعلیم التربیة لوزراء الثاني المؤتمر خالل من للمناقشة طرحھا
 والمتغیرات التحوالت بمناقشة وذلك م،٢٠٠٠ عام یولیو في دمشق في المنعقد
 العلمیة الثورة في والمتمثلة العربي التعلیمي المستقبل تشكیل في المؤثرة

 العولمة بین السكانیة،والتوتر والحركة النمو في والتكنولوجیة،والتغییرات
  السیاسیة االقتصادیة،والتغییرات االجتماعیة،والتغییرات والمحلیة،والتغییرات

  )١٤: ٢٠٠١الحر،. (والقیمیة الثقافیة والتغییرات

ا تلعب القیم أن فیھ الشك ومما ً ا دور ً ا حیوی ً  والمجتمع،حیث اإلنسان حیاة في وأساسی
ا وإعطائھا االجتماعیة النظم بین بالربط تقوم  أعضاء أذھان في یستقر عقالنیاً  أساسً

 أنھا وتكاملھ،كما المجتمع تماسك في تسھم بذلك ،وھي)٢٤٧: ٢٠٠٣أحمد،( المجتمع
ا معنى تعطي التي القوة تمثل ً  مع االجتماعیة وعالقاتھ وأقوالھ الفرد ألفعال محدد

 موقف أو موضوع أي على الفرد یصدرھا التي األحكام في ،وتؤثر حولھ من اآلخرین
  .)١: ٢٠٠٢الحبیب،( حیاتھ في یواجھھ

 العوامل من لمجموعة االجتماعیة تنشئتھ خالل یتعرضاإلنسان  أن وحیث
 وتبنیھ موقفھ على یؤثر الذي لمجتمعھ،األمر الثقافي البناء في تؤثر التي والمتغیرات

،فإن ) ٣٥: ١٩٨٦ زاھر،( المجتمع في الحاصل االجتماعي للتغیر نتیجة معینة لقیم
تمعات بتأصیل فكرھا ، ولذا تھتم المجھھي المعاییر الموجھة لسلوكتصبح القیم 

ا وتعزیز قیمھا ا مع ھذا الفكر وعاكسً ً ،بحیث یصبح سلوك كل فرد في المجتمع متوافق
  )٢: ١٩٩٦الكومي، (لتلك القیم 

 اوأفرادھ اتالمجتمع تبناھات التي القیم منظومة أن اإلنساني التاریخ أحداث أثبتت وقد
 جمیع من وتطورھا واستمرارھا،واستقاللیتھا، لبقائھا،وتماسكھا، الرئیسة األداة تعتبر

 ویتحقق العلمي، التقدم یحصل علیھا والمحافظة األداة بھذه للتمثل وتبعاً . الجوانب
َك االقتصادي، االزدھار  األمة العسكریة،وما القدرات في والتطور التمكن ویُمتل
 التعاون على القائم الجاد العمل بقیم شعبھا تمسك فإن لذلك، جلیاً  مثالً  إال الیابانیة

لھا الجودة عالیة قیمیة لمنظومة وتبنیھم والتحدي، والمثابرة، والتكامل، َّ  دولة إلى حو
 العالمیة الحرب أعقاب في انكسارھا بعد عاماً  أربعین من أقل في عظمى
ا في تحقیق األمن الوطني ،)٩: ٢٠٠٧كرامة،(.الثانیة ً ا بارز ً كما أن للقیم دور

والقومي،فلكل مجتمع نظامان یحمي بھما سیاجھ القومي من الخطر،أحدھما نظام 
عسكري تقني یختص بالدفاع عن الوطن وحمایتھ ضد الغزو المسلح من 

عقل، ( . مي یختص بالدفاع عن الوطن ضد الغزو الفكريالخارج،واآلخر نظام قی
٧٣: ٢٠٠١(  

ھا المختلفة ومن المعلوم أن عملیة التنشئة االجتماعیة التي تقوم بھا التربیة بمؤسسات
بھا األفراد قیم المجتمع الذي یعیشون فیھ، فعن طریقھا ھي العملیة التي یكتسب 



یكتسب األفراد اإلطار الثقافي المشترك الذي یحدد شكل المجتمع ومالمحھ، بل إن 
التربیة في جوھرھا عملیة قیمیة تسعى إلى صقل األفراد وإكسابھم قیم مجتمعھم 

ولذا أكد العدید من المربین والمھتمین بعلم التربیة على دور ،) ٤٤: ٢٠٠٠الرشید، (
ا كان نوعیة المجتمع وفلسفتھ،ومن ھؤالء القیم كأساس ال تستغني عنھ التربی ً ة أی

ا في التربیة لتعلیم القیم  ً ا وجوھری ً ً أساسی إبراھام ماسلو الذي یؤكد على أن ھناك حیزا
التربیة والعلم المجردین من القیم الذي انتقد ثیودور روزاك والروحیة واألخالقیة، 

 )٧٢: ٢٠٠١الشایع،(ووصفھما باالنتقاصیة والقصور 
القول بأن منظومة القیم قد أصبحت قضیة التربیة،ذلك أن التربیة في  ا یمكنومن ھن

حد ذاتھا عملیة قیمیة،فالقیم ھي التي تحدد الفلسفات واألھداف والعملیات 
التعلیمیة،وتحكم مؤسسات التربیة ومناھجھا فتحدید األھداف التربویة یقتضي تحدید 

بیة،فھي موجودة في كل خطوة وكل قیم تربویة، وبذلك تعتبر القیم موجھات للتر
 )٦٩: ٢٠٠١عقل،(مرحلة وكل عملیة تربویة وبدونھا تتحول التربیة إلى فوضى 

بالقیم أشد االھتمام، وأوالھا عنایة خاصة، وحرص  ي الحنیفاإلسالم الدینوقد اھتم 
على إكسابھا لألفراد، بل أن الدین اإلسالمي ـ في حقیقتھ ـ مجموعة من القیم السامیة ؛ 
ا ما یظھر في آیات القرآن الكریم  ً یتمثلھا الفرد ویتشربھا منذ نشأتھ األولى،وكثیر

ر القیم في توجیھ الفرد وأحادیث المصطفي علیھ الصالة والسالم إشارات إلى دو
من ذلك حدیث الرسول صلى ؛ وعز وجلوتعاملھ مع الناس ومع ربھ وضبط سلوكھ 

على سلوك كقیمة موجبة والكذب كقیمة سالبة  هللا علیھ وسلم عن أثر قیمتي الصدق
 إن(( :قال وسلم علیھ هللا صلىعن ابن مسعود رضي هللا عنھ، عن النبي ،الفرد

ویتحرى الصدق   لیصدق الرجل وإن الجنة إلى یھدي البر وإن البر إلى یھدي الصدق
 النار إلى یھدي الفجور وإن الفجور إلى یھدي الكذب وإن صدیقاً  عند هللا یكتب حتى
 ٢٦٠٧صحیح مسلم  .))كذابا عند هللا یكتب حتىویتحرى الكذب  لیكذب الرجل وإن

أصبحت ضرورة  التقنیةأن  جدالحیاة المعاصرة، تفي  لواقع المعایشوبنظرة فاحصة ل
؛ حیث یرى بعض من السلبیة نھا لم تسلمیة،إال أ،وتتمتع بدرجة عالیة من اإلیجابحتمیة

ً في  تقنیةتطبیقات ال وعلماء االجتماع إن التربویون ً كبیرا تمثل سالح ذو حدین لھا أثرا
ً من االنعكاسات السلبیة؛ منھا  رفاھیة الشعوب وتقدمھا وفي أنھا قد المقابل لھا بعضا

ً إلحالل اآللة محل اإلنسان،  تؤدي إلى الفردیة، وقلة فرص العمل وزیادة البطالة نظرا
لھویة العربیة ضعف اترتب على ذلك یواختفاء الخصوصیة وتسطیح المعلومات،وقد 

یرى فریق أخر أنھا تؤدي إلى  والثقافیة للشباب، ومن ثم انھیار القیم واألخالق،كما
تؤدي إلى زیادة الجریمة العزلة وانسحاب الشباب من دائرة العالقات االجتماعیة مما 

  ).٣٠ــ٢٦ :م٢٠٠١العصیل،(والعنف واالنحراف بین الشباب 

وقد أجریت دراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة على ألعاب الكمبیوتر ووجد أن 
من األلعاب التي یفضلھا األطفال ذات أحداث عنیفة،وقد ظھر االحتجاج العام % ٨٠

والتي أسوأ  Death-Raceم كرد فعل على اللعبة ١٩٧٦ضد ألعاب العنف منذ عام 



. العب عند دھسھ ألكبر عدد من المشاةما فیھا ھو فكرتھا التي تتلخص في فوز ال
 )٢٣:ھـ ٤٢٦، القاري(

من حق التربویین أن یقلقوا من مستوى "إن )٢٠٠١(الخمیسي یشیر وفي السیاق نفسھ 
مشاھد العنف والجریمة والحروب والجنس في األفالم واألغاني ومن خالل ما ینقل 

فعلى سبیل المثال ال !!... عبر الفضائیات أو الصحف والمجالت أو شبكة المعلومات 
ً في ال ٢٥إلى  ٢٠تم رصد نحو ،الحصر ً عنیفا ساعة الواحدة ضمن برامج مشھدا

ا ومع بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة یكون قد شاھد في أمریكا الشمالیة ماألطفال،
وھذا الوقت یفوق الزمن الذي یمضیھ الطفل في ،ألف ساعة تلیفزیونیة ١٥متوسطھ 

  ٣٧ص "إلى اإلضرار بالنظام التعلیميالفصل الدراسي مما سیؤدى 

السیارة لیكزس "المبشر بالعولمة في كتابھ ــ الكاتب توماس فریدمان  بشركما ی
الشباب الذین ال یستطیعون الذھاب إلى أمیركا بأن أمیركا تبذل  ــ"وشجرة الزیتون 

عن  وذلك یتم بالطبع .العالم مكان فيا في وسعھا لكي تذھب إلیھم في أي أقصى م
إن ھذا التنمیط الثقافي النافذ عن . م بأفالم العنف والجریمة والجنسطریق اإلعال

طریق اإلعالم یتعارض مع الخصوصیة والھویة الثقافیة لمجتمعاتنا التي نشأ في ظلھا 
والثقافي ضمن العولمة إلى تفتیت ثقافة الطفل  أبناؤنا،بحیث یؤدي ھذا الغزو اإلعالمي

وتشویش نظام القیم والذوق والوعي والسلوك،بحیث یسھل اقتالع الجذور الثقافیة 
یخلق مما الك المعتمدة على الصوت والصورة بدال عنھا ثقافة االستھ تحللألطفال و

ً للدى األطفال منذ الصغر إشباع یتشكل ف ،عالمھالكیة التي یروجھا اإللحاجات االستا
لذا وجب النظر في مستقبل  .جیل جدید عالمي تتشابھ أنماط حیاتھ واستھالكھ وثقافتھ 

من  اإلجراءات الوقائیة لحمایة الجیل كافةالھویة الثقافیة بعین االعتبار واتخاذ 
   )٥: ت. زین الدین ،د(العولمة الثقافیة  انعكاسات

والنظام ال یقاوم من خارجھ إال بنظام مكافئ لھ أو ،Systemأن العولمة نظام  وحیث
ً یكافئ النظام العالمي للعولمةیالعالم العربي ال  وألن. متفوق علیھ ً عربیا  .ملك نظاما

ولعل من أبرز ھذه المالمح  "،ھة والھیمنة الثقافیة على مؤسساتفقد تغلبت حمى التبعی
التضارب الفاضح بین یة، ولذي طرأ على المنظومة القیمما یتعلق باالختالل ا

مؤسسات التنشئة االجتماعیة نتیجة الھیمنة الثقافیة واإلعالمیة لما یسمى بدول المركز 
التي استطاعت في أغلب األحیان التسلسل إلى عقول وعواطف ومشاعر أفراد 

وقدمت النموذج الغربي أو األمریكي على وجھ ،المجتمع السیما جیل الناشئة والشباب
أبرز من ولعل . الخصوص بأنھ النموذج الوحید للحیاة الثقافیة واالجتماعیة الراقیة

األدلة لمدى سطوة ھذا التأثیر ما تبثھ القنوات الفضائیة العربیة من برامج وأفالم 
 Big Brothers) الرئیس(و،Star Academy) ستار أكادیمي(ومسلسالت مثل 

ً لدى المتلقي العربيغیرھا،و ً كبیرا   )٦: ٢٠٠٤صائغ،."(التي تلقي رواجا

،َ ً مفروضا ً وواقعا ً حتمیا فإن  لذاومع ذلك فقد أصبح االندماج والتواصل العالمي أمرا
ً تنیر  األولى  ً لطریق الأن نضيء شموعا أن من لمنافسة والتعایش السلمي والتقدم بدال

لتعایش ل الستراتیجیاتوا خططالنعود فنراجع أنفسنا ونبني لذلك ینبغي أن الظالم، شتم



سھام في ونوظفھا لإل ادة من معطیات العولمة والتقنیة اإلیجابیةاإلفمع األمر الواقع و
ً على في وتقدمھا،و شعوبالرفاھیة  المقابل نقوم بالتصدي لما یمكن أن یشكل خطرا

ھویتنا ودیننا وأمننا فال سبیل لمقاومة سلبیات العولمة إال من داخل العولمة نفسھا، 
وتجاوزاتھا،وبفرض نوع من األنظمة والقوانین مخاطرھا وسلبیاتھا  وببیانبأدواتھا و

مثل مع معطیات العصر التي تكفل لجمیع فئات المجتمع االستثمار والتعامل األ
 تعتبر من أھم مظاھر العولمة اإلنترنت،السیما وأن التقدم والفالحوتوظیفھا في سبیل 

 الدین حقیقة وبیان العربیة الثقافة نشر عبر البشریة لخدمة تسخیرھا التي یمكن الحدیثة
 ھاحضاري،وثقافت مشروع أعظم تملك واإلسالمیة العربیة وسماحتھ،فاألمة اإلسالمي

 وھذا بالطبع ما یدعو. والتبعیة إلذابةمن قابلیتھا ل رأكث واالعتناء للنمو قابلة ھاوھویت
َ {كخیر أمة أخرجت للناسالمسلمین عز وجل  اإلسالمي، فقد اختار الدینلھ  ر ْ ی َ ْ خ م ُ نت ُ ك

 ِ ر َ مُنك ْ ِ ال ن َ عَ ن ْ و ھَ ْ ن َ ت َ وفِ و ُ ر ْ ع مَ ْ ال ِ َ ب ون ُ ر مُ ْ أ َ ِ ت اس َّ ْ لِلن ت َ ج ِ ر ْ خ ُ ةٍ أ مَّ ُ لُ أ ْ ھ َ َ أ ن ْ آمَ و َ ل َ ِ و ّ ا ِ َ ب ون ُ ن ِ م ْ ُؤ ت َ و
 َ ُون ق ِ اس َ ف ْ ُ ال م ھُ رُ َ ث ْ ك َ أ َ َ و ون ُ ن ِ م ْ مُؤ ْ ُ ال ھُم ْ ن َّھُم مِّ ً ل را ْ ی َ َ خ ان َ َك ابِ ل َ ت كِ ْ ،آیة آل عمرانسورة (}ال

ً {شھداء على الناس  المسلمین وفي نفس الوقت جعل ،)١١٠ طا سَ َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ لِكَ ج َ ذ َ ك َ و
 ْ ُوا ُون ك َ ت ِّ ً ل یدا ِ ھ َ ْ ش م ُ ك ْ ی َ ل َ سُولُ ع َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ اء ع َ ھَد ُ  )١٤٣،آیة البقرةسورة .(}... ش

ُ ((فــ للحكمة وإتباعطلب العلم حث على كما  ة َ م ْ حِك ْ ُ  ال َّة ال ِ  ضَ ن مِ ْ ؤ مُ ْ ُ  ال ث ْ ی َ َح ا ف َ ھ َ د َ ج َ َ  و َھُو  ف
 ُّ ق َ َح ا أ ھَ ِ َ {التقوى مسلمین كلمة ال ،وألزم كذلك)٢٦٨٧( الترمذي سنن ))ب ین ذِ َّ لَ ال َ ع َ ْ ج ذ ِ إ

 ْ مُؤ ْ َى ال ل َ ع َ ولِھِ و سُ َ َى ر ل ھُ عَ َ ت َ ین كِ ُ سَ َّ لَ هللا َ نز َ أ َ ةِ ف َّ لِی اھِ َ ج ْ َ ال ة َّ ی مِ َ َ ح ة َّ ی مِ َ ح ْ ُ ال م ِ ھ ُوبِ ل ُ وا فِي ق َرُ ف َ َ ك نِین مِ
لِّ  ُ ك ِ ُ ب َّ َ هللا ان َ ك َ ا و َھَ ل ْ ھ َ أ َ ا و ھَ ِ َّ ب ق َ ح َ ُوا أ ان َ ك َ ى و َ و ْ ق َّ َ الت ة لِمَ َ ْ ك ھُم مَ َ ز ْ ل َ أ َ ً  و لِیما َ ٍ ع ء ْ َي سورة (}ش

اإلسالمیة شرع منزل من السماء، والمحافظة علیھا  قیمالمما یعني أن  .)٢٦،آیةالفتح
ً للتعامل مع كل جدید جعلھا معمن اتخاذھا ووتمثلھا من إقامة الدین، فال بد  یارا

 المسلمون اإلسالمیة كلما شعر ةھویالوالعودة إلى  نفسالومراجعة  ،ومعاصر
طر مما لقد أشعرت العولمة المعاصرة المسلمین بالخ"یقول برنارد لویس بالخطر، 

اتر لدى المسلمین في أوقات یوجد میل متو حیث،جعلھم یعودون إلى أنفسھم
أبو (  . "ألن یبحثوا عن ھویتھم األساسیة وانتمائھم في المجتمع اإلسالمي،اتاألزم
   )١١: ١٩٩٩ضلع،

  : مشكلة الدراسة  
ع استخدام   مجاالت ر من المجاالت، وأفادت في كافة التقنیات الحدیثة في كثیتوسّ

وسھّلت العدید  ،توصیل المعلوماتالتواصل وونواحي الحیاة المختلفة، وساعدت على 
لعصر وتنوع وسائل التقنیة متغیرات ا استثمار ولىإن من األفوبالتالي ، من الخدمات

أصبحت  قدول،والقیم اإلیجابیة المبادئ وبناء لتأصیل فھایوظوت رھایسخّ بحیث یتم تفیھ 
ً في كل جوانب الحیاةالتقنیة م ً ملحا ً ف ،سیما في المجال التعلیمي طلبا كما لم تعد ترفا

أصبحت  بلأو من قبیل الكمالیات التي قد یتم التعلیم بھا أو بدونھا، كان یُنظر إلیھا،
ً من مدخالت ً أساسیا في تسھیل  دور فاعلھي ذات ف النظام التعلیمي، تمثل مُدخال

فةعملیتي التعلیم والتعلم، وتبسیط المعلومة واكتساب ال ِ ر ْ وغیر  ...والمھارة للمتعلم مع
القول وبال مبالغة إنھا قد سیطرت على حیاة المتعلمین  فإنھ یمكنذلك من الفوائد؛ لذا 

ً م ً لھم داخل وأصبحت رفیقا وقد جعلت ھذه التقنیة العدید من ،وخارجھا المدرسةالزما



التربویین وصناع القرار التربوي في العالم أجمع تقریبا ینظر إلى إمكاناتھا باعتبارھا 
فرصة سانحة ینبغي استثمارھا إلحداث تحول نوعي في المنظومة التربویة بجمیع 

  .مدخالتھا وعملیاتھا ومخرجاتھا

فاالھتمام بدراسة القیم و كما أن ُّ ر َ ع َ لى أسالیب وطرق اكتسابھا في إطار منظومة ع الت
أمر  ة والمسجد والمجتمعالمدرسالتربیة والتعلیم الواسعة التي تشتمل على البیت و

لمحددات القیم إحدى اف،شخصیة الفرد إلى النمو المناسبضروري من أجل الوصول ب
لیست  وھي ،الجماعةنتاج الھتمامات ومیول الفرد وھي و، المھمة للسلوك االجتماعي

    ) Cowger,2003:11. (مجرد سلوك بل ھي رابطة بین البناء االجتماعي والشخصیة

 ھناك أنلتؤكد عدد من المؤتمرات والدراسات العلمیة وقد جاءت نتائج وتوصیات 
 التنشئة على مباشراً  أثراً  لھا اإلنساني،وأن السلوك رسم في للقیم اً بارز اً دور

 اإلیجابیة القیمأن إذ اإلنسانیة، مستوى على مھماً  دوراً  تلعب فھي وبالتالي االجتماعیة،
 والتمییز والطائفیة والصراعات العنف ونبذ المجتمعات تعاون إلى تدعو

واالنحدار األخالقي  ؤدي إلى العنف والصراعاتكما أن تدني القیم یالعنصري،
توصیات المؤتمر السنوي السادس ولعل من أھمھا؛ . والتفكك األسري واالجتماعي

بجمھوریة مصر العربیة،في " ومنظومة القیماستراتیجیات اإلصالح "تحت عنوان
 العیسي: من ات كلدراسو،م٢٠٠٨مارس 

ـالمالو،)م٢٠٠٩(عبدالحمید،و)ھـ١٤٣٠(نيـــ،والجھ)ھـ١٤٣٠(كيـــ،والمال)ھـ١٤٣٠(
 ،)م١٤٢٧(الحازمي مرامو ،)ھـ١٤٢٨(الفقیھو ،)ھـ١٤٢٩( كيــــ
 كرامةو ،)ھـ١٤٢٧(الحارثيو
 )١٩٩٤(رضاو ،)م٢٠٠٠( الخلیفةو،)م٢٠٠٠(العباديو،)م٢٠٠١(عقلو،)م٢٠٠٧(
  .Crouch(1989) كروش،و Sharp and Wood ( 1994( وودو شاربو،

كما جاءت نتائج وتوصیات عدد من المؤتمرات والدراسات العلمیة لتؤكد أن ھناك 
 ً الدراسي والتحصیل في تحسین العملیة التربویة  الحدیثة للتقنیات فاعالً دورا

ً في توفیر الجھد والوقت والمال وعلى بقاء ،وأواألكادیمي وتعدیل السلوك ن لھا دورا
والتعلیم عن  اإللكترونيالمؤتمر الدولي األول للتعلیم  علم كما جاء في توصیاتتأثر ال

مؤتمر ھـ،و١٤٣٠عامبمدینة الریاض ) تقبلصناعة التعلم للمس( بعد تحت عنوان 
التربیة التكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیم،بجامعة األقصى بفلسطین 

والتعلیم عن بعد تحت  اإللكترونيالمؤتمر الدولي الثاني للتعلیم وم،٢٠١٠عام
وتوصیات بعض الدراسات ، ھـ١٤٣٢بمدینة الریاض عام)تعلم فرید لجیل جدید(عنوان

ودراسة محمود ،)ھـ١٤٢٩(األحمدي أمیمة دراسةو،)ھـ١٤٣٠(دراسة سكتاوي ك
، ودراسة )ھـ١٤٢٧(فاروق، ودراسة )م٢٠٠٨(، ودراسة الزھراني )م٢٠٠٩(

 Hazari, et وآخرون ھزاري  دراسة،و)م٢٠٠٦(حسین، ودراسة )ھـ١٤٢٦(القاري
al(2005) ، و والكر دراسة،و ، )م٢٠٠٤(، ودراسة دویدي )م٢٠٠٤(ودراسة إبراھیم 

 شانج ،ودراسة)Charp,2000( شارب ودراسة ،Walker & Zeidler(2003) زیدلر
)Change,2002(.  



جاءت نتائج وتوصیات عدد من المؤتمرات والدراسات العلمیة لتؤكد أن  وفي المقابل 
؛  ً ً غیر جیدا ً للتقنیات الحدیثة في ھدم القیم إذا ما استخدمت استخداما ً كبیرا ھناك أثرا

السلبي على تدین وثقافة حیث یبرز أثرھا واإلسالمیة،خاصة في المجتمعات العربیة 
وضعف ،وتقلیدھم لآلخرین  ضعف انتماء أفراده وتبعیتھمالمجتمع في 

جرائم  وتفشي،عد عن معاني الفضیلةبأخالقھم ومیلھم للرذیلة وال وانحدارمواطنتھم،
وسرقة ، واإلباحیة اإلرھابیةختالسات المالیة،والجماعات االو، اإلنترنتالحاسوب و
مات واألمن مؤتمر تقنیة المعلوما جاء في توصیات ومن أھمھا  وغیرھا المعلومات،

نتائج وما جاء في ،ھــ١٤٢٨السعودیة عام بالمملكة العربیة الوطني بمدینة الریاض 
 Kolikant, et al(2009) وآخرون كولیكانت دراسةالدراسات كوتوصیات كثیر من 

ودراسة ، )ھـ١٤٢٦( القاري، ودراسة )ھـ١٤٢٧(فاروقدراسة ،و
 وآخرون ألكسندرسون، دراسة،و)م٢٠٠٧(، ودراسة كرامة )ھـ١٤٢٧(الحارثي

Alexandersson, et al(2006)، جروت دراسةو Grote (2005)،  الحسینيودراسة 
صباح ودراسة ،)م١٩٩٦( ،ودراسة سھام)م٢٠٠١(الدر،ودراسة )م٢٠٠٢(
  ).م١٩٩٤( ، ودراسة رضا)م١٩٩٦(

ً حول  )١: ٢٠٠٣(المنشاوي دراسةنتائج  كشفتوقد  أكثر جرائم اإلنترنت شیوعا
ّ  ؛دمي اإلنترنت في المجتمع السعوديبین مستخ من مجموع ) %٥٤٫٣(ما نسبتھ إن

وما نسبتھ قومون بارتیاد المواقع الجنسیّة،المشاركین في الدراسة المیدانیة ی
اشتركوا في القوائم ) %١٨٫٣(طلبوا مواد إباحیة منھا،وما نسبتھ ) %١٩٫٢(

ً، ) %٢٫٤(وما نسبتھ  البریدیة الجنسیّة، ً جنسیا ) %٤٫٢(ما نسبتھ وأنشئوا موقعا
،وما نسبتھ قاموا بالتشھیر باآلخرین) %٢٫٩(قاموا بإنشاء قوائم بریدیة،ما نسبتھ 

َ بھم،وما نسبتھ ) %٢٫٨( ھّر ُ َ ) %٤٫٤(ش ھّر ُ  )%٤١٫٢(بأقارب لھم،وما نسبتھ ش
استخدموا برامج ) ١٦٫٩(البروكسي لتجاوز المواقع المحجوبة،وما نسبتھ استخدموا 

استخدموا برامج إخفاء ) %١١٫٨(إخفاء الشخصیة أثناء تصفح اإلنترنت،وما نسبتھ 
انتحلوا شخصیة ) %١١٫٧(الشخصیة إلرسال البرید االلكتروني،وما نسبتھ 

  .اآلخرین أثناء التصفح أو استخدام البرید

 تلكتجلى من خاللھا الموازنة بین توقفة ؛ من وقفة تأمل  للتربویین البدمن ھنا فإنھ 
الفوائد التي جلبتھا التقنیة وبین ما یمكن أن ینجم من سوء استخدامھا وتوظیفھا 

نھا ذات جدارة في إكما فن كانت أداة بناء، بصورة غیر مالئمة فتصبح أداة ھدم بعد أ
ذات تأثیر عنیف في الجانب السلبي ـ السمح هللا  االتجاه اإلیجابي  فال شك أنھا ستكون

المرحلتین  وطالبــ  لسائد لدى كثیر من فئات المجتمعـ  خاصة إن االتجاه ا
  تعدو كونھاالتقنیة الھو أن ــ  لیسوا إال جزءً من ھذا المجتمع المتوسطة والثانویة

مع مراعاة  .القیمحتى لو كان ذلك على حساب  وسیلة للتسلیة والترویح عن النفس فقط
والتویتر ) Facebook( الفیس بوكوعصر  اإللكترونيجیل العصر الرقمي ون إ
)Twitter ( الیوتیوبو ) U-Tube( فضل كأ؛ یخاطب بالعلم ویحاكى بالتقنیة جدیر أن

في قالب  بل ویتقنھا التي یفضلھا ویحبھاواألدوات استخدام الوسائل من أسلوب لجذبھ 
ً مع اھتماماتھیكون أكثر  جدید بأسلوب یقبلھ الرسالة المأمولة  ماتوصیل  لیمكن،تماشیا



ً للوصول بھ لمستوىحدیثة التقنیات لل من خالل التطبیقات المختلفةوال یرفضھ،  سعیا
التقنیة ومدى  من ھنا جاءت فكرة دراسة.... .مجتمعھ نشدهیلح الذي المواطن الصا

روضع ثم ،البناء القیمي للمتعلمین علىثیرھا تأ ّ المقترح حول توظیف التقنیة  التصو
باعتبار أن المنظومة القیمیة ، في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین فاعالً  عامالً لجعلھا 

تتضمن كل القیم الھادفة التي تسھم في صقل شخصیة النشء وتؤسس لجیل 
مع في أمس الحاجة لھا وھم یتعاملون  الطالبمتمیز،خاصة تلك القیم التي یعتبر 

الذاتي،احترام  إدارة األولویات،التعلمإدارة الوقت، : (التقنیة ومستجداتھا المتسارعة، كـ
المسؤولیة،الملكیة الفكریة،   ، تحملاالبتكار الصدق، اإلبداع، التفكیر الناقد،اآلخرین،

 یمكن فإنھ ،وبالتالي)وغیرھا من القیم ،،،،،طنة، نبذ العنصریة، نبذ اإلرھاب،الموا
ر ما : التالي الرئیس السؤال في الدراسة مشكلة صیاغة ّ  من یمكن الذي المقترح التصو
  ؟ للمتعلمین القیمیة المنظومة بناء في الحدیثة التقنیات توظیف  خاللھ

  

  

  :أسئلة الدراسة 
  : األسئلة التالیةإلجابة عن ل سعت الدراسة   
المرحلتین المتوسطة ما عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب  .١

 والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات ؟
 طالب لدى توافرھاما مدى تأثیر التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة الالزم  .٢

من ،المعلومات وتكنولوجیا االتصال ثورة ظل في والثانویة المتوسطة المرحلتین
  ؟  وجھة نظر معلمیھم

بین متوسطات ) ٠٫٠٥( ≤ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .٣
حكومي، (نوع التعلیم تختلف باختالفر یحول درجة التأثة راسإجابات عینة الد

 ؟ )أھلي
بین متوسطات ) ٠٫٠٥( ≤ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .٤

 باختالف تختلفر یحول درجة التأثة راسإجابات عینة الد
 ؟) المتوسطة،الثانویة(المرحلة

ر المقترح الذي یمكن من خاللھ ما  .٥ ّ في بناء  التقنیات الحدیثةتوظیف التصو
 ؟ لطالب المرحلتین المتوسطة والثانویةالمنظومة القیمیة 

 
  : أھداف الدراسة

  :تھدف ھذه الدراسة إلى 

المرحلتین المتوسطة حصر عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب  .١
 .والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات



ف .٢ ُّ ر َ ع َ  طالبالحدیثة في بناء المنظومة القیمیة لتأثیر التقنیات  واقع على الت
 .المرحلتین المتوسطة والثانویة

ف على االختالفات في درجة تأثیر  التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة  .٣ ُّ ر َ ع َ الت
 ).حكومي، أو أھلي(باختالف نوع التعلیم   القیمیة

ف على االختالفات في درجة  .٤ ُّ ر َ ع َ التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة  ر یتأثالت
 .)المتوسطة، أو الثانویة(الدراسیة  المرحلةباختالف القیمیة  

ر م وضع .٥ ّ التقنیات توظیف یھدف لنتائج الدراسة المیدانیة ـ بني على مقترح ـ تصو
 .مینفي بناء المنظومة القیمیة للمتعل الحدیثة

 
 : الدراسة أھمیة

  :اآلتیة الجوانبفي  الحالیة الدراسة أھمیة تتمثل

مع عدد من المشاریع التربویة القیمیة التي تطبقھا عدد  لتتكامل تأتى ھذه الدراسة .١
الذي تطبقھ إدارة ) مشروع القیم التربویة(كـ : من إدارات التربیة والتعلیم بالمملكة

الذي تطبقھ إدارة التربیة والتعلیم ) القیم النبویة(التربیة والتعلیم بجدة،ومشرع
ه وزارة األوقاف والدعوة نفذالذي ت )قیمنا(بالعاصمة المقدسة،وكذلك مشروع 

واإلرشاد ممثلة في ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالمملكة العربیة 
   السعودیة 

حول  عملیتي التعلیم والتعلمب المعنیین إفادةفي  ـ بمشیئة هللا ـ قد تسھم ھذه الدراسة .٢
  .الطالبمیة الدور الذي تلعبھ التقنیة في بناء المنظومة القیمیة ألبنائنا أھ

تسلیط الضوء على الجانب اآلخر الذي قد في ـ  بمشیئة هللاـ  قد تسھم ھذه الدراسة .٣
تي قد یسببھا االستخدام یغفل عنھ المھتمون بالتقنیة والذي یتعلق بعناصر الھدم ال

  .المنظومة القیمیة للتقنیة وانعكاسات ذلك على السلبي
م التصور المقترح في ھذه الدراسة .٤ قدِ ناء في ب التقنیات الحدیثةحول توظیف  رؤیة یُ

والتعلیم أن تتبناھا وتستفید  وزارة التربیةالمنظومة القیمیة للمتعلمین،بحیث یمكن ل
ً في بناء المناھج  . وبرامج تدریب المعلمینواألنشطة المدرسیة، ،منھا مستقبال

 
   : حدود  الدراسة 

 : حدود الدراسة على المحددات اآلتیة  اقتصرت    

 الموضوعي :  
 الفكریة  ـ الشخصیة( تحدید عناصر المنظومة القیمیة على مجموعة القیم قتصرا

الالزم توافرھا لطالب  )الوطنیة  ـ االجتماعیة واإلنسانیة  ـ األسریة  ـ 
التي حددھا الخبراء والمختصون المحكمون في والمرحلتین المتوسطة والثانویة 

 . أداة الدراسة



 الالزم توافرھا لطالب  المنظومة القیمیةعناصر ھذه الدراسة على  تقتصرا
المحكمون في  الخبراء والمختصونالمرحلتین المتوسطة والثانویة التي حددھا 

  .أداة الدراسة
 المرحلةو،)حكومي،أھلي (نوع التعلیمھذه الدراسة على متغیري  اقتصرت 

 .كمتغیرات مستقلة )، الثانویةالمتوسطة(الدراسیة 
   المكاني:  

مدیرین (الكادر التعلیمي اختیار عینة عشوائیة من  لىھذه الدراسة ع اقتصرت
الثانویة التي وبالمدارس المتوسطة  )ووكالء،مرشدین،معلمین،أمناء مصادر تعلم

  .جدة بمحافظة في العملیة التعلیمیة توظف التقنیة
  الزماني :  
  .ھـ ١٤٣٢/ ١٤٣١خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  بق ھذه الدراسةتطتم 

  :مصطلحات الدراسة

 ةتقنیال)Technology(  :  
ف رِّ َ مصطلح مرادف لمصطلح تكنولوجیا ذات " :بأنھاالتقنیة ) م٢٠٠٤(الحیلة یُع

ً أو مھارة،التي  " "TECHNEمن الكلمة الیونانیةالمشتق  األصل الیوناني  تعني فنا
ً،والكلمة "TEXERE" والكلمة الالتینیة ً أو نسجا ً أو  "LOGOS" وتعني تركیبیا وتعني علما

عني علم المھارات أو الفنون، إي دراسة المھارات مصطلح التقنیة یوبذلك فإن دراسة،
  ٢١ص ." شكل منطقي لتأدیة وظیفة محددةب

ف جلبرت  كما ِّ ر َ فة  :"بأنھاالتقنیة )Galbraith(یُع ِ ر ْ التطبیق المنظومي للمع
 ) ١:٢٠٠٨سرایا ،"(لمعالجة مشكالت عملیة واعیة في جمیع المجاالت ،العلمیة

المعالجة النظامیة : ما ورد في قاموس المورد بأن معنى التكنولوجیا وھو یتفق مع 
، أو جمیع الوسائل التي تستخدم إلنتاج األشیاء الضروریة لراحة اإلنسان، للفن

. أو إنجاز أغراض عملیة، وھي طریقة فنیة ألداء، وجوده واستمراریة
 )٢١م،٢٠٠٤الحیلة،(

ف التقنیةأما الباحث ف ِّ ر َ ً  یُع والمنتجات  األجھزةجمیع : بأنھافي ھذه الدراسة،إجرائیا
التي یتعامل معھا طالب المرحلة المتوسطة والثانویة المختلفة الحدیثة وتطبیقاتھا 

أجھزة  تعلیم والتعلم سواءً داخل المدرسة أو خارجھا،وتتضمنإلتمام عملیات ال
الحاسب اآللي والبث كالتلفاز بقنواتھ المختلفة؛  االتصال كالھواتف بأنواعھا؛ وأجھزة

وتطبیقاتھ المختلفة كاإلنترنت والبرید اإللكتروني والمنتدیات التعلیمیة،و المواقع 
  . وغیرھا..... علمیةاالجتماعیة و المواقع البحثیة،و المواقع ال

  المنظومة القیمیة )VALUES SYSTEM : (  
ً، وقومت الشيء فھو : في اللغة القیمة مفرد القیم ،ویقال قومت السلعة أي أعطیتھا ثمنا

َ { :قویم أي مستقیم، واالستقامة االعتدال،والقوام العدل قال تعالى لِك َ َ ذ ن ْ ی َ َ ب ان َ ك َ و
ا امً َ َو ،وقوام الرجل أیضا قامتھ وحسن طولھ،والقائم في الملك الحافظ ٦٧الفرقان}ق



إذا لم :لمقامة المكان الذي تقیم فیھ ،وماء قائم أي دائم ،وما لفالن قیمة لھ،والمقام أو ا
مَ (یدم على الشيء،مما سبق یتضح أن مادة َ و َ  :استعملت في اللغة لعدة معان منھا)ق

  االستقامة واالعتدال    -٢قیمة الشيء وثمنھ       -١

: ١٩٩٧نظور،ابن م(الثبات والدوام واالستمرار -٤نظام األمر وعماده      -٣
٤٩٦ (  

ف القیم بأنھا َّ ر َ ع ُ مجموعة  الدینامیات التي توجھ سلوك الفرد في : "وفي االصطالح ت
بل تعمل القیم بمثابة الوحدة المعیاریة التي یتكون منھا ، لیس ھذا فقط، حیاتھ الیومیة

ذلك الضمیر الذي یستخدمھ الفرد في الحكم على مختلف ، الضمیر االجتماعي للفرد
حافظ ". (اء أو المواقف االجتماعیة التي یواجھھا الفرد خالل حیاتھ الیومیةاألشی

  )٢٢٨: ٢٠٠٠،وآخرون

فأما بالنسبة لمنظومة القیم ف ِّ ر َ المعتقدات مجموعة " بأنھا) ١٢: م٢٠٠٦(الجالد ھایُع
رو ّ فات المالتصو َّ ر َ ان بحریة بعد یة والوجدانیة والسلوكیة الراسخة یختارھا اإلنسع

ً تشكل لدیھ منظومة من المعاییر یحكم بھا على وتأمل،ویعتقدتفكر  ً جازما ھا اعتقادا
األشیاء بالحسن أو القبح، وبالقبول أو الرفض،ویصدر عنھ سلوك منتظم یتمیز بالثبات 

شكل بناء ھرمي متدرج من تنظم على  وھي مترابطة فیما بینھا و كرار واالعتزازوالت
  ."األقل أھمیة األھم إلى

ً بأنھا ف الباحث منظومة القیم إجرائیا ِّ ر َ مجموعة المبادئ والمثل : وفي ھذه الدراسة یُع
طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة ویوظفونھا في إصدار  ینتھجھاواألھداف التي 

المجتمع  یسعىاألحكام لتحدید المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من السلوك واألخالق، و
 بحیثوالدینیة والتربویة  والتعلم والتنشئة االجتماعیة علیمالتمن خالل عملیات لتحقیقھا 

ون مجتمعة بناءً  ِّ ك ُ ً فكریاً  ت ً یُسھم في صقل شخصیة النشء، وترتسم من  سلوكیا متماسكا
 نالمرحلتیھاتین في  خاصة تلك القیم التي یعتبر الطالب،وأفكارھمخاللھ توجھاتھم 

كإدارة : (قنیة ومستحدثاتھا المتسارعةالتوھم یتعاملون مع المتالكھا أمس الحاجة ب
التفكیر واإلبداع،والصدق،واحترام اآلخرین ،والتعلم الذاتي،وإدارة األولویات،والوقت، 

نبذ العنصریة، والمواطنة، والملكیة الفكریة ،وتحمل المسؤولیة ،واالبتكار ،والناقد،
   .) وغیرھا،،،،نبذ اإلرھاب، و

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
 أدبیات الدراسة

 اإلطار النظري: أوالً 
 الحدیثة التعلیمیة التقنیات: المبحث األول  
  منظومة القیم: الثانيالمبحث 

  الدراسات السابقة : ثانیاً 
  دراسات تتعلق بالتقنیات، وأدوارھا اإلیجابیة في بناء

وتحسین السلوك والمھارات والقیم واالتجاھات 
 .اإلنسانیة

  والمنظومة القیمیة والعناصر دراسات تتعلق بالقیم
  .الفاعلة في بنائھا

           



  
  

  
  :المبحث األول

  یة الحدیثةتقنیات التعلیمال
  ًتقنیات التعلیم: أوال. 
  ًاإللكتروني التعلیم: ثانیا. 
  ًاإلنترنت: ثالثا  

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

 ً   تقنیات التعلیم: أوال
 :من خالل المحاور التالیة التعلیم تقنیاتسیتم في ھذا المبحث تناول 

   التقنیة مفھوم Technology)(  
   التعلیم تقنیات مجال تطور  
   التعلیم تقنیات مجال مكونات  
   التربوي المجال في بالتقنیة متعلقة متداخلة مفاھیم   
   التربویة المشكالت بعض حل في التقنیات وإسھامات وظائف  
   التعلیم تقنیات مستحدثات  
   التعلیم تقنیات مستحدثات مفھوم  
   التعلیم في التقنیة المستحدثات ظھور أسباب  
   التعلیم تقنیات مستحدثات خصائص  
   التعلیم تقنیات لمستحدثات نماذج   

         :مفھوم التقنیة
 ال معنى ولھا العربیة اللغة في أصل لھا تقنیھكجمع مفرده  تقنیات أتي مصطلحی

عَ  ...{ :قولھ تعالى الكریم القرآن في ورد فقد ؛الالتینیة اللغة في معناھا عن یخرج ْ ن  صُ
 ِ َّ َّذِي هللا َنَ  ال ق ْ ت َ لَّ  أ ُ ءٍ  ك ْ َي قول  الشریف الحدیث في وورد ،)٨٨،آیة النملسورة (}...ش

رواه ))یتقنھ أن عمالً  أحدكم عمل إذا یحب هللا إن ((: وسلم علیھ هللا صلى النبي
 حكامھاإ األشیاء إتقان أن اللغویة المعاجم في وردقد و). ٨٩١(الطبراني في األوسط

قنٌ  تِقن رجل ویقال. إحكامھ وإتقانھ أحكمھ الشيء وأتقن وإجادتھا َ  لألشیاء مُتقنٌ  وت
ِ  الحاضر ھو تِقن ورجلٌ  ،حاذقٌ  ق ِ  وتِقنٌ . عاد من رجل تِقنٌ : إن ویقال والجواب، المنط



 لھ یسقط أوال رمیھ في یخطئ یكن ولم المثل بھ یضرب الرمي جید رجل اسم
  )١١: ١٤٢٠ العقیلي،.(سھم

: یُقال تكنیك ومقابل ،وتجارة وصناعة زراعة مثل فِعالة وزن على) تِقانة( كلمة وتأتي
نیة َ قني،تفعلھ وزن على" بالفتح" تق َ  العربیة والكلمة اعتیاد مسألة والمسألة. وتقنیات وت
 الكلمة أصل ھو یكون قد العربي" أتقن" فعل أننشیر إلى  وھنا. مرونة أكثر

 إلى انتقلت أنھا ویرجح "تخنیوم" بالخاء تلفظالتي  الیوناني الجذر ذات األوروبیة
 المنطقة، في القدیمة اللغات إحدى من أخذت أن بعد السریانیة، طریق عن الیونانیة

 مثل كثیرة بلدان في الخاء من قریبة تلفظ" أتقن" في العربیة والقاف األكادیة، وغالباً 
 كلمة تستعمل والحدیثة القدیمة العبریة وفي،العربي الخلیج لھجات وبعض السودان

  ) ٣٣: ٢٠٠٢ الخطیب،( .بالخاء" تخنیوم"

ذو ) Technology( للمصطلح كلمة تكنولوجیا تعریبوقد أشارت األدبیات إلى أن 
قت من الكلمة الیونانیة األصل الیوناني، ُ ً أو " Techno"حیث أشت والتي تعني فنا

ً ،والكلمة " Texere"والكلمة الالتینیة ، مھارة ً أو نسجا وتعني " Logos"وتعني تركیبا
ً أو دراسة مصطلحان تقنیات التكنولوجیا والوبذلك فإن مصطلحي ، علما

 وإدراك أبعاده وبین توظیفھ ھناك عالقة وثیقة بین فھم المصطلح أنوحیث ،مترادفان
ي،فقد وردت تعریفات عدة لمصطلح خاصة في المیدان التربو واالستفادة منھ

  :التقنیة،من أھمھا

ِّ ت ر َ  ھي:" بأنھا التكنولوجیا)Donald Bell,1973" (بیل دوانالد"  االجتماع عالم فیع
 وتوجیھ، عالیة كفاءة ذات منطقیة وسائل خالل من اإلنسان لخبرة الفعال التنظیم
   ".المادي الربح في منھا لالستفادة، بھ المحیطة البیئة في الكامنة القوى

ِّ یُ كما   العلم التطـبیقي،أي األداء علم :بأنھا التكنولوجـیا )٥: ٢٠١١( المشیقح رفع
 في – األخرى العلوم إلیھا توصـلت التي البحوث ونتائج النظـریات بتطـبیق یھتم الذي
 الحیاة فاعلیة وزیادة وتطـویر لخدمـة – اإلنسـانیة الحیـاة مجاالت من مجال أي

 المختلفة الحیـاة مناحي في للتكنولوجـیا عدیدة مجاالت ھناك فإن وبالتالي العملیة،
ع جرى فقد الحالي العصر في خصوصاً   تكنولوجیا مصطلح استخدام في شدید توسُّ

 التصـنیع،تكنولوجـیا تكنولوجـیا الزراعیة، التكنولوجـیا الطـبیة، التكنولوجـیا: ومنھا
 تكنولوجیا التعلیم، تكنولوجـیا التربیة، تكنولوجـیا الفضـاء، تكنولوجـیا المعلومات،

ُ من یتفق معھ ھوو،غیرھاو...  .الحاسوب ) ٢٠٠٨، سرایا(و )٢٠٠٤، الحیلة( كلُ◌
 المھارات دراسة آخر بمعنى أو،الفنیة والمھارات التطبیق علم تمثل التقنیة أنفي 

 سرایا(،)٢١:٢٠٠٤الحیلة،(.محددة وظیفة لتأدیة منطقي بشكل
  .)١٢: ٢٠٠٤زیتون،(،)١:٢٠٠٨،

وال اآللة بمفردھا ، قنیةیمكن القول بأن الطریقة بمفردھا لیست ت وفي ضوء ما تقدم
، التكنولوجیا طریقة نظامیة تسیر وفق المعارف المنظمةاالستنتاج أن نھ یمكن وإ،تقنیة

بأسلوب فعال إلنجاز ، وتستخدم جمیع اإلمكانات المتاحة مادیة كانت أم غیر مادیة
وكما یذكر الحیلة  وبذلك. تقان أو الكفایة درجة عالیة من اإلب، العمل المرغوب فیھ



، تفھم من خالل ،)٢٢:٢٠٠٤( ٍ  ؛السیاق التي وردت فیھ فإن للتكنولوجیا ثالثة معان
  : ھي 

  التكنولوجیا كعملیات)Processes(: فةوتعني التطبیق النظامي لل ِ ر ْ أو ، العلمیة مع
فةأي  ِ ر ْ   . أو أغراض عملیة ، منظمة ألجل مھمات مع

  كنواتج التكنولوجیا)Products(: والمواد الناتجة عن ، واألجھزة، وتعني األدوات
فةتطبیق ال ِ ر ْ   . العلمیة  مع

  ًوتستعمل بھذا المعنى عندما یُشیر النص إلى : التكنولوجیا كعملیة ونواتج معا
یمكن تبسیط مفھوم إنھ وبالتالي ف. مثل تقنیات الحاسوب، العملیات ونواتجھا معاً 

ً لمجالھا من خالل الشكل التالي تقنیةال   :وفقا
  
  
  
  
  
  
  
  

    لمجالھا وفقاً  تقنیةال مفھوم  یوضح )١( شكل                 

  :  مجال تقنیات التعلیمتطور 
ً ألھمیة توظیف التقنیة في مجال التعلیم ظھر مصطل ح تقنیات أو تكنولوجیا نظرا

 :وجاءت كذلك تعریفات مختلفة لتقنیات التعلیم،من أھمھاالتعلیم،

یف  ِّ ر َ منحى نظامي لتصمیم "تقنیات التعلیم بأنھا ل) ١١: ٢٠٠٢(منظمة الیونسكوتع
ً ألھداف محددة نابعة من نتائج األبحاث ، التعلیمیة وتنفیذھا وتقویمھا ككلالعملیة  تبعا

ومستخدمة الموارد البشریة وغیر البشریة من ، واالتصال البشري، في مجال التعلیم
ً من الفعالیة   " .أجل اكتساب التعلیم مزیدا

یف شارلز ھوبان لتقنیات التعلیم بأنھاو ِّ ر َ مل یجمع عدد من عبارة عن تنظیم متكا: تع
اإلنسان،اآللة،األفكار،األداء،أسالیب العمل؛ بحیث تعمل جمیعھا في إطار : العناصر

 ).٨: ١٤٢٦القاري،.( واحد

ف سرایافي حین  ِّ ر َ ع ُ العلم الذي یعتمد على : " تقنیات التعلیم بأنھا) ٥: م٢٠٠٨(ی
وتعزیزه لدى استخدام اآلالت والبرامج واألسالیب التعلیمیة، بھدف تدعیم التعلم 

  "األفراد

فان )٧٧: م٢٠٠٥(ما الل والجنديأ ِّ ر َ ع تلك الوسائل واألجھزة : " تقنیات التعلیم بأنھا فیُ
 "التي یعتمد علیھا المعلم أثناء قیامھ بالعملیة التربویة على نحو مناسب وفعال

   Technology التقنیة

تطبيق نتائج النظريات واألحباث ملعاجلة املشكالت  :نظريات وأحباث يف جمال معني كمجال
 :وتصميم حلول عملية هلا يف نفس اال كمجال

الطب ـــ الزراعة ـــــ 
الصناعة  ـــــ التعليم

الطب ـــ الزراعة ـــــ 
الصناعة  ـــــ التعليم



ویقصد مفھوم واسع للعملیة التعلیمیة تكنولوجیا التعلیم مفھوم فإن  وبناءً على ما سبق
بھ تخطیط وتصمیم البرامج التعلیمیة والمناھج الدراسیة، وأسالیب تنفیذ تلك البرامج 
والمناھج بما في ذلك إنتاج المواد التعلیمیة ثم المواقف التعلیمیة وما یدور فیھا بین 
ً تقویم العملیة بجمیع  المعلم والطالب وإدارة تلك المواقف، ثم یمتد لیشمل أیضا

من الصواب أال یستخدم مصطلح تكنولوجیا التعلیم عندما یكون  ولعلھ. أبعادھا
ومن ھذا . المقصود ھو الوسائل التعلیمیة حیث أن الجزء ال یسمى بمصطلح الكل

التعریف یتضح أن تكنولوجیا التعلیم لیست أجھزة الكترونیة وكھربیة فقط وإنما ھي 
  )١١: ١٤٢٧، فتح هللا. (منھج جودة األداء وتحسین التطبیق وتطویر العمل

جذور جد أن ام التقني في األغراض التعلیمیة تتاریخي لتطور االستخدالتتبع الوب
بازدھار الحیاة في أثینا بسبب التقدم ف ،إلى عصور القدماء تعود التعلیم تقنیات

في الیونان على  السفسطائیون أخذ،وتغیر االتجاھات، والتغیر السیاسي، التجاري
وكانوا على علم " فن الحیاة"وأخذوا یدرسون ما یدعى ، عاتقھم تطویر التعلیم

وأن لكل نوع معین من ،والفروق الفردیة،والدافعیة،اكبالمشكالت ذات العالقة باإلدر
وصاغوا ، حللوا طرائق التدریسعینة تستخدم لتحقیقھ،كما األھداف طریقة م

أن فیبدو ، وھكذا. كما یفعل الباحثون الیوم، یلالفرضیات الناتجة عن التحل
ولتحلیلھم ، علمین مختصینالتقنیات التربویة الحدیثة لكونھم م أسالف السفسطائیون

تتضمن  والعتقادھم أن التكنولوجیا،ولتنظیمھم المواد التعلیمیة،للمحتوىالنظامي 
ً  )Cominius(ضع كومنیوسقد وو،أو التطبیقات، والممارسات، ریاتالنظ تصورا

لنظام تعلیمي یتعلم فیھ المتعلمون بأسلوب االستقراء ثم التوصل إلى التعمیمات عن 
وألف عدة كتب لألطفال اشتمل . طریق التعامل مع األجسام الحقیقیة وبالممارسة

بالرجوع " ھربرت"نادى  كماتوضیحیة الستخدامھا في التعلیم، بعضھا على رسوم
ً إلى درجة ، حیث السفسطائیونوضعھا  إلى طرائق التدریس التي أصبح التعلیم نظامیا

فوأصبح التركیز على العناصر الم، كبیرة َّ ر َ " ثورندایك"أما التعلیمیة،یة في العملیة ع
ً لما یمك وكانت مساھمة ،ن أن یتم بالوسائل االستقرائیة التجریبیةفقد كانت أعمالھ مثاال

كما ، علیم في ضوء الطریقة العلمیةفھمھ للتفي تقنیات التعلیم تكمن في " جون دیوي"
فةشكك بعدم كفایة الكلمة لنقل ال ِ ر ْ فال یدرك الشئ ، إذ قد یسئ المتعلم فھم الكلمة، مع

ُّم عن طریق العمل، الحقیقي الذي تدل علیھ قد " دیوي"وبذلك یكون ، ودعا إلى التعل
  )٢٨:٢٠٠٤،الحیلة( .وضع حجر األساس لتطور مجال الوسائل البصریة

التي  یةالتتابع من خالل المراحل مجال تقنیات التعلیمتطور ویمكن اختصار تاریخ 
  :،كما یلي)١: ٢٠٠٠(غزاويأوردھا 

  حركة التعلیم البصري    .١
  لسمعي البصري حركة التعلیم ا .٢
  مفاھیم المبكرة للنظم الحركة  .٣
ُظم وتطویر التعلیم حركة  .٤   منحى الن
  تكنولوجیا التعلیم حركة  .٥



  

  

  : تقنیات التعلیم مجالمكونات 
، واآلالت، لیست فقط آالت بل ھي تنظیم متداخل ومعقد من األفراد التقنیةإن 

 التعلیم في استخداماتھا الحدیثة تقنیاتكما تتضمن والتنظیم،،واإلجراءات،واألفكار
واألفراد في العملیة ، واآلالت، ورؤوس األموال، واإلجراءات،إدارة األفكار،

جمعیة تكنولوجیا التعلیم واالتصال األمریكیة : (ھا تشتمل على اآلتيوعلیھ فإن،التعلیمیة
AECT ،1992 : (  

  . أدوات ووسائل مادیة تستخدم لنقل المعلومات : أوالً 

  . نظام تكون فیھ األداة واألدوات إحدى عناصره المتعددة: ثانیاً 

  : مجال من االختیارات الوسیطة تتضمن التدرج في : ثالثاً 

  " لحجرة الصف"ییر مادي متطلبات لتغ-١
  .بُعد زماني ومكاني بین المعلم المخطط والطالب -٢
 . درجة عالیة من التصمیم للمعلومات المبرمجة للتبادل بین المعلم والطالب -٣
 . التعقید وتكالیف المعدات واألجھزة -٤
مستوى المھارات الفنیة المطلوبة لبناء المعدات وتركیبھا وتجربتھا وتشغیلھا -٥

 .  وصیانتھا
االستقاللیة من سیطرة معلم الصف أو المراقبة المستمرة لتشغیل المعدات التي -٦

 . یدور حولھا التدریس 
 . طلب موظفین مساعدین الستخدام تكنولوجیا التعلیم كقوة عاملة إضافیة -٧
 : والمھارات الجدیدة المطلوبة من معلمي الصفوف في ، تغییر األدوار-٨

 إدارة التكنولوجیا 
  نشاطات تعلیمیة أخرى أو جدیدة لم تنظم بعد ولم تستخدم الوسائل وھي

ضروریة لتطویر الشخصیة للنمو اإلنساني وتنمیة القیم التي توجد خارج 
 . اإلمكانیات الحالیة والمنظورة لتكنولوجیا التعلیم

لوجیا وبذلك یمثل اإلطار النظري لتكنولوجیا التعلیم التغییر الرئیس الثاني لنموذج تكنو
حیث یحمل نظرة جدیة شاملة عن كیفیة انسجام مكونات تكنولوجیا التعلیم ،التعلیم

 . بعضھا ببعض وعالقتھا مع المجتمع 

النظر إلى تكنولوجیا التعلیم كمجال ضرورة للداللة على أن تلك  ومن جھة أخرى فإن
ً لبیان أبعاد ھذه التك ً أیضا ً وضروریا ً عریضا نولوجیا التكنولوجیا تتخذ مظھرا

والواقع أن النظرة إلى . فالمجال یحدد بمجموعة من المكونات واألنشطة، وأنشطتھا
ما ھي إال محاولة لتحدید مكونات تكنولوجیا التعلیم التي  ،تكنولوجیا التعلیم كمجال



ـ  )١٧: ٢٠٠٨(ـ كما یشیر الل )(Leo لیو وقد حدد، تؤدي إلى تحسین التعلیم
  : موجود بین تلك المكونات كالتاليمكوناتھا ومدى االرتباط ال

وھي ماكینات ومعدات وأدوات تستخدم لعرض ونقل المحتوى التعلیمي : األجھزة -١
جھاز  ــالتلیفزیون  ــالفیدیو  ــالكمبیوتر: المخزون على بعض المواد التعلیمیة مثل

 .تعلم اللغات
وھي أدوات تحمل وتخزن المحتوى التعلیمي لنقلھ إلى المتعلمین : المواد التعلیمیة -٢

اسطوانات الفیدیو ــ الكتب المبرمجة ــ : بواسطة أجھزة أو من دون أجھزة مثل
CD ROM یة العادیة ــ األفالم المتحركة المدرســ الكتب . 

وھم األفراد الذین یقومون بتصمیم وإعداد ونقل واستقبال المواد : قوى بشریة -٣
المعلم ــ ( م األجھزة والمواد التعلیمیة مثلوتنظیم وإدارة شئون استخدا، التعلیمیة

  ) .  التكنولوجي التعلیمي  المصمم التعلیمي ــ الفني ــ مختص المواد الدراسیة 
وھي خطط تشیر إلى إجراءات االستخدام المنظم الفعال : استراتیجیات تعلیمیة  -٤

لقوى البشریة وأسالیب إیجاد بیئة تعلیمیة ذات لألجھزة و األدوات التعلیمیة وا
الجامعة المفتوحة  ــمثل التدریس بالفریق ، خصائص معینة لنقل المحتوى التعلیمي

 .  النظام الشخصي للتعلیم  ــالتعلیم الوصفي الفردي  ــ
بما تتضمنھ من أجھزة وأدوات ، ویعني تحدید فاعلیة وكفاءة االستراتیجیات: تقویم  -٥

وذلك في مراحل التحدید واالختبار واإلعداد ، علیمیة وقوى بشریةومواد ت
 . النھائي  ــالتكویني  ــالتشخیصي : ومن أنواع التقویم ، واالستخدام

وتعني تولید واختیار المعارف واألفكار الجدیدة ذات الصلة : نظریة وبحث  -٦
، بادئوذلك من أجل الحصول على مجموعة من األسس والم، بالمكونات األخرى

ومن أجل تطویرھا والوصول بھا إلى أشكال أكثر فعالیة ، كمدخل لھذه المكونات
 . وكفاءة بصفة مستمرة 

وضع مواصفات وخصائص المواد التعلیمیة واألجھزة "ویعنى بھ : تصمیم  -٧
 " .  واألدوات الجدیدة وطرق عرض المحتوى  التعلیمي

أجھزة ( إلى مواد تعلیمیة  بھ ترجمة مواصفات وخصائص التصمیم ویعنى: إنتاج  -٨
ومن األنشطة التي تصاحب ذلك تشغیل أجھزة اإلنتاج ، فعلیة جدیدة) و أدوات 
 . الرسم والكتابة ــ  اإلخراج ــ  الطباعة ــالمختلفة 

  :متعلقة بالتقنیة في المجال التربوي  ومصطلحاتمفاھیم 
عالقة وثیقة بالتقنیة،منھا ھناك عدد من المفاھیم المستخدمة في المجال التربوي ذات 

ً،وسنتناول في ھذا  ٌ تماما ما ھو مترادف ومنھا ما ھو متداخل،ومنھا ما ھو مختلف
ً لاللتباس  ً لترسیخ ھذه المفاھیم بصورة أدق وأوضح،وتفادیا ً منھا سعیا المبحث بعضا

  :فیما بینھا عند ورودھا بین ثنایا ھذه الدراسة

  :بیة تقنیات التربیة و التقنیات في التر



 Technology of Education("تقنیات التربیة"بین معنى مصطلح قد یحدث التباس 
فتقنیات ) Technology in Education" (التقنیات في التربیة"ومعنى المصطلح ) 

أما التقنیات في التربیة؛ . لمنظم والمواد المستخدمة للتعلمالتربیة ھي األسلوب العملي ا
عبارة عن تطبیق فالتقنیات في التربیة ، التربیة واألدوات فيفھي استخدام األجھزة 

ُسھم في إدارة المؤسسات  التقنیات كنواتج واستخدامھا في أي من تلك العملیات التي ت
وتشمل تطبیق التكنولوجیا في ، ومشاریعھا،یةوتشغیلھا التي تھتم بالمرافق التربو

وغیر ، ووضع الدرجات) م الجداولتنظی( والشؤون المالیة والبرمجة، الصحةالتغذیة و
فإن التقنیات وبذلك . تساعد التربیة داخل ھذه المؤسساتذلك من العملیات التي 

أما التقنیات في التعلیم فھي استخدام جمیع األجھزة . التربویة لیست التقنیات في التربیة
ة الحیل(. واألدوات التي جاءت بھا التكنولوجیا أو الصناعة في مجال التعلیم

،٢٢:٢٠٠٤(  

  

  

  : تقنیات التربیة وتقنیات التعلیم

خصصة في مجال تقنیات والبحوث المت، من الجدیر بالذكر أن العدید من الدراسات
 ،والتقنیات التربویة لم تفرق بین المصطلحین) Instructional Technology(التعلیم

، متزاید للتمییز بینھمانھ من المالحظ ظھور اتجاه إال إ، واستخدمتھما بالمعنى نفسھ
م بحیث یُطلق مصطلح التقنیات التعلیمیة على العملیات التي تتعلق بتصمیم عملیة التعلی

التصمیم المنظم المقصود "لتعلیم وبناءً على أن مفھوم ا. وتقویمھا،وتنفیذھا،والتعلم
ي الخبرات التي تساعد المتعلم على إنجاز التغیر المرغوب فیھ ف ھندسة للخبرة أو

م التي یقودھا المعلم،"األداء ُّ ً إدارة التعل وھو أداة تحقیق أھداف التربیة ، وھو أیضا
، التعلیمیة عملیة متكاملة معقدة ومركبة تشمل األفراد العاملینوبذلك فإن التقنیات 

تبع في تحلیل المشكالت، واألدوات، واألفكار، واألسالیب ُ ، والتنظیمات التي ت
في مواقف یكون التعلیم ، وإدارتھا، وتقویمھا، وتنفیذھا، سبة لھاواستنباط الحلول المنا

مكونات النظام التعلیمي إدارة "وبذلك فھي . ویمكن التحكم فیھ، وموجھاً ، فیھا ھادفاً 
  ) . AECT ،1992جمعیة تكنولوجیا التعلیم واالتصال األمریكیة (  ".وتطورھا

بأنھا  )٢٢: ٢٠٠٢( منظمة الیونسكوالتعلیمیة لدى التقنیات  وباإلشارة إلى مفھوم
ً ألھداف محددة ، منحى نظامي لتصمیم العملیة التعلیمیة وتنفیذھا وتقویمھا ككل" تبعا

ومستخدمة الموارد ، واالتصال البشري، نابعة من نتائج األبحاث في مجال التعلیم
تقنیات فإن ال،."ةوأكثر فعالی، الوصول إلى تعلم أفضلبشریة وغیر البشریة من أجل ال

، فھي طریقة في التفكیر، التعلیمیة تعني أكثر من مجرد استخدام األجھزة واآلالت
ً على أنھا منھج في العمل یعتمد في ذلك على ، وأسلوب في حل المشكالت، فضال

، ویتكون المنھج النظامي من عناصر كثیرة متداخلة، إتباع مخطط وأسلوب منھجیین
فإن التقنیات التعلیمیة ، ومثل التقنیات التربویة. د تحقیق أھداف محددةومتفاعلة بقص

 : تحمل في طیاتھا ثالثة معان



 فةالتقنیات كنظام ھدفھ تطبیق ال ِ ر ْ   . العلمیة مع
  التقنیات كناتج.  
  التقنیات مزیج بین الناتج والنظام . 

ً لدى التربویین ھو تعریف لجنة  ً وقبوال ولعل أكثر تعریف لتقنیات التعلیم القى رواجا
تتعدى التقنیات التعلیمیة " تقنیات التعلیم األمریكیة الوارد في تقریرھا لتحسین التعلیم 

من مجموع فإن التقنیات التعلیمیة أوسع ، وبھذا المعنى، "نطاق أیھ وسیلة أو أداة 
دت كما أك، ضرورة إتباع منحى النظم في التعلیم علىلجنة تلك الوقد أكدت أجزائھا،

والطریقة التي ، واختیار األسلوب، تحدید أھداف الدرساشتمال ذلك على عملیة 
( . لقیاس مدى تحقیق ھذه األھدافوعملیة التقویم ، سیتبعھا لتحقیق األھداف

  )٢٥ــ ٢٤: ٢٠٠٤،الحیلة

، نھ لتحسین عملیتي التعلیم والتعلمإ،ات السابقة للتقنیات التعلیمیةستنتج من التعریفیو
 َّ ، واالستخدام الحكیم الھادف الماھر لمنتجات التقنیات عامة، من التخطیط المنظمالبد

وأعطتھ ، فقد غیرت تقنیات التعلیم دور المعلم التقلیدي، وھكذا. وتقنیات التعلیم خاصة
ُّمیة ً في العملیة التعلیمیة التعل ً جدیدا ً من ، والموجھ للعملیة، فھو المصمم، دورا بدال

ن لل ِّ لق   . طلبةكونھ المُ

ینحصر ضمن إطار عملیتي التعلیم ومن المعلوم أن مجال التقنیات التعلیمیة 
 ،ھذه العملیة تمتد إلى مدى أوسع منكامل العملیة التربویة التي في ولیس ،والتعلم

فیمكن ،وعلیھ التربویة التقنیات من فرعیة مجموعة ھي التعلیمیة التقنیات فإن وبالتالي
  : والتقنیات التربویة في أن مفھومي التقنیات التعلیمیةتلخیص العالقة بین 

م والتعلیم  - َّ   .مجال التقنیات التعلیمیة یشمل عملیتي التعل
 . مجال التقنیات التربویة یشمل األنظمة التي تتعلق بالمجال التربوي كافة -
ً من التقنیات التعلیمیة، مدى التقنیات التربویة أوسع -  .وأكثر شموال
 .التعلیمیة جزءً من منظومة التقنیات التربویة التقنیات  -

یمكن القول بأن مصطلح التقنیات التعلیمیة یستخدم للداللة على تنظیم عملیة ، وبذلك
داللة على تنظیم النظام لل، بینما یستخدم مصطلح التقنیات التربویة، التعلیم وظروفھا

، یةالمدرستألیف الكتب و، وتطویره بصورة شاملة تمتد إلى تطویر المنھاج،التربوي
وإعداد المبنى ، وتدریب المعلمین والعاملین في التربیة، وتوافر الوسائل التعلیمیة

  .  يالمدرس

 

  : التعلیم والوسائل التعلیمیة تقنیات

 تقنیات :في أن التعلیمیة والوسائل التعلیم تقنیات یمكن إیجاز العالقة بین مفھومي
منظومة كبرى بینما الوسائل التعلیمیة تمثل منظومة فرعیة مصغرة  تمثل التعلیم



مجال تقنیات كما تعتبر الوسائل التعلیمیة جزء من مصادر التعلم الرئیسة في ،منھا
  )١٥:٢٠٠٨سرایا ،(. التعلیم

  : التعلیم وتكنولوجیا المعلومات تقنیات

ف رَّ َ ع ُ اقتناء المعلومات "بأنھا Information Technology تكنولوجیا المعلومات ت
ومصورة ، Textualنصیة : وتخزینھا وتوزیعھا ونشرھا في صورة، ومعالجتھا
Pictorial ،رقیة ووDigital لیكترونیا تجمع بین أجھزة بواسطة أجھزة تعمل إ

  .)١٦:٢٠٠٨سرایا ،(  Tele-Communications"الكمبیوتر وأجھزة االتصال من بعد 

عالقة تكاملیة،حیث  المعلومات وتكنولوجیا التعلیم تكنولوجیاوھذا یعني أن العالقة بین 
  :أنھ ،)٣٨: ٢٠٠٠(فتح الباب وآخرونیذكر 

عند توظیف تكنولوجیا المعلومات في العملیة التعلیمیة لتحقیق أھداف ترتبط  -
ھا بعملیات التدریس والتعلیم واستثمارھا في تصمیم ھذه العملیات وإنتاج

داخل إطار تكون تكنولوجیا المعلومات فإن ،ھاوتنفیذھا وإدارتھا وتطویر
 . تكنولوجیا التعلیم

عند تنفیذ نشاطات ترتبط بمجال تكنولوجیا التعلیم عبر استخدام األجھزة أما  -
تكنولوجیا  فإن، ة وأجھزة االتصال عن بعد على وجھ الخصوصاإللكترونی

  .داخل إطار تكنولوجیا المعلوماتتصبح التعلیم في ھذه الحالة 

  :  التربیة التكنولوجیةتقنیات  التعلیم و

ً لالستخدامات والتطبیقات  یتباین مفھوم التربیة التكنولوجیة في التربیة والتعلیم وفقا
والمجتمع في صقل  المدرسةوسبل التواصل بین ، المتنوعة للتكنولوجیا في الحیاة

فةال ِ ر ْ وذلك لزیادة ، ةمدرسالوالمھارات التي یتوجب على الطلبة اكتسابھا من خالل  مع
قدرتھم على مواجھة التحدیات العلمیة والتكنولوجیة عند تخرجھم من البرامج 

لذلك شھدت السنوات األخیرة من القرن العشرین والسنوات األولى من ، التعلیمیة
ً بضرورة تضمین البرامج الدراسیة خبرات عملیة في  القرن الحادي والعشرین اھتماما

كان في معظمھا مرتبط بالحاسوب وتطبیقاتھ في التعلم والتعلیم  ،مراحل عمریة مبكرة
كما أن الممارسات العملیة للموضوعات الدراسیة تساھم في خلق اإلبداع والتمیز . 

ویساھم بشكل كبیر ، وتتیح لھم تفاعل أوسع مع الحیاة والمجتمع، المبكر لدى الطلبة
ً في التربیة الشاملة  اً في جعل التربیة والتعلیم عنصر   ). ١١: ٢٠٠٢،الیونسكو( أساسیا

من ھنا یأتي الدور المتمیز للتربیة التكنولوجیة في تنمیة قدرات المتعلم للتعامل مع 
ً في ، التكنولوجیا واستخدامھا في الحیاة ة والبیئة المحیطة المدرسوجعل ذلك میسرا

للتربیة والتعلیم لتعطیل دور  ویعتبر تنویع الخبرات والممارسات العملیة ھدفاً ،بھا
ُعنى التربیة التكنولوجیة بكیفیة مواءمة المتعلم مع ، الفرد في المجتمع واإلنتاج وت

فةالمتغیرات التكنولوجیة من خالل ال ِ ر ْ ، والخبرات والنشاطات المترابطة والمتكاملة مع



وي بتوفیرھا ویقوم النظام الترب، والتي یمكن للمتعلم أن یكتسبھا داخل الصف وخارجة
  ماذا نعني بالتربیة التكنولوجیة ؟ ولكن . جموعات من المتعلمین بشكل متكافئلم

و ) ٢٠٠٠(عقد مكتب الیونسكو اإلقلیمي في بیروت اجتماعین خالل العامین 
بھدف تدارس الخبرات والبرامج المرتبطة بتطویر التربیة التكنولوجیة في ) ٢٠٠١(

االجتماعین كان التعریف اإلجرائي المستخدم للتربیة وفي كال ، مراحل التعلیم العام
یُقدم لجمیع الطلبة بھدف معاونتھم على فھم التكنولوجیا وتطبیقاتھا في التكنولوجیة 

ً المعارف والمھارات والسلوكیات المطلوبة ، وكیفیة التعامل معھا ،الحیاة متضمنا
تفكیر العلمي والناقد مع التركیز على تنمیة ال، ضمن إطار العمل في فریق، لذلك

  ).١١: ٢٠٠٢،الیونسكو" ( االبتكاري

ً للمصطلحات المستخدمة  فھو مصطلحاً  التعلیم التكنولوجي أما بالنسبة لمصطلح مرادفا
غیر أنھ یشمل دراسة ، والتعلیم التجاري، التعلیم الصناعي: في التعلیم المھني مثل

ً لعناصرھا األساسیة وذلك ، من معدات ومواد وعملیات طبیعة النظم التكنولوجیة وفقا
وتحقیق إنتاج األشیاء ، باستخدام المعلومات والوسائل التقنیة في حل المشكالت

فةو) المنتوجات( ِ ر ْ ویھتم ھذا ، التأثیر بین اإلنسان والتكنولوجیا الطبیعة أو البیئة مع
 النوع من التعلیم بالجانب العملي في حین یرتبط تعریف تكنولوجیا المعلومات

ویزداد بعد ھذا ، بالخبرات والممارسات المرتبطة بالمعلومات وسبل التعامل معھا
التعریف أھمیة حین یرتبط بوسائل االتصال المستخدمة في جمع وتبادل المعلومات 

  ).  ١٣- ١٢: ٢٠٠٢،الیونسكو. ( ةاإللكترونیمثل الشبكات والمواقع 

 التربویةوظائف وإسھامات التقنیات في حل بعض المشكالت 

ً على ، أدى االنفجار السكاني إلى ضغوطات كبیرة على العملیة التربویة فأصبح واجبا
كل المؤسسات التربویة أن تواكب ھذا العدد الھائل من الطلبة الذین یُقبلون على 

، نقص المباني: سسات تضیق بھم ألسباب مادیة منھامما جعل تلك المؤ، التعلیم
وقلة المعلمین األكفاء إضافة إلى ، وقلة التجھیزات المادیة، للتعلیموالتكالیف الباھظة 

فاالنفجار الم َّ ر َ ً البد للطالب من تناولھا في ع ي الھائل الذي طرح معلومات كثیرة جدا
ً بشكل كبیر ، وقت قصیر حتى یواكب ویسایر المعلومات الجدیدة التي تتوالد یومیا

وذلك ، ات من إیجاد حلول لھذه المشكالتكان البد لھذه المؤسس، وبالتالي. جداً 
واالستعانة بالتكنولوجیا التي دخلت میدان العلم في النصف الثاني من ، باالستنجاد

  :واستطاعت أن تسھم باآلتي، القرن العشرین

  ) .االنفجار السكاني ( تعلیم أعداد متزایدة من المتعلمین في صفوف مزدحمة  -١
فةلفي ا التضخم الھائلمشكلة  معالجة -٢ ِ ر ْ اإلنسانیةـ أو ما یسمى باالنفجار  مع

فالم َّ ر َ  . يع
٣-  ً ً وتربویا  معالجة مشكلة قلة عدد المعلمین المؤھلین أكادیمیا
 . تعویض المتعلمین عن الخبرات التي قد تفوتھم داخل الصف الدراسي  -٤
 . حل مشكلة األمیة بجمیع أشكالھا  -٥
 . تخفف من داء اللفظیة في التدریس ال -٦



 .والمواد التعلیمیة وطرائق التدریستدریب المتعلمین في مجاالت إعداد األھداف  -٧
ً للتطبیق اإلیجابي للتقنیة الحدیثةة الحالیة المدرستجعل  -٨  . میدانا
على مواكبة النظرة التربویة الحدیثة التي تعد المتعلم محور  المدرسمساعدة  -٩

ُّمیة ، من مختلف جوانبھ الفسیولوجیةوتسعى إلى تنمیتھ ، العملیة التعلیمیة التعل
فوالم َّ ر َ : ١٩٩٢، حمدي وآخرون. ( والخلفیة االجتماعیة، واالنفعالیة، واللغویة، یةع
٢٢( 

أربعة وظائف للتكنولوجیا  )٥٠: ٢٠٠٤(كما أشار الحیلة "كوبر وآخرون " حددوقد 
 : ھي 

غرفة  حقیقة معقدة وممتعة في الوقت نفسھ إلى) مشكالت تعلیمیة ( جلب مسائل  -١
ً إلثارة تفكیر الطلبة ، وذلك من خالل عروض الفیدیو الفعالة، الصف تكون أساسا

وھذا یوفر ، اإلنترنتو، )CDs( واألقراص المدمجة ، وأشرطة الفیدیو المحوسبة
بیئة تفاعلیة تكنولوجیة تساعد الطلبة على حل تلك المسائل وتحقیق فھم عمیق 

لیتمكنوا من ، وتسھل التفاعلیة على الطلبة العودة إلى أجزاء محددة، للمحتوى
وتستطیع محاكاة الحاسوب لمشاكل ، وحلھا، استكشاف ھذه المشاكل بشكل متكامل

ة وذلك بمزجھ أو إعادة خلق حدث حقیقي في معقدة أن توجد بیئة تربویة مثالی
  . والذي یمكن التعامل معھ بسھولة في بیئة صفیة تقلیدیة ، الحیاة

وخیر مثال على ذلك ، توفیر مصادر تدعم التعلم وحل المشكالت العلمیة والمسائل -٢
 . اإلنترنتوبرامج ، ألعاب المحاكة المحوسبة

ن خالل استخدام البرامج المحوسبة وذلك م، توفیر فرص التغذیة الرجعة الفوریة -٣
وتقدم في الوقت نفسھ للمتعلم ، والتفاعلیة التي تتطلب من المتعلم استجابة فوریة

 . تغذیة راجعة فوریة عن أدائھ
 ..دعم االتصاالت وبناء المجتمع  -٤

قد حددا " كرول"و " فوكس"أشارا إلى أن )  ٣٣: ١٩٩٥(القال وصیام  في حین أن
 : وجیا التعلیم ھيوظائف لتكنول أربع

 اإلثارة والتحفیز : ً ً وبارزا ً ھاما حیث تعمل تكنولوجیا التعلیم بجمیع أشكالھا دورا
وعدم ، في إثارة اھتمام الطلبة وحفزھم للتعامل مع الموضوع المطروح علیھم

  . تشتیت انتباھھم 
 تسھم تكنولوجیا التعلیم بعرض معلومات المادة التعلیمیة بما : تقدیم المعلومات

 . یتناسب وطریقة التدریس وأسلوب عرض المعلومات التي یخطط لھا المعلم
  وتقدیم المعلومات ، ال تقتصر تكنولوجیا على إثارة المتعلمین: الوظیفة التوجیھیة

 . كلین أساسیین فكر وجسديبل یمكن أن تسھم في توجیھ المتعلمین في ش
  تحقق الوظیفة التنظیمیة لتكنولوجیا التعلیم الجانب االقتصادي : الوظیفة التنظیمیة

، في عملیة التعلم من خالل الحصول على أفضل النتائج بأقل تكلفة مادیة أو زمنیة
، حیث تعمل تكنولوجیا التعلیم على اختصار الزمن وتوفیر الجھد على المعلم

  .توفیر في كلفتھا المادیةوكذلك ال



  مستحدثات تقنیات التعلیم
  : مفھوم مستحدثات تقنیات التعلیم

ِّ عَ یُ   والنظم النماذج مجموعة: بأنھا التعلیمتقنیات  مستحدثات )٧٠: ٢٠٠٩(ف سالمر
 من التعلیم تقنیات بھا استفادت التي الحدیثة التفاعلیة التعلیمیة والتقنیات واألسالیب

 العملیة وتحدیث لتطویر تستخدم والتي واالتصال المعلومات تقنیات مثل مختلفة علوم
، والتكاملیة، التفاعلیة مبادئ من تحققھ بما وفاعلیة بكفاءة أھدافھا لتحقیق التعلیمیة
 التعلیم،المفرد التعلیم، المتنقل التعلیم، اإللكتروني التعلیم(مثل،والتفرید،واإلثراء

، اإللكتروني المقرر، الفائقة الوسائط، التفاعلیة المتعددة الوسائط، االفتراضي
  .)إلخ، التفاعلي الفیدیو، التعلیمي الحاسوب

ًء التعلم ك التعلیمیة العملیة في المختلفة توظیفھا وأسالیب اإلنترنت فإن علیھ وبنا
 االفتراضیة،والجامعات والمختبرات االفتراضي، بعد،والتعلیم من والتعلیماإللكتروني 
 ألي بالنسبة الحال التعلیم،وكذلك تقنیات لمستحدثات أمثلة كلھا تعتبر... االفتراضیة،

 مشكالتھ بعض وحل تحسینھ بھدف التعلیمي المجال في یوظف حدیث برنامج أو منتج
  .فاعلیتھ وزیادة تطویره، ،أو

  :في التعلیم  أسباب ظھور المستحدثات التقنیة
ً لھ ما یبرره من شواھد وأسانید ً ملحا  أنو، إن توظیف المستحدثات التقنیة أصبح مطلبا

ً عدیدة عجلت بظھور المستحدثات التقنیة في مجال  ھناك لعل من ، التعلیمأسبابا
  :األسباب اآلتیةأبرزھا 

 فیعد االنفجار الم: تطور العلوم التربویة َّ ر َ ي الحاصل في مجال العلوم التربویة ع
، سلوكیة أحد األسباب التي أدت إلى ظھور المستحدثات التقنیة في مجال التعلیموال

فةحیث أمكن تطبیق تلك ال ِ ر ْ فقد أسھم ، واإلفادة منھا ألغراض تطویر التعلیم مع
التطور والتجدید المستمر في مجال تقنیات التعلیم في تطویر الممارسات التعلیمیة 

 .اعلیة وكفاءة المواقف التعلیمیةبصورة منھجیة نظامیة تسمح بزیادة ف
 وما ارتبط بھ من تقدم لم عصر ثورة االتصاالت ـ  أفرزقد ف: ثورة االتصاالت

ف َّ ر َ ع ُ ً فیما  تقنیات الحاسوب ــخاصة في مجال  من قبلھ البشریة ت ً بارزا إنتاجا
ألدوات الجانب المادي من المستحدثات التقنیة كاألجھزة الحدیثة واب یتعلق

Hardware Revolution.  
 تولد لدى الكثیر من التربویین إحساس بأن ھناك أزمة في التجدید : التجدید التربوي

وأن الدافع الحقیقي وراء األخذ بھذه ، Educational Innovationالتربوي 
المستحدثات التقنیة لیس فقط من أجل تطویر النظام الحالي ألنھ ال یفي بالغرض 

، نقوم بھ عملباك والملل الذي بات یحلق فوق كل بل للخروج من حالة اإلر، منھ
توظیف ھذه لعجلة المما دفع ، وقد أدى اإلحساس إلى ظھور الحاجة إلى التطویر

 )٢٢١:٢٠٠٨، نادر وسامح. (المستحدثات ألغراض تطویر التعلیم دفعات قویة



  : خصائص مستحدثات تقنیات التعلیم
التعلیم إال أنھا تشترك في مجموعة من على الرغم من تعدد المستحدثات في مجال 

قد لذا ف، ألسس المرتبطة بنظریات التعلیموتشتق ھذه الخصائص من ا، الخصائص
  :بالخصائص اآلتیة)  ٢٢٢:٢٠٠٨(كما ذكر نادر وزمیلھ تمیزت ھذه المستحدثات

o  التفاعلیة :Interactivity  
حیث یسمح للمتعلم ، األقلتوفر معظم المستحدثات التكنولوجیة بیئة تفاعل ثنائیة على 

وأن یختار من بین العدید من ، بأن یتحكم في معدل عرض المادة التعلیمیة بما یناسبھ
وأن یتفرع داخل النقاط المتشابكة أثناء عرض المادة ، البدائل في الموقف التعلیمي

  .التعلیمیة
o  الفردیة:Individuality 

مواقف التعلیمیة لتناسب المتغیرات في تسمح  معظم المستحدثات التكنولوجیة بتفرید ال
ولقد صممت معظم ھذه ، شخصیات المتعلمین وقدراتھم واستعدادھم وخبراتھم السابقة

وھي بذلك تسمح ، للمتعلم Self-Pacingالذاتي  التقدمالمستحدثات بحیث تعتمد على 
ً حسب قدرات واستعدادات المتعلم زمن بالتحكم في ً وقصرا كما تسمح ، التعلم طوال

  .ھذه المستحدثات بالفردیة في إطار جماعیة المواقف التعلیمیة
o  التنوع :Diversity 

ویتحقق ، توفر المستحدثات التكنولوجیة بیئة تعلم متنوعة یجد فیھا كل متعلم ما یناسبھ
وتتمثل ، لخیارات التعلیمیة أمام المتعلمذلك عن طریق توفیر مجموعة من البدائل وا

وتعدد مستویات المحتوى ، والمواد التعلیمیة، ھذه الخیارات في األنشطة التعلیمیة
  .وتعدد أسالیب التعلم

o  الكونیة :Globallity 
تتیح بعض المستحدثات التكنولوجیة لمستخدمیھا فرصة االنفتاح على مصادر 

الحصول  اإلنترنتحیث یتاح للمستخدم المتصل ب، المعلومات في جمیع أنحاء العالم
ق السریعة للحصول وذلك بفضل الطر، على كل ما یحتاجھ في كافة مجاالت العلوم

والتي تتوفر اآلن في الجامعات والمدارس ،Information Highwaysعلى المعلومات 
كما أمكن في ظل المستحدثات التكنولوجیة تطویر ، والھیئاتوبعض المؤسسات 

  .ونظم التعلیم من بعد، ممارسات التعلیمیة في نظم التعلیم المفتوحال
o  التكاملیة :Integrality  

بحیث ، یراعي مصممو ھذه المستحدثات التكنولوجیة التكامل بین ھذه المستحدثات 
ً متكامالً  فمكونات الوحدات التعلیمیة الصغیرة ، تشكل مكونات المستحدثات نظاما

ً یراعي االتساق بین أھدافھا تشكل في مجموعھا نظاماً  ، وأنشطتھا، ومحتواھا، متكامال
  .وأسالیب تقویمھا

 :لما سبق خاصیتي) ٧١: ٢٠٠٩(ویضیف سالم
o اإلتقان : 



توفر مستحدثات تقنیات التعلیم مستوى عال من اإلتقان والجودة والكفاءة والفاعلیة في 
تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة التي تساعد بدورھا المتعلم على إتقان المحتوى التعلیمي 

 .  

o  التوفیر :  

، یقلل استخدام مستحدثات تقنیات التعلیم الجھد والوقت الذي یستغرقھ المتعلم في التعلم
فالمعلومات التي یدرسھا المتعلم في عدة أیام أصبح باإلمكان دراستھا في عدد محدود 

  . من الساعات

ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من ھذه المستحدثات التقنیة فإنھ یتوجب على المؤسسات 
یة أن تعد مالمح شخصیة الطالب لكي تتناسب مع معطیات العصر ومستحدثاتھ التربو

 :ما یليفی )٤: ٢٠٠٤(ما ذكره إبراھیم  التكنولوجیة، والتي من أھمھا
 .اإلعداد الوجداني والعقلي والجسمي-١
  .اإلعداد الوطني والقومي واإلسالمي-٢
  .اإلعداد المھاري-٣
  .مل واإلنتاج واإلتقاناإلعداد للشخصیة المؤمنة بالع-٤
  .اإلعداد للتدریب على المواطنة و المشاركة االجتماعیة والسیاسیة-٥
  .إعداد الطالب لتقبل التغیر وسرعة االستجابة والمرونة في مواجھتھ-٦
  .غرس اإلبداع أو القدرة على صنع المستقبل-٧
  .اكتساب التفكیر الناقد-٨
  .التقبل التكنولوجي-٩

  .  إعداد اإلنسان المؤمن با سلوكا وقیما  -١٠

 :نماذج لمستحدثات تقنیات التعلیم 
تتتجدد مستحدثات تقنیات التعلیم بتطور التقنیات بشكل عام فمع كل تطور تقني تظھر 
لنا مستحدثات تقنیة، فیكون لمجال التربیة والتعلیم نصیب من ھذا التطور من خالل 

وبالنظر إلى  ره لفائدة العملیة التعلیمیة التربوي،توظیف ھذه المستحدثات واستثما
المملكة العربیة السعودیة بالمرحلتین المتوسطة والثانویة یتضح أن أغلب المدارس في 

  :المستحدثات التقنیة التي توظف في العملیة التعلیمیة ال تخرج عن جانبین، ھما
  التعلیم اإللكتروني/أوالً 
   اإلنترنت/ ثانیاً 
  سیأتیان الحقاً ین العنصر ین لھذینمستقل ینتخصیص مبحثتم وقد 

  



  
  
  
  
  

 التعلیم اإللكتروني

سیتم في ھذا المبحث تناول التعلیم اإللكتروني من خالل المحاور 
  :التالیة

 ً  مفھوم التعلیم اإللكتروني: أوال

 ً   فلسفة التعلیم اإللكتروني: ثانیا

 ً  أھمیة التعلیم اإللكتروني: ثالثا

 ً  أھداف التعلیم اإللكتروني: رابعا

 ً   ممیزات التعلم اإللكتروني : خامسا

 ً  أنماط التعلیم اإللكتروني: سادسا

 ً   اإللكترونيمفھوم التعلیم : أوال
وفي مجال ال یزال في مھده  . اإللكترونيتزخر األدبیات بتعریفات عدیدة لمفھوم التعلم 

ً، یجعل االتفاق على تعریف موحد ً سریعا ً بالغ الصعوبة ویشھد تطورا وعلى أیة . أمرا
: یشمل تطبیقات عدیدة وواسعة مثل اإللكترونيحال، تشیر األدبیات إلى أن التعلم 

، والتعلم الحاسوبي، والبث عبر األقمار االصطناعیة، اإلنترنت علىالتعلم المعتمد  
والتعلم االفتراضي والتلفاز التفاعلي، ،والتعلم البعید،والتعلم خارج حرم الجامعة
ازدیاد ارتباط ھذا  فإنھ یالحظورغم ھذا التنوع، .  واألقراص المدمجة وغیرھا

ً بالتعلم اإلنترنتوتطبیقاتھا  على  اإلنترنتالمفھوم ب ، مما یجعل المفھوم أكثر ارتباطا
  ).Tan&Hung,2002: 48(. اإلنترنتمن بعد المعتمد  على 

 نظام تعلیمي یستخدم تقنیات المعلومات وشبكات"بأنھ ) ھـ١٤٢٤(ویرى غلوم        
الحاسوب في تدعیم وتوسیع نطاق العملیة التعلیمیة من خالل مجموعة من الوسائل 

و البرامج اإللكترونیة المعدة إما من قبل  اإلنترنتأجھزة الحاسوب و : منھا 
 ٢٢ص" ختصین في  الوزارة أو الشركات الم



فقد و َّ ر  طریقة للتعلیم" :بأنھالتعلم اإللكتروني ) م٢٠٠٥(الموسى والمبارك  عَ
باستخدام آلیات االتصال الحدیثة من حاسب وشبكاتھ ووسائطھ المتعددة من صوت 

 اإلنترنتوآلیات بحث، ومكتبات إلكترونیة، وكذلك بوابات ، ورسومات ،وصورة
  ١١٣ص" بعد أو في الفصل الدراسيسواءً كان من 

ففقد ) م٢٠٠٥(أما زیتون       َّ ر عبر ) إلكتروني( تقدیم محتوى تعلیمي " :ھ بأنھعَ
المعتمدة على الكمبیوتر وشبكاتھ إلى الطالب بشكل یتیح لھ إمكانیة التفاعل  الوسائط

ومع أقرانھ سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم  المعلمالنشط مع ھذا المحتوى ومع 
إتمام ھذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب غیر متزامنة وكذا إمكانیة 

ً من خالل تلك الوسائط،ظروفھ وقدراتھ ً عن إمكانیة إدارة ھذا التعلم أیضا ". فضال
  ٢٤ص

ً للتعلیم ) م٢٠٠٩(سالم ویحدد        منظومة تعلیمیة لتقدیم" بأنھ  اإللكترونيتعریفا
وقت وفي أي مكان  أو المتدربین في أي للمتعلمینالبرامج التعلیمیة أو التدریبیة 

المعلومات واالتصاالت التفاعلیة مثل  باستخدام تقنیة
 األقراص ،الفضائیة للتلفاز أو القنوات المحلیةاإلنترانت،اإلذاعة،،اإلنترنت(

لتوفیر بیئة تعلیمیة ) ،المؤتمرات عن بعدأجھزة الحاسوب،اإللكترونيالبرید ،الممغنطة
ُمیة تفاعلیة  دون االلتزام بمكان بطریقة متزامنة أو غیر متزامنة  متعددة المصادرتعل

ً على التعلم الذاتي والتفاعل بین   ٩٢ص "المعلموالمتعلم محدد اعتمادا

أنھ مع تعدد التعریفات والنظرات إلى  فیرى )١١٥: ھـ ١٤٢٨(عبد الحمیدأما     
  -:یلي إال أنھ یمكن بلورة ھذه النظرات فیماالتعلم اإللكتروني 

  .النظرة إلیھ على أنھ نمط لتقدیم المقررات أو المعلومات -أ

على أنھ وسیلة أو نمط لتقدیم المناھج  اإللكترونيوھذه النظرة تنظر إلى التعلم 
الدراسیة عبر شبكة المعلومات الدولیة، أو أي وسیط إلكتروني آخر، األقراص 

  .المدمجة، أو األقمار الصناعیة، أو غیرھا من التقنیات المستحدثة في المجال التعلیمي

  :النظرة إلیھ على أنھ طریقة للتعلم -ب

طریقة للتعلیم أو التدریس  اإللكترونيعلم حیث یرى أصحاب ھذه النظرة أن الت
یستخدم فیھ وسائط تكنولوجیة متقدمة، كالوسائط المتعددة، والھایبرمیدیا، واألقمار 
الصناعیة، وشبكة المعلومات الدولیة، حیث یتفاعل طرفي العملیة التعلیمیة من خالل 

  . ھذه الوسائط لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة

: ى التعریفات السابقة أنھا ركزت على خمسة عناصر أساسیة ویالحظ الباحث عل    
ً ). ،  الطالب، المحتوى، الوسیط، الھدف من التعلیمالمعلم(تتمثل في  كما یالحظ أیضا

والطالب عن اآلخر، سواء كان  المعلمأن بعض التعریفات  تشیر إلى انفصال كل من 
ً، ویتم توصیل التعلیم عن ً أو مكانیا ً زمنیا ة المتعددة اإللكترونیطریق الوسائط  انفصاال

  . بتقنیاتھا المتنوعة اإلنترنتوالتي أبرزھا 



   ً   اإللكترونيفلسفة التعلیم : ثانیا
من منظور تاریخي، بدأ التعلیم عن بعد كنمط تربوي جدید في القرن الماضي     

بنظام ما یسمى التعلم أو الدراسة بالمراسلة في العدید من المعاھد التربویة الخاصة في 
أما تجربة التعلیم عن بعد واستخدامھ في التعلم . كل من الوالیات المتحدة وبریطانیا

فقد شھد النصف األخیر من القرن العشرین ظھور العدید من  الجامعي األكثر تنظیما، 
فقد تم إنشاء الجامعات المفتوحة في بویة المتعلقة بالتعلیم عن بعد، التجارب التر

بریطانیا، وجامعة الھواء في الیابان، وجامعة جنوب إفریقیا، وجامعة كوینزالند في 
ة للعلوم التطبیقیة، وجامعة أسترالیا، وجامعات نورث وسترن، والجامعة األوكرانی

العلوم التطبیقیة في االتحاد السوفییتي، وجامعة كوینز في كندا، والجامعة الحرة في 
إیران،  وجامعة كل الناس في فلسطین المحتلة، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة 
العالمة إقبال في باكستان، وجامعة التعلیم عن بعد في كوستاریكا،  وجامعة أبریتا 
الوطنیة في فنزویال، وجامعة البث المركزي والتلفزیوني في الصین، وجامعة 
سوكاتاي تماثیرات المفتوحة في تایالند، والجامعة الشعبیة المفتوحة بإسالم أباد، 

  )٢٧: ١٩٩٨، الخطیب. (وجامعة تربوكا بإندونیسیا، والجامعة المفتوحة في كوریا

ً في استخدام التعلیم عن بعد كأحد  وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة تزایداً       متسارعا
قدمت ثلث مؤسسات  ١٩٩٨/  ١٩٩٧، ففي العام األكادیمي اإللكترونيركائز التعلیم 
بالوالیات المتحدة مقررات في التعلیم ) نظام السنتین واألربع سنوات ( التعلیم العالي 

مس تلك المؤسسات خططت لتقدیم مقررا ُ ت من بعد في عن بعد، باإلضافة إلى أن خ
من تلك المؤسسات مقررات في التعلیم % ٥٦ت موفي بدایة األلفیة قد،السنوات التالیة

وھذا یعني أن ما یقرب من  ١٩٩٨/  ١٩٩٧عن عام % ١٢عن بعد بزیادة قدرھا 
ألف مقرر من تلك )  ١٢٧( فیما یزید على  حوالي ثالثة مالیین طالب سیسجلون

  . م ٢٠٠١/  ٢٠٠٠علیم عن بعد في عام المقررات المتضمنة في برامج الت

جامعة في ألمانیا درجات علمیة  ٤٥جامعة من مجموع الـ  ٣٠تمنح من جھة أخرى و 
جامعة فرنسیة بھا مراكز للتعلم من بعد، وفي أمریكا  ٧٥جامعة من الـ  ١٨من بعد، و

وجامعة ) Antioquia(الالتینیة تنتظم الدراسة في جامعتین للتعلم من بعد ھما جامعة 
)Joveriana .( وفي عام)ملیون شخص بااللتحاق بكورسات  ٢٫٢قام ،)م١٩٩٧

من عدد الطالب الملتحقین %  ٤٠الجامعة للتعلیم عن بعد، وھذا العدد یشكل
  ).٢٧: م١٩٩٨، الخطیب. (بالجامعات في االتحاد السوفییتي

وإذا كان النظام التقلیدي للتعلیم العالي یقوم على نظام الفصل الدراسي حیث یقوم       
بإلقاء المحاضرة ویقوم الطالب باإلنصات لتلك المحاضرة وكتابة المالحظات،  المعلم

إال أن التقدم الذي حدث في تكنولوجیا المعلومات قد تحدى تلك النظریة، وساھم في 
، وسوف تتقدم اإللكترونيمجال التعلیم والتعلم  وھي التعلم ظھور نظریة جدیدة في 

تلك النظریة لتكون النظریة التربویة للمستقبل، بل یتنبأ بعض الخبراء بأن التعلیم 
التقلیدي المعتمد على حضور الطالب إلى الفصول الدراسیة في أوقات وأماكن محددة 

 ً   ).٥٩: م٢٠٠٥:  علي.(سوف یختفي في المستقبل القریبمسبقا



ي كما قد المدرسإن التعلیم عن بعد في داللتھ الحقیقیة لیس مجرد تجدید للتعلیم       
یتصور البعض، وال تكمن جدواه فقط في تلبیة الطلبات المتزایدة على التربیة، أو 
خفض الكلفة أو اكتساح أكبر رقعة تغطیھا اآللیة التعلیمیة، إنما ھو نسق تتجسد بھ 

في النظام التربوي، وھو بذلك كفیل بتحویل المؤسسة التعلیمیة الثورة المرجوة 
وقد عجلت التطورات التكنولوجیة . األساسیة والعلیا إلى مؤسسة متجاوزة إلى حد كبیر

  (Delors,1996 :9).یل وتبلور ھذه الوضعیة التربویةالمتسارعة بتشك

لى عدد من األسس وینطلق التعلیم عن بعد كفكر وممارسة إنسانیة مستحدثة إ      
).  ٦– ٥: م ١٩٩٨( الخطیبتي تشكل مجتمعھ فلسفتھ وتوجھاتھ، یلخصھا والمبادئ ال

  :ما یلي فی

وھي تعني أن الفرص التعلیمیة في مستوى ): ACCESSIBILITY(مبدأ اإلتاحة  .١
التعلیم العالي متاحة للجمیع بغض النظر عن كافة أشكال المعیقات الزمانیة والمكانیة 

  .والموضوعیة

وھي تخطي جمیع الحواجز التي تنشأ بفعل النظام ) : FLEXIBILITY(مبدأ المرونة  .٢
لكن ھذه الزاویة أخذت بكثیر من الحذر في أكثر برامج . أو بفعل القائمین علیھ

  .التعلیم عن بعد المعاصرة

وتعني أن الطالب یمكنھم ترتیب موضوعات المنھج المختلفة : تحكم الطالب   .٣
إال أن ھذه الخاصیة تؤخذ . ظروفھم وقدراتھم، واختیار أسالیب تقویمھم كذلكبحسب 

  .بتحفظ شدید في معظم برامج التعلیم عن بعد المعاصرة

ذلك أنھ نظرا ) : CHOICE OF DELIVERY SYSTEMS(اختیار أنظمة التوصیل   .٤
 ألن الطالب ال یتعلمون بنفس الطریقة، فإن اختیارھم الفردي ألنظمة التوصیل

یعد سمة ) …بالمراسلة، بالحاسوب والبرمجیات، بالھوائیات، باللقاءات(العلمي 
  .أساسیة لھذا النمط من التعلیم

وتعني مدى مناسبة البرامج الدراسیة ) : ACCREDITATION(االعتمادیة  .٥
ومن زاویة أخرى فھي . ودرجاتھا العلمیة لألغراض المتوخاة منھا مقارنة بغیرھا

ه البرامج وآلیاتھا وقابلیة محتواھا لالحتساب في مؤسسات تعني االعتراف بھذ
  . مختلفة

    ً    اإللكترونيأھمیة التعلم : ثالثا
ا التعلم اإللكتروني خلصت العدید من الدراسات إلى أن      ً ا مربح ً ل نمط ّ من بعد، یمث

ا لتعمیم وتوزیع التعلیم، فھو یزید من فرص التحاق الدارسین بھ، ھذا  ً أو اقتصادی
كما یذكر  أنھ حیثباإلضافة إلى أن التعلیم عن بعد یمتاز بقدر كبیر من المرونة، 

 : یتیح الفرص التالیة )٤٤:ھـ١٤٢٩(الجھني 



  المالءمةConvenienceا لما یتیحھ لھم  ، فھو یسمح للطالب ً بالدراسة وفق
  .جدولھم الیومي الشخصي وظروف حیاتھم

   ّم ،إذ إن الطالب في Improved learning opportunitiesتحسین فرص التعل
التعلیم عن بعد یتمتعون بنفس الدرجة من األداء والرضا التي یتمتع بھا نظراؤھم 

  .في الفصول الدراسیة التقلیدیة
   ّم الذاتي ا للطالب، وقد Self-paced learningالتعل ا خالصً ً ا ذاتی ، فھو یتیح تعلمً

في التعلیم،  self-directedأظھرت العدید من الدراسات أن طرق التوجیھ الذاتي 
  .teacher-directed المعلمأفضل بكثیر من الطرق المعتمدة على توجیھ 

   التعاونCollaborationن لطالب ، فبفضل التطور في تقنیات االتصال، یمك
ا أكبر للتفاعل فیما بینھم من جھة، وفیما بینھم  التعلیم عن بعد أن یكتسبوا فرصً

  .وبین مدرسیھم من جھة أخرى
   ع الوسائط ّ ا للوسائط Variety of mediaتنو ، حیث یوفر التعلیم عن بعد تنوعً

  .أنماط وأسالیب التعلیم ومساقاتھ یتالءم مع تنوع
أن التعلم  فيدلت نتائج بحوث عدیدة إلى ما )  ١١٦: ھـ١٤٢٨(عبد الحمیدویضیف 

  : یساعد على اإللكتروني

  .تقدیم فرص للطالب للتعلم بشكل أفضل -أ

  .ترك أثر إیجابي في مختلف مواقف التعلم -ب

تقدیم فرص للتعلم متمركزة حول التلمیذ، وھو ما یتوافق مع الفلسفات التربویة  -ج
  .الجادة الحدیثة ونظریات التعلم

فیقدم أداة لتنمیة الجوانب الوراء م –د َّ ر َ یة للتعلم، وتنمیة مھارات حل المشكالت، ع
  .وتقدیم بیئة تعلم بنائیھ جادة

  .تقدیم فرص متنوعة لتحقیق األھداف المتنوعة من التعلیم والتعلم-ھـ

فإتاحة فرصة كبیرة لل - و َّ ر َ ع ُ ة على مصادر متنوعة من المعلومات بأشكال مختلف ت
  . تساعد على إذابة الفروق الفردیة بین الطالب أو تقلیلھا

استھدفت تقویم فاعلیة  إلى نتائج  الدراسات التي) ١١: ٢٠٠٧(العاطي  یشیر عبدكما  
  :، أنكان من أبرزھاالتي  اإلنترنتعبر  التعلم

 والخبرات التعلیمیة المعلمینسھولة في الوصول بصورة أفضل إلى  أبدى الطالب 
.  
 مشاركة الطالب في المقررات درجة زادت .  
 أبدى الطالب بصورة عامة رضا مرتفع عن المقررات .  
 تحسن في قدرة الطالب على إنتاج المعلومات والتعامل مع المشكالت المعقدة .  
  زاد مستوى اھتمام الطالب بمحتوى المقررات. 



  
 ً   التعلم اإللكتروني أھداف : رابعا

حیث یجب ،ذاتھا ھي التي تغیر أو تحسن العملیة التعلیمیةلیست التكنولوجیا في حد 
التنبیھ إلى أن اإلستراتیجیة التعلیمیة، والھیكل اإلداري وما یرتبط بھ من 

دخال أي تكنولوجیا ومعظم األدوار والمھارات األخرى تعد مفاتیح نجاح إل،عملیات
أنھا غایة في حد ذاتھا،  ، وبالتالي ال یجب النظر إلى التكنولوجیا علىفي مجال التعلیم

على وعي بأن العدید من التربویون ومن ثم ینبغي أن یكون القادة . بل ھي وسیلة لغایة
الخبراء یعتبرون  التعلیم عن بعد قضیة أكادیمیة بصفة أساسیة ولیس قضیة 
تكنولوجیة، وعلى الرغم من أن تكنولوجیا المعلومات ربما تكون المثیر المتغیر في 

لتعلیمیة، فإن ھناك الكثیر من المسائل المھمة والضروریة وتدخل في نطاق العملیة ا
التعلم اإللكتروني أھداف ) John& Alan,2004 :68(حدد جون وآالن وقد . األكادیمیین

  : فیما یلي

 تحسین المدخالت .  
 تحسین الجودة التعلیمیة .  
 زیادة كفاءة كل من المؤسسات والطالب . 
  مستفیدین من الخدمة التعلیمیةال(تحقیق رضا العمالء .( 
 توسیع الرقعة الجغرافیة للمؤسسات التعلیمیة، ووصولھا إلى المناطق النائیة . 

حیث تزداد كفاءة المؤسسات التعلیمیة، وتنتقل من طور المحلیة إلى العالمیة، ومن ثم 
تزداد حدة التنافس على مستوى عالمي لجذب أكبر عدد ممكن من الطالب من مختلف 

األمر الذي سوف یؤدي إلى زیادة كفاءة األفراد واالرتقاء بمستواھم ،أنحاء العالم
 .المھني واألكادیمي خاصة في دول العالم النامي

 ً  التعلم اإللكتروني ممیزات : خامسا

؟ وما ھي الفوائد التي یتحصل علیھا اإللكترونيما ھي المزایا التي یقدمھا التعلم     
؟ إجابة ھذه التساؤالت وردت في اإللكترونيوالطالب وأفراد المجتمع من التعلم  المعلم

( لمكتب التربیة العربي لدول الخلیج  اإللكترونيفي بیئات التعلم  المعلمحقیبة تدریب 
  :في العناصر التالیة.)٢: م٢٠٠٦ (للمعلمة اإللكترونیفریق بوابة الدار التي لخصھا 

 بطریقة تراعي  اإللكترونيدریس والتقییم في بیئة التعلم تنوع أسالیب الت: التنوع
  .الفروق الفردیة بین الطالب

 في رفع مستوى الجودة في العملیة التعلیمیة بإتباع  اإللكترونيیسھم التعلم : الجودة
  .نماذج ومبادئ التصمیم التعلیمي وأصول التدریس

 ملیة التعلیمیة عن طریق إعادة في تقلیل التكلفة للع اإللكترونيیسھم التعلم : التكلفة
  .استخدام المحتوى التعلیمي

 مرونة كبیرة عن طریق توفیر تعلیم مرن  اإللكترونيتوفر بیئات التعلم : المرونة
ومفتوح وموزع، فتجد التعلیم تجاوز حجرات الصف وتجاوز الزمن المحدد في 



ة داخل وتجاوز المحتوى محدودیة الكتب والمصادر المتوافر المدرسيالیوم 
ة إلى فضاء أرحب یحكمھ توافر معلمین وإدارة ودعم مؤھلة للتعامل مع المدرس

  .بیئات التعلیم والتعلم الحدیث
 في إیجاد بیئة تزید من فرص التعلیم التعاوني  اإللكترونيیسھم التعلم : التعاونیة

التي ة إلى بیئة أكثر واقعیة وتبعدھا من البیئة المصطنعة المدرسوبذلك تنقل بیئة 
تجعل التعلیم والتعلم یعزل الطالب داخل قاعات وجداول دراسیة ومواد تعمق من 

  .مفھوم الفصل والتجزيء في الواقع الفعلي الممارس في التعلیم التقلیدي
 مراعاة تنوع أنماط التعلم بین الطالب، : وتتمثل في : تلبیة احتیاجات الطالب

، إتاحة المجال للتعلیم النشط والفعال، تمكین الطالب من القیام بدور أكثر إیجابیة
تسھیل عملیة تفاعل الطالب مع بعضھم البعض ومع المصادر األخرى، المرونة 
في الزمان والمكان والمصادر و أسالیب التعلم وإستراتیجیات التعلیم، إتاحة 
الفرصة للطالب لتوظیف العدید من المصادر في أنشطة التعلیم والتعلم،  تطویر 

الطالب في التعامل مع التقنیة، تشجیع ودعم الطالب لتحمل مسؤولیة مھارات 
  .  التعلم
في التعلم اإللكتروني وفوائد  ممیزات) ١٧ـ ١٥: ھـ ١٤٢٢ (وقد حدد الموسى          

  : النقاط اآلتیة

  :ةالمدرسوبین الطالب و ،زیادة إمكانیة االتصال بین الطالب فیما بینھم )١(

وذلك من خالل سھولة االتصال ما بین ھذه األطراف في عدة اتجاھات مثل مجالس  
إذ أن ھذه األشیاء تزید وتحفز الطالب على . غرف الحوار،اإللكترونيالنقاش، البرید 

  . المشاركة والتفاعل مع الموضوعات المطروحة

  : المساھمة في وجھات النظر المختلفة للطالب) ٢(

وریة مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتیح فرص لتبادل وجھات المنتدیات الف     
النظر في الموضوعات المطروحة مما یزید فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات 
المطروحة ودمجھا مع اآلراء الخاصة بالطالب مما یساعد في تكوین أساس متین عند 

فةالطالب وتتكون عنده  ِ ر ْ الل ما اكتسبھ من معارف وآراء قویة وسدیدة وذلك من خ مع
  . ومھارات عن طریق غرف الحوار

  :اإلحساس بالمساواة) ٣(

بما أن أدوات االتصال تتیح لكل طالب فرصة اإلدالء برأیھ في أي وقت ودون     
حرج ألنھ بإمكانھ إرسال رأیھ وصوتھ من خالل أدوات االتصال المتاحة من برید 

ھذه المیزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب .  إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار
األسلوب في التعلیم یجعل الطالب یتمتعون الذین یشعرون بالخوف  والقلق ألن ھذا 

بجرأة أكبر في التعبیر عن أفكارھم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات 
الدرس التقلیدیة وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط یساعد ویحث الطالب على 

  . المواجھة بشكل أكبر



  : المعلمسھولة الوصول إلى ) ٤(

والوصول إلیھ في  المعلمسھولة كبیرة في الحصول على علم اإللكتروني التأتاح     
أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمیة، ألن المتدرب أصبح بمقدوره أن یرسل 

، وھذه المیزة مفیدة ومالئمة للمدرس اإللكترونياستفساراتھ للمدرس من خالل البرید 
ً على مكتبھ كون أكثر فائدة للذین تتعارض ساعات وت.  أكثر بدال من أن یظل مقیدا

عملھم مع الجدول الزمني للمدرس، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال یحتمل 
  . التأجیل

  :إمكانیة تحویر طریقة التدریس) ٥(

من الممكن تلقي المادة العلمیة بالطریقة التي تناسب الطالب فمنھم من  تناسبھ     
لطریقة المسموعة أو المقروءة، وبعضھم تتناسب معھ الطریقة المرئیة، ومنھم تناسبھ ا

ومصادره تتیح إمكانیة تطبیق المصادر بطرق التعلم اإللكتروني الطریقة العملیة، ف
ً للطریقة األفضل بالنسبة للمتدرب   . مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر وفقا

  : مالءمة مختلف أسالیب التعلیم) ٦(

یتیح للمتعلم أن یركز على األفكار المھمة أثناء كتابتھ وتجمیعھ التعلم اإللكتروني     
للمحاضرة أو الدرس، وكذلك یتیح للطالب الذین یعانون من صعوبة التركیز وتنظیم 
المھام االستفادة من المادة وذلك ألنھا تكون مرتبة ومنسقة بصورة سھلة وجیدة 

  . والعناصر المھمة فیھا محددة

  : یة على التكرارالمساعدة اإلضاف) ٧(

ھذه میزة إضافیة بالنسبة للذین یتعلمون بالطریقة العملیة فھؤالء الذین یقومون      
إذا أرادوا أن یعبروا عن أفكارھم فإنھم یضعونھا في ، بالتعلیم عن طریق التدریب 

جمل معینة مما یعني أنھم أعادوا تكرار المعلومات التي تدربوا علیھا  وذلك كما یفعل 
  . الب عندما یستعدون المتحان معینالط

  : االستفادة القصوى من الزمن)٨(

ً للطرفین المعلم والطالب،فالطالب لدیھ       إن توفیر عنصر الزمن مفید وھام جدا
إمكانیة الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي ال توجد حاجة 

كتبة أو مكتب المعلم وھذا یؤدي إلى حفظ للذھاب من البیت إلى قاعات الدرس أو الم
الزمن من الضیاع، وكذلك المعلم بإمكانھ االحتفاظ بزمنھ من الضیاع ألن بإمكانھ 

  .إرسال ما یحتاجھ الطالب عبر خط االتصال الفوري

  :توفر المناھج طوال الیوم وفي كل أیام األسبوع) ٩( 

وذلك ،غبون التعلیم في وقت معینھذه المیزة مفیدة لألشخاص المزاجیین أو الذین یر 
ً واآلخر مساءً  كذلك للذین یتحملون أعباء ومسئولیات ،ألن بعضھم یفضل التعلم صباحا

  . فھذه المیزة تتیح للجمیع التعلم في الزمن الذي یناسبھم،شخصیة



  : االستمراریة في الوصول إلى المناھج) ١٠(

أن بإمكانھ الحصول على المعلومة ھذه المیزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك     
التي یریدھا في الوقت الذي یناسبھ، فال یرتبط بأوقات فتح وإغالق المكتبة، مما  یؤدي 

  . إلى راحة الطالب وعدم إصابتھ بالضجر

  : عدم االعتماد على الحضور الفعلي) ١١(

جماعي ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقید وملزم في العمل ال     
ً ألن التقنیة الحدیثة وفرت طرق ،بالنسبة للتعلیم التقلیدي أما اآلن فلم یعد ذلك ضروریا

لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معین لذلك أصبح التنسیق  لیس بتلك 
  .األھمیة التي تسبب اإلزعاج 

  : سھولة وتعدد طرق تقییم تطور الطالب)  ١٢( 

طرق متنوعة لبناء وتوزیع  المعلمییم الفوري على إعطاء وفرت أدوات التق       
  . وتصنیف المعلومات بصورة سریعة وسھلة للتقییم

التي  المؤسسة التعلیمیةویرى الباحث أن ھناك فوائد أخرى على مستوى الطالب و   
  : ، فعلى مستوى الطالب  تتمثل فياإللكترونيتطبق العلیم 

  یمكن أن یوظف لخــــدمة برامـــــج التعلم الذاتي، وتفرید التعلیم حیث یتیح للمتعلم
ھ، ویتقدم في البرنامج التعلیمي أو الوحدة التعلیمیة فرصة التعـــلم بمفرده، وبذات
  . یقدم تعلیم یتوافق وخصائص كل متعلمھو وفقا لسرعتھ في التعلم، وبذا ف

 الب، مما یعني أنھ للمتعلم أن یتحكم في یتمركز في بعض أنماطھ حول الط
  . مما یكسبھ صفة الفردیةالعرض، 

  فیتوافق مع أسالیب م َّ ر َ یة متعـــــددة، وأسالیب تعلم مختلفة، مما یجعلھ یلبي ع
  . جمیع احتیاجات الطالب

   یجمع بین الصــــوت والصورة والحركة، وأبعاد أخرى تتصل بالواقعیة وتقترب
  . منھا، مما یقدم خبرة تعلیمیة متمیزة

   یتصــف بأنھ دائما تحت الطـــلب، بمعنى أن التعلم من خاللھا یمكن أن یحدث
  . بدقة، وإتقان متى ما دعت الحاجة إلى ذلك

  یوفر تكالیـــف السفر واالنتقال من مكان أو بلد إلى بلد للتعلم ومواصلة الدراسات
 .الجامعیة وما بعد الجامعیة

التعلم اإللكتروني التي تقدم  المؤسسة التعلیمیةما الفوائد التي  یمكن أن تعود على أ
  : فتتمثل في

  على التعلیم والتدریس ألعداد كبیرة من الطالب  المؤسسة التعلیمیةتزداد قدرة
  . بخالف التعلیم التقلیدي

  مشكلة ة عدد كبیر من الطالب دون مواجھل تقدیم الخدمة التعلیمیةلمؤسسات لیمكن
  .إلخ....المباني والمعامل المرافق ونشاء إل المادیة الالزمة تكالیفال



 ذوي والموظفین ك لشرائح مختلفة من الدارسینكثر أل التعلیم ةتقدیم فرص
 .االحتیاجات الخاصة

 ً  التعلم اإللكتروني أنماط : سادسا

ویندرج تحت كل منھما تصنیفات  اإللكترونيالتعلم  رئیسیان ألنماط ھناك تصنیفان
ً منكما ،فرعیة ، )٣٤٥: م ٢٠٠٧: زین الدین( ، )١٧٤: م ٢٠٠٥: خان: (أوردھا كال

 ،ویمكن)٦٠: ھـ ١٤٢٩: الل (،)٢٦: م ٢٠٠٢:یونسكوال(، )٤: ھـ١٤٢٩: الحربي (
 :التاليتلخیصھا في السیاق 

  :حسب التزامنالتعلم اإللكتروني تقسیم : أوال
 المتزامن ني التعلم اإللكتروSynchronous E-learning:  

والطالب أو بین الطالب أنفسھم في آن واحد؛  المعلموھو تعلیم الكتروني یتم بین 
أو تلقي الدروس من  Chatting)(إلجراء النقاش والمحادثة  عبر غرف المحادثة

. أو باستخدام أدواتھ األخرى   (Virtual Classroom)خالل الفصول االفتراضیة 
ً؛ حیث یلتقي  التعلم اإللكتروني وھو أكثر أنواع  ً و تعقیدا و الطالب على  المعلمتطورا

ومن ایجابیات ھذا النوع من التعلیم ).  بشكل متزامن ( في نفس الوقت  اإلنترنت
لمقر حصول الطالب على تغذیة راجعة فوریة وتقلیل التكلفة واالستغناء عن الذھاب 

ومن األدوات . جھزة حدیثة وشبكة اتصاالت جیدةومن سلبیاتھ حاجتھ إلى أ،الدراسة
  :المتزامن مایليالتعلم اإللكتروني المستخدمة في 

 السبورة الذكیة(Smart Board )  
  الفصول االفتراضیة(Virtual  Classroom)  
  المؤتمرات عبر الفیدیو)Videoconferencing(  
 المؤتمرات عبر الصوت )Audio conferencing( 
  غرف الدردشة(Chatting Rooms). 

  
   غیر المتزامن  التعلم اإللكترونيAsynchronous E-learning ):(  

وھو التعلیم غیر المباشر الذي ال یحتاج إلى وجود الطالب في نفس الوقت،   
فاالتصال غیر المتزامن متحرر من الزمن؛ فیمكن للمدرس أن یضع مصادر مع خطة 
تدریس وتقویم على الموقع التعلیمي، ثم یدخل الطالب للموقع في أي وقت ویتبع 

ومن . المعلماك اتصال متزامن مع في إتمام التعلم دون أن یكون ھن المعلمإرشادات 
ایجابیات ھذا النوع أن الطالب یحصل على الدراسة حسب األوقات المالئمة لھ، 
وبالجھد الذي یرغب في تقدیمھ، كذلك یستطیع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع 

ً كلما احتاج لذلك ومن سلبیاتھ عدم استطاعة الطالب الحصول على .  إلیھا إلكترونیا
ومن . كما انھ قد یؤدي إلى االنطوائیة ألنھ یتم في عزلھ،المعلمذیة راجعة فوریة من تغ

  : غیر المتزامن ھيالتعلم اإللكتروني أدوات 



  اإللكترونيالبرید ( E-mail)   
  الشبكة العنكبوتیة( World wid web )  
 المنتدیات.  
 الفیدیو التفاعلي . 
  قوائم النقاش)listserv( 
  لوحات اإلعالنات)bulletin boards( 

  :حسب النموذج  اإللكترونيالتعلم تقسیم  :ثانیا
: في منظومة التعلیمالتعلم اإللكتروني توجد ثالثة أشكال أو نماذج الستخدام 

  )٩٥ـ  ٩٤: ٢٠٠٩سالم،(

 الجزئي اإللكتروني التعلم)Partly online:(  
وقد یتم أثناء ، مع التعلیم الصفي المعتادالتعلم اإللكتروني یتم استخدام بعض تقنیات 

الیوم الدراسي في الفصل أو خارج ساعات الیوم الدراسي ومن أمثلة ھذا النموذج 
قیام إدارة المدرسة بوضع أو  اإلنترنتتوجیھ الطالب إلى إجراء بحث بالرجوع إلى 

في تحضیر  تاإلنترنأو استفادة المعلم من  اإلنترنتالدراسیة على أحد مواقع الجداول 
  . دروسھ وفي تعزیز المواقف التدریسیة التي سیقدمھا في الفصل التقلیدي

  المختلط  اإللكترونيالتعلم(Blended E-Learning) :  
داخل غرفة  اإللكترونيویتضمن ھذا النموذج الجمع بین التعلیم الصفي والتعلم 

أو في الصفوف الذكیة ،التعلم أو في معمل الحاسوب أو في مركز مصادر ، الصف
ویمتاز ھذا النموذج ،اإللكترونيدرسة بتقنیات التعلم األماكن المجھزة في المأي 

مع التأكید على أن دور المعلم  اإللكترونيبالجمع بین مزایا التعلیم الصفي والتعلم 
عب ودور المتعلم ھو األساس فھو یل،الموجھ والمدیر للموقف التعلیمي لیس الملقن بل

ً في عملیھ تعلمھ  ً إیجابیا   . دورا

  المتكامل  اإللكترونيالتعلم(Full E-Learning) :  
ً للتعلیم الصفي اإللكترونيیستخدم التعلم  ویخرج ھذا النموذج خارج حدود ،بدیال
بل ، فھو ال یحتاج على فصل بحدود أربعة أو مدرسة ذات أسوار، الصف الدراسي

ساعة من قبل المتعلم حیث تتحول  ٢٤وقت خالل یتم التعلم من أي مكان وفي أي 
 Virtualوھذا ما یطلق علیھ التعلم االفتراضي ، الفصول إلى فصول افتراضیة 

Learning  ن بعدوھو إحدى صیغ التعلم ع، ویتم في مدارس أو جامعات افتراضیة :
ً ،عن بعد اإللكترونيالتعلم  ویكون دور المتعلم ھنا ھو الدور األساسي حیث یتعلم ذاتیا

بطریقة فردیة على حدة أو بطریقة تعاونیة مع مجموعة صغیرة من زمالئھ الذي 



یتوافق معھم ویتبادل معھم الخبرات بطریقة تزامنیة أو غیر تزامنیة عن طریق غرف 
مجموعات ، كترونياإللالبرید ، السبورة البیضاء، مؤتمرات الفیدیو، المحادثة
  .  المناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 اإلنترنت
 :من خالل المحاور التالیة اإلنترنتسیتم في ھذا المبحث تناول 

 مقدمة 
  التقلیدي والتعلیم اإلنترنتالتعلم عبر  
  وعیوبھ  اإلنترنتممیزات التعلم عبر  



  في التعلیم  اإلنترنتأسباب استخدام  
  في األغراض التعلیمیة اإلنترنتالخدمات التي تقدمھا 
  اإلنترنتمتطلبات عناصر بیئة التعلم عبر  
 اإلنترنت مشكالت 
 اإلنترنتجرائم الحاسوب و 

  :  مقدمة
الثورة السادسة في عالم االتصال بعد الثورة األولى التي تمثلت في  اإلنترنتتشكل 

التي تلت  ةوالثالث، والثانیة التي بدأت باختراع الكتابة، اكتشاف الكلمة المنطوقة
ات والتي ظھر اإللكترونیوالرابعة التي نتجت عن اكتشاف وتطور ، اختراع الطباعة

وبعد ، والتي أعقبھا نقل الصور بخطوط المواصالت السلكیة، معھا الھاتف والرادیو
ثم جاء التلفاز لیعرض ، ذلك تحركت الصورة على شاشة السینما ثم صاحبھا الصوت

ً متحركة ناطقة لألحداث وقت وقوعھا شكلت األقمار الصناعیة الثورة  ثم. صورا
ً حیث استطاعت القن، الخامسة لتسھم بدورھا في  آخروات الفضائیة أن تضیف بعدا

فةتحقیق عالمیة ال ِ ر ْ  .وإلغاء عنصري الزمان والمكان  مع

فھي ، أحدث التقنیات التي شھدھا العقد األخیر من القرن العشرین من  اإلنترنتوتعد 
وقد حولت . بمنزلة موسوعة علمیة تقدم خدماتھا لكافة المستفیدین في جمیع المجاالت

حیث ساعد على ، ذه الشبكة الكرة األرضیة إلى سوق واحدة في شكل جدید ومتطورھ
أتاحت التواصل بین ف، وجعلت العالم قریة كونیة صغیرة، دولالإزالة الحواجز بین 

 كلمةت تبادل المعلومات والحصول علیھا،ووسھل، األشخاص في أي مكان من العالم
Internet للكلمتین اختصار ھي International Network ترجمتھا عند ولذلك 

 نكتب قوسین أو تنصیص عالمات وبین" للمعلومات العالمیة الشبكة" تسمى للعربیة
 الخطأ ومن، كثیرة أجنبیة كلمات مثل" اإلنترنت" كلمة إلى تعریبھا یتم أو" اإلنترنت"

  )٨٠: ٢٠٠٩سالم،(.اإلنترنت نقول أن

فو   َّ ر َ ع ُ بأنھا شبكات حدیثة آلالف الحاسبات المرتبطة وھي نتاج تطویر  اإلنترنت ت
تشتمل ) Arpanetاربانت (لمشروع حكومي أمریكي انطلق في الستینات باسم 

والتي مكنت من نقل  World Wide Webعلى الشبكة العنكبوتیة العالمیة،  اإلنترنت
 بي.تي.أفلفات ، ونقل الماإللكترونيالوسائط المتعددة عبر الشبكات، والبرید 

FTPوالجوفر، وخدمات أخرى، .Kaplan-Leiserson,2001 :5)(،)٢٠٠٣ ،الفار 
  )١٧٢:  م

،  ویمكن الوصول لھا عبر اإلنترنتوالشبكة العنكبوتیة العالمیة تعد أشھر عنصر في  
برامج المتصفحات، وبھا خاصیة عرض شاشة مترابطة تشمل على النصوص 

وقد ). ٥٣: م ٢٠٠٥: وزمالؤه عبد الحمید. (فیدیووالرسومات والصور والحركة وال
 المعلمینآفاقا كبیرة في التعلیم والتدریب ؛ لربط المستخدمین من  اإلنترنتفتحت 

 اإلنترنتویطلق على التعلم المعتمد على والمصادر بمرونة وتفاعلیة عالیة، والطالب



)Internet Based Learning ( مسمیات متعددة ومنھا، التدریب المعتمد على
 Online(، والتعلم أو التدریب المباشر،Training   Internet Based اإلنترنت

Learning / Training (ذا المصطلح منذ منتصف التسعیناتوقد بدأ استخدام ھ.  

فو ِّ ر َ عبر متصفح  تقدیم برامج التعلیم والتدریب :بأنھ اإلنترنتالتعلم المعتمد على  یُع
للمصادر التربویة،  والبرید  hyperlinks، ویزود في الغالب بروابط تشعبیة اإلنترنت

   (Hiil et al , 2004  :433) .ومجموعات النقاش،احات النقاشوس اإللكتروني

بأنھ استخدام (Freedman et al , 2003:158) . یرى فریدمان وآخرونفي حین 
المقرر للمتعلم، كما أنھ وسیط للتفاعل بین الطالب التكنولوجیا لتسھیل وصول محتوى 

، حیث تدعم التكنولوجیا االتصال من فرد آلخر، ومن وبین الطالب أنفسھم المعلمو
لك بشكل متزامن أو غیر فرد لعدة أفراد أو عدة أفراد وعدة أفراد آخرین، ویتم ذ

  .متزامن

فكما  ِّ ر َ بأنھ ذلك النوع من التعلم "   Miller. S & Miller ,K.(1999)ھ میلر ومیلر یُع
، وإمكانیة Hyper linksویتمیز باالرتباطات المترابطة  اإلنترنتالذي یتم عبر 

  " التواصل والتفاعل فیما بین أفراده 

فو ِّ ر َ نظام تفاعلي للتعلیم عن بعد، یقدم للمتعلم " بأنھ )م٢٠٠٥(وآخرونعبد الحمید ھ یُع
ً للطلب   متكاملة، تستھدف -رقمیة-ویعتمد على بیئة إلكترونیة، On Demandوفقا

ة، واإلرشاد والتوجیھ، وتنظیم اإللكترونیبناء المقررات وتوصیلھا بواسطة الشبكات 
 ٥ص ". االختبارات، وإدارة المصادر والعملیات وتقویمھا

وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنھا تكاد تكون متقاربة فیما ھدفت إلیھ وھو 
  . توصیل التعلم عبر الشبكة العالمیة حیث یوجد الطالب في أماكن مختلفة من العالم 

  :التقلیدي  والتعلیم اإلنترنتالتعلم عبر 
ھا بما یحدث داخل تختلف عند مقارنت إلنترنتعلى ا إن طبیعة عملیة التعلم القائم    

  : النقاط اآلتیة من خاللذلك الفصل التقلیدي، یتضح 

  (Kearsley, et al. 1995: 39)،(Pollacia, L. &Simpson, C. 2000-2001 :34-38)، 
  )٤٠٨-٤٠٧: م ٢٠٠٩:  أبوخطوة و عبد العاطي (

  حیث یمكن للطالب : بدرجة كبیرة  اإلنترنتیتفاعل الطالب في المقررات عبر
وتعد ھذه الخاصیة التي تتیح مناقشة الطالب مع ،وتلقي االستجابة المعلم سؤال

ً في عدد من مقررات التعلیم التقلیدي الیوم بعضھم البعض ً یبدو مفقودا   . بعدا
 المعلمالتعلم لیس فقط من  اإلنترنتبیئة التعلم القائمة على  یمكن للطالب في  –  

ً یمكنھم أن یتعلموا من خالل أي مصادر أخرى   ولكن  –كمصدر وحید  أیضا
  . والتفاعل مع تلك المصادر



  أكثر على الطالب بعكس المقررات التقلیدیة التي اإلنترنتتركز المقررات عبر 
  . یكون التحكم فیھا للمدرس

  لنوع من التعلم حیث یسمح ھذا ا:  اإلنترنتتوفر السیاق االجتماعي في التعلم عبر
فُ بحدوث تفاعل واسع وشامل ومدعوم  َّ عر َ ت َ الطالب على اآلخرین بصورة  فیھ ی

  . جیدة وأفضل، كما لو كان یحدث في سیاق التعلیم التقلیدي
  یتضمن نموذج التعلیم التقلیدي مشاركة محدودة للطالب حیث یأخذ الطالب

یعبر  اإلنترنتعلم عبر صغیرة الكتساب خبرات التعلم أما في بیئة الت مسئولیة
  . أفكارھم وآرائھم من خالل العمل التعاوني الطالب عن

  بین الدارسین، وأثبت أنھ أداة  اإللكترونيأحدث استخدام البرید ً ً كبیرا تفاعال
، كما توجد أدوات أخرى تزید من التفاعل اإلنترنتفي التعلم عبر  بفاعلیةموظفة 

البحث وغرف الدردشة التي ال یمكن أن  وقاعات والمشاركة كمنتدیات المناقشة
  . وجھا لوجھ تطبق بفاعلیة في نموذج التعلیم التقلیدي

  لذلك تعد إمكانیة ،بالتعلیم التقلیدي أقل تكلفة مقارنة اإلنترنتأن التعلم القائم عبر
تدفع صناع القرار لتبني التعلم عبر  تقلیل التكالیف أحد العوامل الرئیسة التي

التي یوفرھا التعلیم عبر  الفوائدعدد من ) ٨١: ٢٠٠٩(ویضیف سالم.  اإلنترنت
  :،كــاإلنترنت

 المتعددة التعلیم أنماط بین الجمع   
 بعد عن التعلیم إدارة تسھیل   
 المعرفة عالمیة( ومصادره التعلم نشر(  
 التربویة المعاییر تحسین   
 التعلم تحسین. 

على  اإلنترنتوقد أجریت عدد من الدراسات والبحوث التي أظھرت تفوق التعلم عبر 
 ) (Ross,  2000التعلیم التقلیدي حیث أشارت دراسات كل من روس 

 ,Spencer) وسبنسر (Gunnarsson,  2001)وجنارسون   ) (Fox,2001وفوكس
إلى ارتفاع تحصیل الطالب الذین درسوا  ،)م٢٠٠٢(ومحمد حسین  ) (2001

الطالب الذین درسوا المقررات بالطریقة التقلیدیة ب مقارنة  اإلنترنتالمقررات  عبر 
 ) (Havell , 2000في حین أثبتت بعض الدراسات عكس ذلك كدراسة ھارفیل 

 فقط ھم الطالب من ةقلیل فئة إلى أنالتي توصلت ) (Crabtree, 2001وكرابتري 
مقارنة بالتعلیم في  اإلنترنتن حققوا نتائج جیدة في التحصیل في بیئة التعلم عبر الذی

 ) . ٦٠: م ٢٠٠٦:  عبد العاطي ( الفصول التقلیدیة  

  
  :  اإلنترنتممیزات التعلم عبر 

ً في تغییر  اإلنترنتیرى المختصون في مجال التربیة أن       ً كبیرا سوف تلعب دورا
وقد أشار في ھذا الصدد مدیر ، الطریقة التعلیمیة المتعارف علیھا في الوقت الحاضر



إن طریق : في التعلیم بقولھ اإلنترنتعام شركة مایكروسوفت العالمیة إلى أھمیة 
المعلومات السریع سوف یساعد على رفع المقاییس التعلیمیة لكل فرد في األجیال 

ً أوسع بكثیر لالختیار ، یسالقادمة حیث یتیح ظھور طرائق جدیدة في التدر . ومجاال
مقارنة بالمقررات التقلیدیة منھا  اإلنترنتد من الممیزات للتعلم القائم على وھناك عد

  )Ryan , et al,2000 :32(، )١٣١ــ ١٣٠: م ٢٠٠٥: الحي عبد: (یلي ما 

فةلبناء ال :یقدم خیارات مبدعة للتعلیم والتعلم  • ِ ر ْ الطالب الذین ال یمكنھم  لفئة مع
  .الحضور إلى فصول الدراسة التقلیدیة؛ بسبب ظروف البعد أو العمل 

 اإلنترنتحیث توفر بعض المواقع التعلیمیة على : تحكم الطالب في عملیة التعلم   •
اتھم بدائل تعلیمیة یختار منھا الطالب مواد التعلم التي تقابل اھتماماتھم ومستوی

فالم َّ ر َ ً لسرعتھ الخاصة ؛ ع یة المختلفة، وتسمح لكل طالب بأن یخطو في تعلمھ وفقا
  .إلحداث نوع من تفرید عملیة التعلم 

وذلك عن طریق البرید : یعزز االتصال ویدعم التعلم التعاوني بین الطالب  •
ة حیث یتواصل الطالب بعضھم مع بعض اإللكترونیولوحات النشر  اإللكتروني

  .معلمیھم، ویحدث نوعا من التعاون مع طالب المدارس المختلفة  ومع

  .كمرشد لعملیة التعلیم  المعلمیتمیز بالمرونة والكفاءة ودعمھ لدور   •

إمكانیة التعدیل والتحدیث الفوري للمقررات الدراسیة وتعمیم ھذه التعدیالت على   •
  . جمیع الطالب أعضاء ھیئة التدریس

الفوریة للدارسین وإجراء المناقشات المباشرة بین أعضاء ھیئة التغذیة الراجعة   •
  .التدریس والطالب أو بین الطالب وزمالئھم أو بین أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم 

ً وبصورة تلقائیة   •   .إجراء االختبارات عبر الشبكات وتقییم نتائجھا إلیكترونیا

فةنمو ال  • ِ ر ْ ستساعد الطالب  طوال حیاتھم ومھارات الكمبیوتر التي  اإلنترنتب مع
  ومھنھم 

بنجاح یعزز الثقة بالنفس ویشجعھم   اإلنترنتإكمال الطالب  للمقررات القائمة على   •
أن ) ٢٨٦ :٢٠٠٨(عطیةومن جھة أخرى یذكر . ولیة تعلمھم لكي یتحملوا مسئ

  : یتمیز بمیزات عدیدة من بینھا اإلنترنتالتعلیم ب

 ین المتعلمینینمي روح التعاون والمشاركة ب .  
 یقوي روح الترابط والمودة بین المتعلمین . 
 حریة التعلم واالعتماد على الذات . 
 تخطي حدود الزمان والمكان . 
 فةوضع مصادر ال ِ ر ْ  . بأشكالھا تحت ید المعلم مع
 تنمیة القدرة على االكتشاف واإلبداع . 
 تقدیم خبرات تتسم بالحسیة والواقعیة . 



  المضمنة في صفحاتھ المعلوماتمن الموثوقیة لمحتوى  مناسبةیوفر درجة  
  اإلنترنتظھور استراتیجیات جدیة في التعلم والتعلیم عن طریق استخدام . 
  توفیر التفاعل المتزامن بین الطلبة وبینھم وبین المعلم زیادة على التواصل غیر

 . المتزامن
 رھااحتوائھ على وسائط متعددة كالرسوم والصور واألفالم وغی . 
 ة ألغراض التعلیمیقدم للطالب تغذیة راجعة في ا  .لبرامج المعدّ

 : في التعلیم  اإلنترنتأسباب استخدام 

   :ھي ،لعل من أھم األسباب التي شجعت التربویین على استخدام ھذه الشبكة في التعلیم

  /ومن أمثال ھذه المصادر: الوفرة الھائلة في مصادر المعلومات -١
  ةاإللكترونیالكتب) .Electronic Books (  
 الدوریات ) .Periodicals(  
 قواعد البیانات ) .Data Bases( 
 الموسوعات ) .Encyclopedias( 
  المواقع التعلیمیة ) .Educational sites( 
لألشخاص االتصال غیر  اإلنترنتتتیح  :)غیر المتزامن(االتصال غیر المباشر -٢

-E: ( اإللكترونيالبرید (:باستخدام  وذلك،دون تقییدھم بالمكان والزمانالمباشر 
mail (و،ً حیث ) Voice-mail: ( البرید الصوتي حیث تكون الرسالة والرد كتابیا

  .تكون الرسالة والرد صوتیاً 
  :بواسطة ،حیث یتم التخاطب في نفس الوقت : )المتزامن(االتصال المباشر -٣
  التخاطب الكتابي )Relay-Chat(. 
  التخاطب الصوتي )Voice-conferencing. (  
  التخاطب بالصوت والصورة)Video-Conferencing(  یسمى بمؤتمرات أوما

ً على الھواء بالصوت والصورةحیث یتم التخاطب ،الفیدیو نادر . (حیا
 )٢٦ــ  ٢٥: ٢٠٠٨وزمیلھ،

م استخدھناك عدد من األسباب التي حفزت الأن  )٧٦: ٢٠٠٨(الل یضیفكما 
  :في التعلیم،من أھمھا اإلنترنت

مثال واقعي  للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء  اإلنترنت -١
  . العالم 

ً لكثرة المعلومات المتوافرة ف،على التعلم التعاوني الجماعي اإلنترنتیساعد  -٢ نظرا
 لذا یمكن استخدام، فإنھ یصعب على الطالب البحث في كل القوائم،اإلنترنتعبر 

حیث یقوم كل طالب بالبحث في قائمة معینة ، طریقة العمل الجماعي بین الطالب
 . ثم یجتمع الطالب لمناقشة ما تم التوصل إلیھ 

 . على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة اإلنترنتیساعد  -٣



ھو  اإلنترنتذلك أن ، على توفیر أكثر من طریقة في التدریس اإلنترنتیساعد  -٤
سواء كانت سھلة أم صعبة كما أنھ ، بة كبیرة تتوافر فیھا جمیع الكتببمثابة مكت
 .بعض البرامج التعلیمیة باختالف المستویات  اإلنترنتیوجد في 

 .  اإلنترنتتدعیم الواجبات المنزلیة بمصادر أخرى من خالل  -٥
  . تقییم المواد التي قام الطالب بقراءتھا -٦
)  Web( الشبكة طریق عن یتم بحثو اتصاالت فھو للتعلیم جدید أسلوب إنھ -٧

 التدریس قاعة في الطالب یتلقاھا التي المعلومات وتحدیث لتدعیم

ن العناصر التي م )Charp,2000:2( شارب دراسةما أوردت  ما سبقویضاف إلى 
 : ،وھيالتعلیمیة األخرى  القنوات والمصادراإلنترنت عن غیرھا من  اتتمیز بھ

ً من المتعة أكثر من طرق  .١ إن البحث عن المعلومات من خالل اإلنترنت یوفر جوا
، والصور المتحركة، وذلك الحتوائھا على األصوات، البحث من خالل الكتب

وغیرھا من أنماط العروض والوسائط ، وصور الفیدیو، واألشكال، والرسوم
  . المتعددة

وذلك لقدرتھا على ، علمین والطلبةتوفر الشبكة خیارات تعلیمیة عدیدة لكل من الم .٢
  . التنویع في المعلومات واإلمكانیات المعرفیة الھائلة

  . توفیر معلومات تتصف بالحداثة والتجدد باستمرار .٣
والتي یمكن أن ) Digital Format(توفیر المعلومات على شكل صیغ رقمیة  .٤

أخرى قادرة تحول إلى أي برنامج یمكن من خاللھ قراءتھ أو تحویلھ إلى برامج 
على فتحھا وتغییرھا بصورة مناسبة للطلبة وعرضھا علیھم من خالل وسائل 

  . الكترونیة أخرى
فمعظم شركات . مساعدة المعلمین والطلبة على أن یكونوا ناشرین على الشبكة .٥

ً لنشر أعمالھم وإبداعاتھم  تزوید الشبكة بالمعلومات تعطي المعلمین والطلبة فرصا
وإمكانیة االستفادة من ، تبادل المعلومات مع زمالئھمو. على تلك الشبكة

 . المتخصصین في مجاالت مختلفة

  :في األغراض التعلیمیة اإلنترنتالخدمات التي تقدمھا 
لألغراض  ـ الحاضرفي عصرنا ـ  اإلنترنتأھم الخدمات التي تقدمھا  إجمالیمكن 

  )٢٣٨ــ  ٢٣٢:٢٠٠٨وزمیلھ، نادر( :ما یليفیالتعلیمیة، 

  البحث على الشبكة : Search The Web  
 :وتتمثل في ، لغرض االستخدامات المختلفة لخدمة البحث في التعلیم

 حیث یمكن الدخول إلى ، الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم
المكتبات العالمیة والبحث فیھا واستخدام محركات البحث للوصول إلى 

  .الموضوعات المختلفة
 التي تمده ، مختلفة التي یحتاج إلیھا المتعلملمصادر البحثیة الالوصول إلى ا

 :المجاالت األخرى ومن ھذه المصادربالدراسات واألبحاث في مجال التعلیم و



   : www.askeric.org موقع اإلریك لألبحاث 
 .وغیرھما ،       www.askzad.org  :ألبحاثل زادمواقع و 
  اإللكترونيالبرید ) :E-Mail (Electronic Mail 

 :تتمثل في ، في التعلیم اإللكترونيوأھم تطبیقات البرید 

  كوسیط بین المعلم والطالب في إرسال الرسائل  اإللكترونيیستخدم البرید
  )Feedback. (وكوسیط التغذیة الراجعة، والرد على االستفسارات، المتبادلة

  وفي ، المعلممن وإلى . كوسیط لتسلیم التكلیفات واألنشطة اإللكترونيیستخدم البرید
حیث یمكن تسلیم التكلیفات واألنشطة في أي وقت دون ، ھذا توفیر للوقت والجھد
 .الحاجة لمقابلة شخصیة

  كوسیلة التصال الطالب بالمتخصصین من مختلف دول  اإللكترونيیستخدم البرید
وذلك لالستفادة من خبراتھم وأبحاثھم في  ،العالم بأقل تكلفة وتوفیر للوقت والجھد

 .شتى المجاالت 
  وذلك كما یحدث في ، كوسیط اتصال بین الجامعات اإللكترونيیستخدم البرید

 .وسیلة اتصال معتمدة اإللكترونيحیث أصبح البرید ، الدول المتقدمة
  نظمة كوسیلة إلرسال اللوائح والتعامیم وما یستجد من أ اإللكترونيیستخدم البرید

 .تعلیمیة
  المحادثة(اإلنترنتالتحاور عبر(  :Chat Internet Relay 

 : تتمثل في ، طبیقات خدمة المحادثة في التعلیموأھم ت

  یمكن استخدام نظام المحادثة كوسیلة لعقد االجتماعات باستخدام الصوت والصورة
نظام   وذلك باستخدام ،تباعدت المسافات بینھما مالمادة الواحدة مھ طالببین 

Internet Relay Chat  أوMulti-User Object Oriented  .  
  في جمیع المراحل التعلیمیة و خاصة في المرحلة الجامعیة  للطالبنقل المعلومات

من خالل نقل وقائع المحاضرات على ، سواء على المستوى المحلي أو العالمي
 . الھواء مباشرة 

  استخدام ھذه الخدمة في التعلیم عن بعدDistance Learning ،قل من خالل ن
الطالب من  مكنتیُ بحیث المحاضرات من القاعات الدراسیة إلى جمیع الطالب 

 ،وھو بذلك مما یُسھموبتكلفة زھیدة منزلھفي  االستماع إلى المحاضرات والدروس
ویوسع من فرص القبول لعدد  في حل مشكلة تكدس الطالب في القاعات الدراسیة

 . ین للدراسةأكبر من المتقدم
  یمكن استخدام ھذه الخدمة في اإلطالع على أخر ما توصل إلیھ العلم في بعض

العلمیة البحتة كالتجارب العلمیة  مثل المجال الطبي أو في الموضوعات المجاالت
المختلفة والتي یمكن نقلھا لطالب جامعة أخرى وعلى األخص في حالة التجارب 

 . النادرة والمكلفة
 م ھذه الخدمة كوسیلة لعقد االجتماعات بین اإلداریین المسئولین في یمكن استخدا

المجاالت التربویة مثل المدیرین والمشرفین على مستوى الدولة لتبادل وجھات 



النظر فیما یحقق تطویر العملیة التعلیمیة دون االضطرار للسفر إلى مكان 
 . االجتماع

  وبمعنى أخر یمكن للطالب أو المعلم أو أي فرد  اإلنترنتعقد الدورات العلمیة عبر
 . ثم یمكنھ الحصول على شھادة في نھایة الدورة، متابعة ھذه الدورة وھو في منزلھ

  القوائم البریدیة ) :Mailing Listes ( 

 : تتمثل في ، ت القوائم البریدیة في التعلیمأھم تطبیقا

  كوسیط للحوار بینھم ومن ) شعبةال(بأسماء الطالب في الفصل الواحدتأسیس قائمة
خالل استخدام ھذه الخدمة یمكن جمع جمیع الطلبة والطالبات المسجلین في مادة 

  . ما تحت ھذه المجموعة لتبادل اآلراء ووجھات النظر
  تأسیس قائمة خاصة بكل أستاذ تشتمل على أسماء الطالب والطالبات وعناوینھم

 . تطلبات المادة عبر تلك القائمة بحیث یمكن إرسال التكالیف واألنشطة وم
  لالستفادة ) حسب التخصص(في القوائم العالمیة العلمیة تسجیل الطالب والمعلمین

فةمن المتخصصین و ِ ر ْ وكذلك االستفادة من خبراتھم والسؤال عن ما ، الجدید مع
 . أشكل علیھم

 مادة تأسیس قوائم خاصة بجمیع طالب المدارس والجامعات والكلیات المسجلین ب
 . معینة لكي یتم التحاور فیما بینھم لتبادل الخبرات العلمیة 

  تأسیس قوائم خاصة بالمعلمین حسب االھتمام وذلك لتبادل وجھات النظر فیما یخدم
 . العملیة التعلیمیة 

  تأسیس قوائم خاصة باألساتذة المنتمین للقسم الواحد وذلك لالتصال فیما بینھم بأقل
 . لخبراتتكلفة وذلك لتبادل ا

  االتصال بالمھتمین بنفس التخصص حیث یمكن للطالب أو األساتذة االتصال
بزمالء لھم من مختلف أنحاء العالم ممن یشاركونھم االھتمام في موضوعات 
معینة لبحث الجدید فیھا وتبادل الخبرات وھذا بالطبع یتم استخدام نظام القوائم 

)Mailing Lest . ( 
 طلبة والطالبات في جمیع المدارس والجامعات والكلیات وھذه تكوین قوائم بریدیة لل

الخدمة تتیح الفرصة للطالب لتبادل وجھات النظر مع أقرانھم المھتمین بنفس 
 . المجال في بغض النظر عن الموقع

 في المدارس بقائمة بریدیة واحدة یكون الھدف )والمعلمین،الوكالءو،المدیرین(ربط
 . منھا تبادل الخبرات واآلراء التي من شأنھا رفع العملیة التعلیمیة

  مجموعات األخبار:Newsgroups   

 : تتمثل في ، وأھم تطبیقات مجموعات األخبار في التعلیم

  تأسیس مجموعة إخباریة خاصة بطالب المدارس وأخرى بطالب الجامعات
  . ور وتبادل الخبرات العلمیةللتحا



 كما یمكن ، تأسیس مجموعة بأسماء الطالب في الفصل الواحد كوسیط للحوار بینھم
من خالل ھذه الخدمة جمع الطالب المسجلین في مادة ما تحت مجموعة إخباریة 

 . لتبادل اآلراء
  تأسیس مجموعات إخباریة خاصة بالمعلمین ومدیري ووكالء وعمداء ورؤساء

، م في المدارس والجامعات لتبادل وجھات النظر فیما یخدم العملیة التعلیمیةاألقسا
 . وتبادل الخبرات

  توجیھ المعلمین والطالب للتسجیل مجموعات األخبار العالمیة المتخصصة
 . لالستفادة من المتخصصین وخبراتھم كل حسب تخصصھ

  تضم أسماء ، ةة أو الجامعالمدرستأسیس قائمة خاصة بأستاذ المادة سواء في
ُمكنھ من إرسال التكلیفات واألنشطة ومتطلبات المادة عبر ھذه  الطالب وعناوینھم ت

وھذا سوف یساعد على إزالة بعض عقبات االتصال بین ، المجموعة اإلخباریة
 . وطالبھاألستاذ 

  :خرى،ھياألخدمات عدد من ال )٨٩ـ  ٨٨: ٢٠٠٩(ویضیف سالم

 الملفات نقل بروتوكول خدمة File Transfer Protocol (FLP) :ھذه تسمحو 
  : آخر إلى حاسوب من الملفات بنقل الخدمة
 الشخصي الحاسوب إلى بعید حاسوب من النقل عملیة وتسمى 

)Downloading . (  
 حاسوب إلى الشخصي الحاسوب من النقل عملیة وتسمى 

  .)Uploading(آخر
 آخر بحاسوب االتصال خدمة Telnet :إلى المستخدم بدخول الخدمة ھذه وتسمح 

 مرور وكلمة)  Account( حساب خالل من بالشبكة موصول آخر
)Password (في الموجودة والبیانات المعلومات من االستفادة بذلك ویمكن 

  . اآلخر الحاسوب
 الجوفر خدمة أو القوائم في البحث خدمة )Gopher( :كماً  الخدمة ھذه تتضمن 

 والمعلومات، المناخیة والمعلومات، العلمیة والبحوث،  الدوریة المجالت من كبیراً 
 الدخول إمكانیة مع،  المناقشة ومجوعات، للترفیھ خاصة ومواقع،  الریاضیة
  .  فیھا البحث المسموح ةاإللكترونی والكتب للمكتبات

 للتقصي األصبع خدمةFinger :األفراد عن بالبحث المجانیة الخدمة ھذه تسمحو 
 من الشبكة على بریدي عنوان لھ معین مستخدم عن االستفسار فیتم، الشبكة على

 برید وصول على التعرف یمكن كما، وعنوانھ اسمھ على یدل شخصي رقم خالل
  . قراءتھ تمت ما وإذا، الشخص ھذا إلى
 األرشي خدمة أو الفھرس خدمة Archie :المكتبات في الفھرسة نظام تشبھ وھي 

،  الشبكة على وجودھا وأماكن معینة ملفات إلى الوصول في الخدمة ھذه وتساعد
 برنامج وبوجود Download للمستخدم الشخصي الحاسوب إلى نقلھا ویمكن
 مباشرة االستفادة یمكن الشخصي الجھاز على Slient Software العمیل جھاز

  . خدماتھا من واالستفادة  Archie Service آرشي خدمة بأجھزة



 ةاإللكترونی الدوریات أو المجالت خدمة E-Magazines :كبیرة مجموعة ھناك 
 في المتخصصة  Electronic Magazines ةاإللكترونی والدوریات المجالت من

 الحاسب إلى وتحمیلھا منھا واالستفادة إلیھا الوصول یمكن عدیدة مجاالت
  .  الشخصي

 البیضاء الصفحات فھارس خدمة White Page Directories :ھذه وتسمح 
 البرید وعن عنھ للبحث الفرد اسم إدخال طریق عن األفراد عن بالبحث الخدمة

 إلى بالوصول أیضاً  الخدمة ھذه وتسمح، معھ التواصل إلمكانیة لھ اإللكتروني
 . بھ االتصال المطلوب الشخص حاسوب

  
 

  :      اإلنترنتمتطلبات عناصر بیئة التعلم عبر 
ممیزات فإن لھ معوقات تحول دون مشاركة جمیع   اإلنترنتكما أن للتعلم القائم على 

من  اإلنترنتواإلداریین والمقررات، لذا فإن تقدیم المقررات عبر  المعلمینالطالب و
 قبل المؤسسات التعلیمیة ال یمكن أن ینجح إذا كانت الثقافة والسیاسة الخاصة بتلك

ا، ً قد  اإلنترنتتعلم عبر من ھذا المنطلق نجد أن الو المؤسسات لیست موجھة تكنولوجی
ً من  المعلمینفرض على  والطالب والمقررات واإلداریین والمؤسسات التعلیمیة عددا

المتطلبات الخاصة بمھارات عملیتي التعلیم والتعلم والخدمات اإلداریة والتسھیالت 
  :التربویة تتمثل أبرزھا فیما یلي

 متطلبات یجب توفرھا في الطالب:  

ا كل الطالب؛ لمرونتھ، ومالءمتھ، فلیس  اإلنترنتر إذا كان التعلم عب     ً یجذب تقریب
لدى كل الطالب القدرات والخصائص الضروریة التي تؤھلھم للنجاح في مثل ھذا 

: یتطلب منھ ما یلي اإلنترنتالنوع من التعلم، ذلك أن نجاح الطالب في التعلم عبر 
 Pollacia, L. & Simpson, C. 2000-2001) (،)٤١٥: م ٢٠٠٩: وزمیلھ  عبد العاطي 

: 31-40 ،)Kearsley,G. 2002 :41  (  

  أن یكون لدیھ وقت كاف للمشاركة في دراسة المقرر بدرجة تجعلھ یلتزم بالجدول
  .الزمني المحدد للدراسة

  أن یرغب في ھذا النوع من التعلم؛ ألن بعض الطالب یفضلون نموذج التعلیم
  .التقلیدي

  ا بقدر مناسب من الثقافة   . اإلنترنتوكیفیة استخدام  الحاسوبیةأن یكون ملمً
  أن یستكمل التكلیفات نفسھا التي یكلف بھا نظیره في التعلیم التقلیدي وبشكل

  .منتظم
  ا، كخدمة  اإلنترنتأن یكون لدیھ القدرة على استخدام بعض خدمات األكثر شیوعً

، وخدمة مجموعات FTPكیفیة البحث عن المعلومات، وخدمة نقل الملفات 



التي تمكنھ من إرسال الرسائل  اإللكترونياألخبار، باإلضافة إلى خدمة البرید 
 .واستقبالھا

  المعلمینمتطلبات یجب توفرھا في:  

: لدیھم السمات التالیةافر توأن یتطلب منھم  اإلنترنتللمشاركة في التدریس عبر      
 .Kearsley,G(،)٤١٨-٤١٧: م٢٠٠٩: وزمیلھ عبد العاطي (،)٢٢ :م ٢٠٠١:توفیق (

2002:41(  ،)Pollacia, L. & Simpson, C. ,2000-2001 : 31-40(  

  اإلنترنتفھم خصائص الطالب واحتیاجاتھم عبر.  
 التركیز على األھداف التربویة وتغطیة محتوى المقرر.  
  أسالیب تدریس متنوعة للطالب ذوي االحتیاجات والتوقعات المتعددة تبني

  .والمختلفة
  بمستوى أعلى من مستوى طالبھم الحاسوبیةاإللمام بالثقافة.  
  قضاء وقت كبیر أمام األجھزة الخاصة بھم؛ للرد على استفسارات الطالب

  ).تغذیة راجعة فوریة(واستجاباتھم 
  اإللمام بمشكالت نظم تشغیل الكمبیوتر وفھم أدواتھ، وكذا نظم العرض

  . المستخدمة
  االستمتاع باستخدام التكنولوجیا في التدریس، باإلضافة إلى الحاجة ألسلوب

  .اإلنترنتتدریس یالئم بیئة 

  :القیام باألدوار التالیة اإلنترنتالذي یشارك في التعلم عبر  المعلمنھ یجب على إ كما

  .اإلنترنتالمشاركة في وضع المقررات بما یتوافق مع متطلبات التعلم عبر     •

  .تصمیم االختبارات وأسالیب التقویم المختلفة    •

  .تصحیح االختبارات والتكلیفات والمشروعات التي یرسلھا الطالب إلیھ    •

  .التوجیھ واإلشراف العلمي والتربوي    •

  .كتابة التقاریر الدوریة وإرسالھا إلى مراكز الجامعة    •

 متطلبات یجب توفرھا في اإلداریین:  

؛ حیث یتطلب اإلنترنتیعد اإلداریون من العناصر المؤثرة في نجاح التعلم عبر      
-٤١٨: م ٢٠٠٩ (وزمیلھ  عبد العاطي ما ذكر حسب ،منھم القیام ببعض األدوار 

-Pollacia, L. & Simpson, C. (2000-2001 : 31  و Kearsley, G (2002 :41) و،)٤١٩
  :التي یمكن إیجازھا فیما یليو (40

  اإلنترنتتوفیر تسھیالت تكنولوجیة واسعة وشاملة لعرض المقررات عبر.  
 تنظیم مواد التعلم وتسجیل الطالب.  
 وضع الجدول الزمني للمقررات وكذا تقاریر الدرجات.  



  في إعداد المواد التعلیمیة، وإدارة برامج الفصول مساعدة ھیئة التدریس
  .االفتراضیة

  من  تراوحتفي مجموعات  اإلنترنتتقسیم الطالب المقیدین في المقررات عبر
ا لكل معلم حتى یتفاعل معھم بسھولة، ویعطي تغذیة راجعة فوریة ٢٠ -١٥ ً   .طالب
 التسویق لتلك المقررات في العالم في وسائل اإلعالم المختلفة. 

  
 متطلبات یجب توفرھا في المقرر :  
، فتدریس اإلنترنتلیست كل مادة دراسیة یمكن أن تدرس بسھولة أو بفاعلیة عبر      

؛ اإلنترنتالمھارات الحركیة في مقرر عبر  ً یتطلب استخدام نماذج المحاكاة  مثال
 ، ً ا طویال ً المصممة بإتقان، وتصمیم تلك النماذج وتطویرھا عملیة مكلفة وتستغرق وقت
كما أن بعض المواد الدراسیة ال تبدو مرشحة بدرجة كبیرة للتعلم القائم على 

 اإلدارة والتواصل وعالقات: ، كالمواد المتعلقة بالمھارات االجتماعیة مثلاإلنترنت
إلخ، حیث یعد التفاعل ونمذجة السلوك اإلنساني جوھر ھذه المھارات، .. العمیل

ولعب  المعلمویكون تعلم تلك المھارات بصورة أفضل في بیئة الفصل التقلیدي حیث 
الدور، وتعتمد عدید من تلك المھارات على فروق دقیقة لنبرات الصوت ولغة البدن 

ا في . اإلنترنتت عبر التي یكون من الصعب ضبطھا في المقررا ً ویبدو العمل جید
مع المواد األكادیمیة، التي تتضمن تعلم المفاھیم والمبادئ،  اإلنترنتالمقررات عبر 

  )Kearsley ,2002 :41(.كتابة التقاریر، وحل المشكالتوممارسة المناقشات، و

  

  

  

  

  

  اإلنترنت مشكالت
ُعدُ اإلنترنت  سالح ذو حدین یمكن أن تكون مفیدة  كغیرھا من تطبیقات التقنیة ت

 بالسلبیةھا نصفأن الخطأ  لكنھ من ،إیجابیة ویمكن أن تكون ذات ضرر وسلبیةو
ً لعدم  ھاسلبیاتأن تعتبر كذلك من الخطأ ،والبعض من استخدامھا إساءة لمجرد مبررا

یؤدي بھ إلى كما  یعینھ على تالفیھا،كما أن وعي المستخدم بھذه السلبیات ،استخدامھا
 اإلنترنتسلبیات أبرز من و ،أكثر فائدة وأكثر إیجابیة اإلنترنت تصبحلتوظیفھا حسن 

 :فیما یلي)١١: ٢٠٠٦، لیفین وآخرون(ما أشار إلیھ 

 . االستدراج إلى أفكار سلبیة -
 . اإلسالمیة والعربیة بعض البلدان كما في البلداننشر ماال یناسب  -



 .بھا المرغوب غیر المواد حجب في الرقابة فشل -
ثیر من األحیان بسبب وجود عدم التدقیق في صحة المادة العلمیة المطروحة في ك -

 . ل الكاتب أو عدم الدقة في النقلأشباه المتعلمین أو بسبب جھ
 . الترویج لبعض األیدیولوجیات الضارة بالمجتمع -
نترنت مما یؤدي بھ إلى التخلي عن الوظائف الیومیة إدمان بعض األفراد لإل -

 . والواجبات األخرى
دخول بعض األفراد إلى خصوصیات بعض الجھات الحكومیة أو البنكیة أو  -

 . الوصول إلى معلومات سریة قد ال یصل إلیھا بالطرق الشرعیة
من خالل عملیات المونتاج التي  األخالقیةوجود بعض أشكال الممارسات غیر  -

 . وبثھا عبر اإلنترنتجري على الصور واألشكال ت
بطریقة غیر مباشرة على االنفتاح في العالقات بین الشباب العربي  اإلنترنتتساعد  -

 . واألجنبي
 . التأثر ببعض مفاسد الحضارة الغربیة من حیث األخالقیات والعقائد -
 . اإلنترنتانتشار الفیروس الكمبیوتري عبر  -
 . معلومات الوصول غیر المشروع لل -
وعدم التكیف مع ، االجتماعیةالسریة وإلى تقلص العالقات  اإلنترنتیؤدي إدمان  -

 . خریناآل
 . اإلحساس باألنانیة والتمركز حول الذات اإلنترنتیشجع  -

 . یؤدي إلى إضاعة الوقت فیما ینفع اإلنترنتازدیاد فترة أو مدة استخدام  -
 في المغاالة من التحفظات بعض ھناك أن )٤٨٥: ٢٠٠٨(وعطار كنسارة كما یرى

  : منھا ؛المعلومات شبكة انتشار سرعة
 أو وماجستیر دكتوراه رسائل من العلمیة والموارد والمستندات الوثائق سرقة  .١

  . وغیرھا الخاصة الفنیة والتقاریر،االختراعات براءات
  .  اإلسالمیة والتقالید العادات تخالف إباحیة مواد بث  .٢
 أفكارھم نشر في الشبكة ھذه استخدام العالمیة اإلرھاب جماعات من یُخشى  .٣

 أو السیطرة نطاق عن خارجة الشبكة إن حیث، مخططاتھم ودعم ومعتقداتھم
 من لكثیر یسمح وھذا، ما حد إلى ضعیف علیھا الرسمي اإلشراف أن كما الرقابة
  . اإلسالمیة المجتمعات من لكثیر المرور المشبوھة المواد

 معلومات على الحصول بغیة العسكریة المراكز لبعض المعلوماتیة القرصنة  .٤
  . العسكریة الدوائر في المستخدمة الحاسوب ذاكرات في مخزنة

من تقنیات االتصاالت  اإلنترنتأنھ برغم أن  )٣١٨ : ١٤٣٠(صبريویضیف 
  :  أھمھا  ،الحدیثة التي أذھلت العالم فإن لھا جوانب قصور وسلبیات

 حیث یمكن ألي فرد مشترك اإلطالع على رسائل ، غیاب السریة والخصوصیة
  . المستخدم مالم یعتمد على طرق خاصة لتشفیر تلك الرسائل

 فتدمر ، إمكانیة زرع برامج فیروسات مدمرة تتناقل في نطاق واسع عبر الشبكات
 . الكثیر من الحاسبات



  العسكریةإمكانیة استخدام الشبكة في التجسس واالستخبارات . 
  إمكانیة استخدام الشبكة في تیسیر ترویج المخدرات من خالل شفرات خاصة

 . للعصابات العاملة في ھذا المجال

 المعیقاتبعض  )٢٤٩ــ ٢٣٩: ٢٠٠٧( وسرطاويوفي المجال التعلیمي یذكر سعادة 
 : في التعلیم بفاعلیة  اإلنترنتاستخدام  تحد من التي

 من الرقابة  اإلنترنتخلو  -١
 ضیاع الوقت بدون فائدة  -٢
 سھولة الغش  -٣
 مشكالت ظھور الفیروسات على الشبكة   -٤
 إضعاف النزعة اإلنسانیة في التعلیم  -٥
  التكلفة المادیة ارتفاع  -٦
 في التعلیم  اإلنترنتاتجاھات المعلمین نحو استخدام  -٧
 حاجز اللغة أو صعوبتھا  -٨
 صعوبة الوصول إلى المعلومات قلة استخدام اإلنترنت و -٩

 اإلنترنتاجز النفسیة من جانب المعلمین والطلبة اتجاه الحو -١٠
 داریة اإلمشكالت ظھور ال -١١
 الدقة والصراحة في المعلومات ضعف  -١٢
 النقص في التنظیم المنطقي  -١٣
 قلة إنجاز الواجبات التعلیمیة  -١٤
 االفتقار إلى العمق  -١٥
 مشكالت حقوق التألیف والنشر  -١٦

 :السلبیات،ما یلي ویرى الباحث إنھ یمكن أن یضاف إلى تلك 

 یستخدمون أسالیب غیر صحیحة  الذینأو للتعلم منخفضي الدافعیةیفشل الطالب  قد 
 .في مثل ھذا النوع من التعلیم   للمذاكرة

  نتیجة للتعامل المكثف  المعلمین أو زمالء الدراسة عنربما یشعر الطالب بالعزلة
  . الفردي مع الحاسبات واإلنترنت

 نت أو قدم أجھزة الكمبیوتر یمثل صعوبة عند الدخول إلى بطء االتصال باإلنتر
  .مواد المقرر 

  ًمعقدة للطالب، علم عبر اإلنترنت إدارة ملفات الكمبیوتر وبرامج الت تكون أحیانا
  .والسیما المبتدئین منھم ذوي مھارات الكمبیوتر المنخفضة 

  خاصة فیما اإلنترنتمن خالل العمل الیدوي أو المعملي من الصعب محاكاة،
 . ةل االفتراضیوالفصیسمى ب



 اإلنترنتجرائم الحاسوب و
  :وجرائمھالتطور التاریخي لتقنیة الحاسوب 

الحاسوب عبارة عن جھاز إلكتروني رقمي متعدد الوظائف یقوم باستقبال البیانات 
  ).٢٠٠٣،١٣العزة،(ومعالجتھا وتخزینھا للحصول على معلومات

ات مستقلة عن وسائل اإللكترونیتعد بدایات صناعة الحواسیب وانطالق ثورة و
التي وقعت في أربعینیات القرن الماضي حیث اقتصر استخدام الحواسیب االتصال 

 ثم، على المؤسسة العسكریة وفي مجاالت ضیقة لدى المؤسسات الكبرى التابعة للدولة
ثورة المعلومات والثورة  أتاحت وقدات،م التجاري للحواسیب في الخمسینبدأ االستخدا

إلى  لألفراد والمؤسسات فرصة الوصولالجدیدة في عالم االتصال ونقل المعلومات 
ً ، وقواعد المعلومات على الصعیدین المحلي والدولي مصادر فانعكس ھذا األمر إیجابا

ً بالمعلومات لمراكز اتخاذ  ً غنیا على القطاعات االقتصادیة وصار مصدرا
  . )٢:٢٠٠٤العكوم،(ارالقر

للخطر الناجم عن استخدامھا وإن وجد فلم  اً وفي ذلك الوقت لم یكن في األذھان تصور
البطالة التي قد تنجم عنھا في قطاع مشكلة في  وإنما ینحسریتعلق باإلجرام یكن 

" جرائم الحاسوب"بدأت ظاھرة اطرھا على سوق العمل في الدولة، ثم اإلنتاج ومخ
إساءة "ولكن ضمن إطار مفھوم ، بالظھور في نھایة الخمسینیات من القرن العشرین

انتشار الحواسیب بعد ذلك تزاید . المؤسس على البعد األخالقي" استخدام الحاسوب
محدودا في ذلك الوقت ومخاطرھا  جرائم الحاسوب مجال وكانوتعددت استخداماتھا 

بت أول جریمة بواسطة ارتكو، واألفراد الذین یمتلكونھ ام الحاسوبلقلة استخد
وبدأ رصد ونشر ما تتوافر بشأنھ تقاریر من حاالت إساءة م ١٩٥٨الحاسوب عام 

استخدام الحاسوب في أمریكا حیث صنفت إلى جرائم العبث أو التخریب الموجھ إلى 
واالستخدام غیر ، غش المالياالحتیال أو ال، سرقة المعلومات أو الممتلكات، الحاسوب

  .)٣٠٠:م٢٠٠٢عرب، (المصرح بھ لخدمات الحاسوب

كانت األنشطة الجرمیة المتصلة بالحاسوب تصاغ وفق مدلول أخالقي أكثر منھ قد و
قانوني مما أدى لعدم التمییز بین األنشطة الجرمیة التي تستھدف مادیات الحاسوب 

القانونیة تعاملت مع المكونات وتلك التي تستھدف معطیات الحاسوب وحتى الرؤیة 
ھا ذات الداللة للجرائم التقلیدیة سواء كممتلكات مادیة منقولة العتداءات جرمیة ل

    ) ١٩: ٢٠٠٩الحسیناوي،( .اإلتالف أو السرقة أو االحتیال

مفھوم إساءة استخدام الكمبیوتر والعبث بالبیانات في مطلع الستینات وتطور ثم تبلور 
 التي ال تحدھا حدود وال تقف في مواجھتھا قیود Cyber)یبراالس(إلى مفھوم جریمة 

نا وقتفي  اإللكترونيمن حروب المعلومات واإلرھاب  اً جدید اً نمط ومثلت
وبین ھاتین النقطتین ثمة تغیرات وتطورات وأحداث تقدم الدلیل على التطور الحاضر،

المتسارع لظاھرة جرائم الكمبیوتر على نحو یوازي التطور الھائل في تقنیة 
نشطة إساءة استخدام عقد الستینات اتسعت دائرة تناول أ ومنذ. المعلومات ذاتھا



الحاسوب عبر وسائل اإلعالم حتى وصفت ھذه المرحلة بأنھا مرحلة طرح البیانات 
  )٣:٢٠٠٤،نائل(. األولیة ألجرام تقنیة المعلومات

وبعد االندماج ما بین الحوسبة واالتصاالت ظھرت األنشطة التي تستھدف المعطیات 
المصرح بھ مع أنظمة االتصال صل غیر اعن بعد كاختراق شبكات الحواسیب للتو

وتم تقدیم ءة استخدام الحاسوب،حالة إلسا١٦٠٠وفي السبعینات تم رصد   ،البعدي
، استبیان من قبل معھد ستانفورد للتحضیر لمناقشة مشروع قانون الجریمة االقتصادیة

 معھد اإلجرام وقانون العقوبات االقتصادي في ألمانیا االتحادیة بتقدیم دراسة كما قام
ً لـ  التي وتوالت الدراسات ، جریمة ارتكبت بواسطة الحاسوب٣١تضمنت وصفا

وإذا كانت السبعینات قد حملت بذور . رصدت وسجلت العدید من جرائم الحاسوب
ً ، فإن عقدي الثمانینات والتسعینات، "مالمح ظاھرة جرائم الحاسوب قد جلبا تحدیدا

واتسعت ، ظاھرة جرائم الحاسوبفقد تبلور مفھوم ، لمفھوم وماھیة ھذه الجرائم
وأھمیة المعلومات وحجم المخاطر الناتجة عن االعتداء علیھا و ظاھرة الشعور بعظم 

أفرزت آثار شاملة على البناء اإلداري  اإلنترنتوجوب حمایتھا من خالل 
وقد أثرت على مختلف ، والثقافي والقانوني للدولةواالقتصادي والسیاسي واالجتماعي 

   )٣٠:م٢٠٠٠، یوسف( .شاط اإلنسانيمناحي الن

ھذا التطور في عالم المعلوماتیة نشأت ونمت أنواع جدیدة من الجرائم التي ما لنتیجة و
حیث شھدت التسعینات والقرن الحالي . كانت لتبصر النور لوال ظھور الكمبیوتر

ً فریدة من جرائم الكمبیوتر وترافق ذلك مع ظھور  وبدأت أنشطة  اإلنترنتأنواعا
والدخول دون تصریح أو ، اإلنترنتالھاكرز باختراق مواقع المعلومات ونظمھ عبر 

تخویل إلى النظم والعبث بالبیانات والمعلومات المخزنة فیھ أو تدمیرھا التي یتیحھا 
وكذلك تعطیل األنظمة بالبرمجیات الخبیثة أو التدمیر المادي لھا ، بشكل كبیر اإلنترنت

على مواقع المعلوماتیة لتعطیل  اإلنترنتدون تصریح أو الھجوم عبر  واستغاللھا
وشملت جرائم الكمبیوتر أنشطة التجسس الصناعي واألمني واالستیالء على . عملھا

البیانات ذات القیمة االقتصادیة أو االستیالء على أرقام بطاقات االئتمان واستخدامھا 
ذلك اإلساءة إلى سمعة األفراد وك، بشكل غیر مشروع لالستیالء على المال 

 اإلنترنتقع ااستغالل موباإلضافة إلى ، ةاإللكترونیعبر الرسائل  واالنتقاص منھم
  )٣٠٦:  ٢٠٠٢عرب،(. ةغیر قانونی لترویج محتویات

أصبحت ھذه الجرائم الیوم تطرح إشكالیات خطیرة على الصعیدین االقتصادي وقد 
ً على ، نيوالقانو االستثمارات الھائلة في قطاع التوظیف  وفھي تشكل خطرا

كما تستدعي ، مما قد یحد من جدوى ھذه االستثمارات بسبب القرصنة ،المعلوماتیة
ھذه المراجعة تظھر دون عناء أن ، مراجعة شاملة لألحكام والنصوص القانونیة

القوانین التقلیدیة قاصرة عن تغطیة ھذه الجرائم الن تطبیق ھذه القوانین یفترض 
وقوع الجرائم على أموال مادیة بینما جرائم المعلومات تقع على أموال معنویة ال 

  )٤:٢٠٠٤العكوم،(. تغطیھا ھذه القوانین



ً كبیراً ھذه الجرائم  ولكون سرعة انتشارھا  مععلى كافة دول العالم خاصة  تمثل خطرا
البیانات  االعتداءات على حجم األضرار الناشئة عنھا وتبعات وتزایدوتنامي عددھا،

ترتب على ذلك إبرام اتفاقیات دولیة في قد ف ،لمنظماتلدول والألفراد واالشخصیة 
، الشوابكة( محاولة لترسیخ وجوب التعاون الدولي لمواجھة جرائم الكمبیوتر

س األوروبي وبعض الھیئات األمم المتحدة والمجلھیئة وعلى رأسھا ، )٧٤:م٢٠٠٤
األساس الذي ارتكزت علیھ  التي مثلت العقوباتوضعت القوانین وواألخرى 

في ھذا  ومما یُشار إلیھ. اإلنترنتالحاسب اآللي و االتفاقیات الدولیة لمواجھة جرائم
ً بعد یوم ً ،المقام أن ھذه الجرائم الحدیثة والمستحدثة تتنوع وتتضاعف یوما وتتطور تبعا

ً  یتجاوزو لتطور تقنیات االتصال وتعقدھا، لمجرمین التقلیدیین ا صفاتمرتكبوھا عادة
ھذا الوضع یجعلنا و، م في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمھارةألنھ

ونوع جریمتھ المجرم ھذا بطبیعة الحال نخرج من اإلطار التقلیدي للنظرة إلى 
  ).١٢:٢٠٠٤العكوم،. (وقوانین معاقبتھ

 الحاسوب جرائممناقشة وعرض التعریفات المختلفة لمفھوم  یمكنبناءً على ما سبق 
لتأسیس رؤیة واضحة للمفھوم وما یرتبط بالموضوع من عناصر أخرى كجرائم 

 وتأثیراتھا على التوظیف اإلیجابي ،والبعد األخالقي والقیمي لھذه الجرائم اإلنترنت
،ومن ھنا یمكن ...مجتمعللفرد وال ةفي البناء القیمي والمنظومة القیمی لھذه التقنیات

  : ب بأنھاالحاسو جرائمتعریف 

فم باستخدام ما شخص قام إذا ارتكابھا یتم التي ائمالجرتلك "  َّ ر َ في  اآللي بالحاسب تھع
  )٢٣: ٢٠٠٢الصغیر،"  (قانوني غیر عمل

ف كما  ِّ ر َ سلوك غیر " جرائم الحاسوب بأنھا ) ١٧٩: ٢٠٠٥(الجنبیھي وممدوح ( یُع
ً صادر عن إرادة جرمیة ممشروع معاقب   .   " حلھ معطیات الكمبیوترعلیھ قانونا

وھذا السلوك غیر مشروع ، فالسلوك یشمل الفعل اإلیجابي واالمتناع عن الفعل
ً ألن إصباغ ،تنفي عن الفعل الصفة الجرمیةباعتبار المشروعیة  ومعاقب علیھ قانونا

الصفة اإلجرامیة ال یتحقق في میدان القانون الجنائي إال بإرادة المشرع ومن خالل 
ً لألخالق   )٣٢: م ٢٠٠٩الحسیناوي،(. النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا

وعلیھ فإنھ یتضح بأن جرائم الحاسوب تكمن في االستخدام الغیر أخالقي لھذه التقنیة 
ً من  وأ   .تطبیقاتھا المختلفة مما یؤدي إلى اإلضرار باآلخرین أو حتى بالفرد نفسھأیا

  :وجرائمھا اإلنترنتالتطور التاریخي لتقنیة 

ً الرتكاب  اإلنترنتمن الجرائم المستحدثة التي تستخدم فیھا  اإلنترنت تعد جرائم أداة
جرائم في مؤتمر  اإلنترنتوأطلق مصطلح جرائم ، لتسھیل ارتكابھا أوالجریمة 
فو )٢٦: ٢٠٠٤قورة،( .م١٩٩٨م المنعقد في استرالیا عا اإلنترنت َّ ر َ ع ُ  جرائم ت
جمیع األفعال اإلجرامیة المرتكبة بواسطة الحاسب اآللي من خالل : بأنھا اإلنترنت
جرائم ، نسیة والممارسات غیر األخالقیةالجرائم الج: ویشمل ذلك ، اإلنترنت

. جرائم القرصنة، جرائم إنشاء أو ارتیاد المواقع المعادیة، جرائم المالیةال، االختراقات



وھي مسألة ذات أبعاد خاصة سیما إذا أدركنا أن العالم االفتراضي ھو نتاج اجتماع 
ھو بیئة التي تتجاوز منطق الحدود الدولیة،واالتصاالت والتكنولوجیا والمعلومات 

في عالمنا المادي أفعال غیر مشروعة تصل إلى التجریم  أفعال تمثلمناسبة الرتكاب 
   )٢٢٣:م٢٠٠٤یونس، (. في النظم الجنائیة المعاصرة

فكما  َّ ر َ ع ُ كل سلوك غیر مشروع أو غیر مسموح بھ فیما "بأنھا  :اإلنترنت جرائم ت
ف كما)٢٠: ٢٠٠٥قشقوش،(" للبیانات أو نقل ھذه البیانات یتعلق بالمعالجة اآللیة َّ ر َ ع ُ  ت

الجریمة الناتجة عن إدخال بیانات مزورة في األنظمة وإساءة استخدام "أنھا ب
ً من الناح ً عن أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقیدا یة التقنیة مثل المخرجات فضال

  )٤٧: م ٢٠٠٩الحسیناوي،( "تعدیل الكمبیوتر

وقد بینت إحصائیات الجمعیة األمریكیة  لألمن الصناعي أن الخسائر التي قد تسببھا 
وأن ، بلیون دوالر أمریكي٦٣جرائم الحاسب اآللي للصناعات األمریكیة قد تصل إلى 

% ٦٣من الشركات األمریكیة تتضرر من جرائم الحاسب اآللي وقد أصیب % ٢٥
حاسوبیة ووصل الفقد السنوي بسبب سوء  من الشركات األمریكیة والكندیة بفیروسات

: ٢٠٠٣المنشاوي،(. استخدام الحاسب اآللي خمسمائة وخمس وخمسین ملیون دوالر
١٢(  

ویصعب تحدید أن جرائم الحاسب اآللي المرتكبة ھي األكبر من حیث الخسائر حیث 
س ال یعلن الكثیر عن مثل ھذه الجرائم ولكن من أكبر الجرائم المعلنة ھي جریمة لو

انجلوس حیث تعرضت أكبر شركات التأمین على االستثمارات المالیة لإلفالس 
وحادثة انھیار بنك بارینجر البریطاني في . وبلغت خسائرھا ملیاري دوالر أمریكي

لندن إثر مضاربات فاشلة في بورصة األوراق المالیة في طوكیو حیث حاول البنك 
دة مختصین في الحاسب اآللي وقد إخفاء الخسائر الضخمة بحسابات وھمیة بمساع

ً أو نصف ملیار دوالر،بلغت إجمالي الخسائر حو وكذلك نشر الفیروسات الي ملیارا
التي تضر باألفراد والشركات وقد ینتج عنھا توقف أعمالھا نتیجة إتالف قواعد 

إلى ) Code red(وصلت خسائر فیروس ، حیث بیاناتھا ویؤدي لخسائر مادیة كبیرة
. ملیون دوالر ٨٫٧فایروس الحب الشھیر كما وصلت خسائر ، ر أمریكيملیاري دوال

  )١٣: ٢٠٠٣المنشاوي،(

جرائم ب حصرھا ولكنھا بصفة عامة تشمل كثیرة ومتنوعة ویصع اإلنترنتجرائم و
كإنشاء المواقع الجنسیة وجرائم الدعارة أو الدعایة للشواذ أو تجارة األطفال  جنسال

ً وجرائم ترویج المخد رات أو زراعتھا وتعلیم اإلجرام واإلرھاب كصنع جنسیا
: م ٢٠٠٩الحسیناوي،(رائم الفیروسات واقتحام المواقعالمتفجرات إضافة إلى ج

والكشف عنھا من الصعوبة  اإلنترنتوإن كانت متابعة جرائم الحاسب اآللي و،)٤٨
ً فلیست ھناك أموال أو مجوھرات مفقودة  بمكان حیث أن ھذه الجرائم ال تترك أثرا

ومعظمھا تم اكتشافھا بالصدفة وبعد وقت طویل ، وإنما ھي أرقام تتغیر في السجالت
من ارتكابھا والتي لم تكتشف ھي أكثر بكثیر من تلك التي كشف الستر 

  ).١٥: ٢٠٠٣المنشاوي،(عنھا



في  قد تجاوزوا الطرق التقلیدیة اإلنترنت مجرميأن  فیھ ال شكمما من ھنا فإن و
لما تتطلبھ ھذه الجرائم من ثقافة وخبرة تكنولوجیة ومعلوماتیة ھائلة  ارتكاب جرائمھم
فوھو أمر یقتضي  ُّ ر َ ع َ   . على خصائص ھؤالء المجرمین وطبیعة جرائمھم الت

  : جرائم الحاسوب أنواع
الحسیناوي،  حسب ما یذكر صورست  في الحاسوب على الواقعة الجرائمتتلخص 

  : ھي  )٥:٢٠٠٤(نائلو،)١٣٤: ٢٠٠٢(الصغیر،و) ٨١ــ ٥٧:٢٠٠٩

  . الجرائم الواقعة على الملكیة الفكریة -١
 . جریمة سرقة منفعة الحاسوب -٢
 . جرائم التزویر بواسطة الكمبیوتر -٣
 :التالیةجرائم االحتیال المعلوماتي،وتكون بالوسائل  -٤

 التدخل والتالعب في مدخالت النظام . 
 زرع برامج الفیروسات . 
 التالعب في معطیات الحاسوب عن بعد . 
 التالعب في البرامج . 

  . جرائم التخریب -٥
جرائم التعرض لحرمة الحیاة الشخصیة، وتضم ھذه الفئة من فئات جرائم  -٦

ً متعددة، منھا  : الحاسوب صورا
  جمع وتخزین البیانات الشخصیة بصورة غیر مشروعة .  
  إفشاء البیانات الشخصیة . 
 المعالجة اآللیة للبیانات الشخصیة دون ترخیص . 
 تجاوز الغرض أو الغایة من المعالجة اآللیة للبیانات الشخصیة . 
 بشكل غیر صحیح، استخدام بیانات شخصیة معالجة آلیة . 

 

 : اإلنترنتجرائم أنواع 

( الحسیناويحسب كل من  إلى قسمین رئیسین اإلنترنتن تصنیف جرائم یمك
 ٢٠٠٣(،وحجازي )١٠٥ــ ٩٣:٢٠٠٩

   :،ھما)٢٠- ١٥: ٢٠٠٣(والمنشاوي،)٧:٢٠٠٤(،والعكوم)١١:

  اإلنترنتجرائم االعتداء على األشخاص عبر  :األول 

كما  ،ولكل منھما صور مختلفةاإلنترنتجرائم االعتداء على األموال عبر  :الثاني
  :یأتي في السیاق التالي

  اإلنترنتجرائم االعتداء على األشخاص عبر  :األول 



  : ، لكن من أبرزھااإلنترنتتتنوع جرائم االعتداء على األشخاص عبر     

  اإلنترنتجرائم القدح والذم والتحقیر عبر  
  اإلنترنتجرائم إفساد األخالق عبر   
  اإلنترنتجرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر   

 اإلنترنتجرائم االعتداء على األموال عبر : الثاني 
  :ھي كذلك یأتي على صور عدة، وھي
  غیر المشروع لألموال،ومن صوره اإللكترونيالتحویل:  
  جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانیة  
  اإلنترنتالقمار عبر 
 ظم المعلومات ،ومن صورهجریمة إتالف ن: 
 االقتحام أو التسلل 
  فیروسات الحاسب اآللي . 

   

  

  

  :المبحث الثاني

  المنظومة القیمیة
 ً   مفھوم القیم: أوال
  فلسفة القیم: ثانیاً 
  خصائص القیم:  ثالثاً 

  أھمیة القیم: رابعاً 
  وظائف القیم:  خامساً 
 مصادر القیم:  سادساً 

  تصنیف القیم:  سابعاً 



 یم وكیفیة تكوینھاعملیة اكتساب الق: ثامناً 

  طرق قیاس القیم:  تاسعاً 
  
  
  

 ً  مفھوم القیم: أوال

یعد مفھوم القیمة من المفاھیم التي اھتم بھا الكثیر من الباحثین في مجاالت        
وغیر ذلك من ،وعلم النفس،وعلم االجتماع،واالقتصاد،والتربیة،كالفلسفة،مختلفة

مفھوم من ال وقد ترتب على ذلك نوع من الخلط والغموض في استخدام. المجاالت
ٍ آلخر بل إنھ یستخدم استخدامات متعددة داخل المفاھیم األساسیة للدراسة في ،تخصص

ًخصص الواحد موضوع القیم من المواضیع الصعبة كما یعد . )٣١: ١٩٩٢خلیفة،(الت
ا لخصوبة مجاالتھ،والذي تعددت فیھ الدراسات والنظریات،والمتشابكة ً وتعدد ،نظر

 تنوعتولذا فقد . والنفسیة واالجتماعیة والتربویة لفلسفیةفھو مجال للدراسات ا،میادینھ
ا للمجال وجاءت التعریفات الخاصة بھذا المفھوم ً الذي تتم دراسة القیم تحت  تبع

أول من تعرض لمفھوم ، ففالسفة الیونانیرجع مفھوم القیم في األصل إلى و. مظلتھ
، فضیلة، حیث جمع نحو ثالثین لفیلسوف أرسطو تحت عنوان الفضائلالقیم ھو ا

أقصى  طرف في أقصى الیمین، وطرف في ؛واعتبر أن كل فضیلة لھا طرفان
ألنھا تقع بین الجبن  قیمة محمودة مثالً فقیمة الشجاعة ( الیسار، والمطلوب ھو الوسط

ویمكن أن نمیز بین اتجاھین عامین . ) ١١: ٢٠٠١موسى، ( .وھكذا... والتھور
  :وفھم مضمونھا  ،وازیین لدراسة القیمیسیران في خطین مت

 ، أي معناھالى تحدید الخصائص البنائیة للقیمیھدف إو: المنظور الفلسفي التجریدي -
  .العام وخصائصھا النظریة التجریدیة 

، أي وظائفھا لى تحدید الخصائص الوظیفیة للقیمویھدف إ: المنظور اإلجرائي -
  )١١: ١٩٨٦زاھر، (قیاسھا  وكیفیة

ر أن القیم مصدر بمعنى ورد في لسان العرب البن منظوكما  المعنى اللغوي للقیموفي 
ا، أو استقام السلعة، واالستقامة ، والقیمة واالستقامة احدة القیم، وقوم السلعة تقویمً

ھِ ... {:تعالى،قال استقام لھ األمر: االعتدال، یقال  ْ ی َ ل ِ قِیمُوا إ َ ت ْ اس َ  ،٦اآلیة فصلت}...ف
َ ...{:قوام بالفتح العدل، وقولھ تعالىوقوم الشيء فھو قویم أي مستقیم ،والَ  ن ْ ی َ َ ب ان َ ك َ و

اما َ َو لِكَ ق َ بكسر القاف عماده ونظامھ (وقِوام األمر . ، كما تعني الثمن ٦٧اآلیة الفرقان}ذ
، ولعل مفھوم القیم في ھذه الدراسة یحوي كل ھذه ) ٤٩٦: ١٩٩٧منظور، ابن(

  .في مصطلح واحدالمعاني مجتمعة 



فكما        َّ ر َ : القیمة في القاموس المحیط بأنھا ) ١٠٧ :١٩٩١(الفیروز آبادي ع
وقومت السلعة أو . ومالھ قیمة إذا لم یدم على شيء ،القیمة بالكسر واحدة القیم

  .وما أقومھ شاذ ،وقومتھ عدلتھ فھو قویم ومستقیم ،واستقام اعتدل. استقمتھا ثمنتھا 

وفي ، worthأو  value، وفي االنجلیزیة valeurوالقیمة في الفرنسیة        
إنني " أو " وي أنا ق" ویدل األصل الالتیني للكلمة على فعل بمعنى valorالالتینیة  

ثم أصبح ھذا المعنى یشیر إلى فكرة عامة مفادھا أن یكون . "أرفل بصحة جیدة 
ا  ً ا ومتكیف ً  )٢٧٠: ١٩٨٦العوا، (اإلنسان ناجح

وقیمة ،في معجمھ الفلسفي أن قیمة الشيء قدره )٢١٢:م١٩٧٩(صلیبا وقد أورد     
مة أي مالھ ثبات ودوام على ، وما لفالن قی،ویقال قیمة المرء ما یحسنھثمنھالمتاع 

ا للقیمة. األمر ً ا علیھا أو  والقیمة مرادف للثمن إال أن الثمن قد یكون مساوی ً أو زائد
ا عنھا ا للشيء في عقد البیع ی، والفرق ناقصً ا لھ بینھما أن ما یقدر عوضً ً سمى ثمن

على حین أن القیمة تطلق على كل ما ھو جدیر باھتمام المرء ،كالدراھم والدنانیر
 .أخالقیة أو جمالیةیة أو سیكولوجیة أو اجتماعیة أو وعنایتھ العتبارات اقتصاد

تعریفاتھ وتراوحت بین التحدید  تباینت فقد المعنى االصطالحي للقیمأما في      
ا إلى تحدید واسع یراھ،الضیق للقیم على أنھا مجرد اھتمامات أو رغبات غیر ملزمة

واالختالف في  وھناك عدة أسباب أدت إلى االضطرابمعاییر مرادفة للثقافة ككل،
 (عقل،و)١١٥ــ١١٤: ت .د(ما ذكره محمد ، لعل من أھمھامفھوم القیمتوضیح 

٢٠٠١:٦٢(:   

، فھي بمثابة الشرنقة التي خرجت منھا العلوم االجتماعیة التأثر بالفلسفة .١
  .األخرى  واإلنسانیة

، فمن الفلسفة إلى علم النفس واختالفھاتعدد العلوم التي تناولت ھذا المفھوم  .٢
  .تربیة والسیاسة واالقتصاد وغیرھاوال واالجتماع

ومصطلحات علوم الطبیعة ،محاكاة المناھج العلمیة الباحثین بعضمحاولة  .٣
 تناول لصعوبةولكن  ،والحیاة إلضفاء قدر من الثقة العلمیة على دراساتھم

دراسة القیم وعدم  فإنھ ترتب علیھ إغفال دقیقة علمیة بطریقة موضوع القیم
  .إعطائھا االھتمام الكافي

بھم  المحیط الفكري والمناخ باألیدیولوجیات القیم مجال في الباحثین تأثر .٤
، فمنھم من اعتبرھا غایات أو في النظرة إلى وظائف القیم الختالفباإلضافة ل

عتبرھا وسائل لتحقیق تلك ، ومنھم من ایسعى الفرد أو المجتمع لتحقیقھا أھداف
مجرد  اعتبرھا من ومنھم، من اعتبرھا مبادئ وقواعد ومعاییر، ومنھم األھداف

  .میول ورغبات واتجاھات 
ثین في كلمة القیمة ذاتھا نتیجة الستخداماتھا المتباینة ك بعض الباحیتشك .٥

، والخلط بینھا وبین االتجاھات والعادات واألعراف بعض األحیان والمتضادة في
  .االجتماعیة

  :مفھوم القیمل االصطالحیة لعربیة واألجنبیةلبعض التعریفات ا عرضوفیما یلي  



األخالقیة والجمالیة والمعتقدات جاء في القاموس التربوي أن القیم ھي المبادئ 
، حیث یعتنق ھذه ابط وتوجھ القرارات لشخص وأفعالھوالمعاییر التي تعطي تر

  )٢٠٠٣:١١٠٠الدبوس، (المبادئ أو تفرض علیھ من أغلبیة المجتمع 

أن الیونسكو منظمة أما التعریف الدولي لمفھوم القیم فقد ورد في إحدى نشرات      
ا أو نتائج معینة تشكل على مجموعة "القیم ھي  ً ا محدد ً اعتقادات راسخة بأن سلوك

ونظام فضل من السلوك والنتائج المغایرة،أ الً لصعید الشخصي أو االجتماعي حلوا
  )٢: ١٩٨٦الیونسكو، " (واألولویة القیم ھو ترتیب المثل والقیم حسب سلم األھمیة 

ف وقد   َّ ر  ومبادئ أفكار مجموعة: بأنھا القیم) ٢٠٠٢:١٣١(وصبحي،استیتیة عَ
 مجموعھا في وتشكل ویتذوقھا بھا یؤمن االجتماعیة،وھو بیئتھ في الفرد یكتسبھا
 بیئتھ مع التكیف في وممارساتھ،ویساعده الفرد سلوكیات یحكم الذي القیمي النسق

   .االجتماعیة

بارسونز أن القیم ھي تصورات توضیحیة لتوجیھ السلوك في المواقف  كما یرى
المختلفة والتي یتحدد من خاللھا أحكام القبول أو الرفض باعتبارھا العنصر المشترك 

الفریحات، (في تكوین البناء التنظیمي لمجتمع في عملیة التنشئة االجتماعیة 
١٩٩٨:١٨ ( 

بین ولیامز أن مصطلح القیم یشیر إلى مجموعة من الرغبات والمیول  وقد     
ة والمتطلبات واالحتیاجات وأشكال بات وااللتزامات الخلقیة واألمنیواألولویات والواج

أي أنھا توجد ضمن عالم واسع ومتنوع من السلوك ،أخرى من االھتمامات االختیاریة
  ).١٩٩٦:١٢الخلف، (االنتقائي 

في موسوعتھ الفلسفیة أن القیمة تطلق على ) ٢١٦:م ١٩٩٦(يبدویرى في حین 
: كل ما یقبل التقدیر، وتستعمل في میادین مختلفة،ویمیز بین استعمالین لھذا اللفظ

استعمال معیاري نسبي، یتجلى في االقتصاد وھنا ترتبط القیمة بالمنفعة العائدة من 
منھا الحاجة والعرض  الشيء المقوم، وھي أمر نسبي یتوقف على عدة عوامل

ا في  والطلب، أما االستعمال الثاني فھو استعمال معیاري مطلق، ویوجد أساسً
األخالق، وھنا الترتبط القیمة بالمنفعة أو الحاجة، بل ھي مستقلة ومطلقة، إنھا قیمة 

 .في ذاتھا

فكما عَ  َّ معتقد واحد ذو خط في الدوام یحمل في فحواه " روكیتش القیمة بأنھا  ر
ا ً ا أو اجتماعی ً أو لضرب معین من ،لغایة معینة من غایات الوجود،تفضیال ،شخصی

  )١٩٨٦:٢١زاھر،  " (لوك الموصلة إلى ھذه الغایة ضروب الس

فو َّ ر والمتمثلة ،امیكرجي القیم على أنھا مجموعة األھداف المتفق علیھا اجتماعیً  عَ
: ت .محمد،د(ییف والتعلم والتنشئة االجتماعیةفي المجتمع من خالل عملیات التك.

١٠٧(  



فف: ي سبة لتعریف القیم من منظور إسالمأما بالن ِّ ر َ "  :بأنھا )م١٩٩٩( ھا الحیاريیُع
ا الحق سبحانھ وتعالى والتشریعات والمقاییس التي یبینھمجموعة األنظمة والقوانین 

أما األمور التي لم یرد فیھا نص تشریعي فإن ،العزیز وسنة رسولھ الكریم في كتابھ
التام مع الدین  االنسجامقیمتھا تكمن فیما تحققھ من خیر للناس والمجتمع بجانب 

  ١١ص  ".مي وتعالیمھ المؤثرة اإلسال

، والتي تعود إلى اختالف ظاھرة بین تعریفات القیم السابقةورغم االختالفات ال 
، إال .. )نفسیة ،تربویة،دینیة،أسس اجتماعیة(التي تقوم علیھا تلك التعریفات األسس 

أن معظم التعریفات تتفق على اإلطار العام لمفھوم القیم من حیث كونھا تصورات أو 
، كما أنھا معتقدات تحدد على أساسھا األھدافغایات أو التزامات خلقیة أو مبادئ و

قاییس للرفض أو القبول یتحدد بموجبھا سلوك الفرد وما یختاره بین ما ھو متاح لھ م
ا یمیزه عن غیره ا عامً ً   .من بدائل وخیارات، مما یضفي على شخصیة الفرد إطار

  

 ً   فلسفة القیم: ثانیا
  :الفلسفة المثالیة

تقوم النظرة المثالیة على أساس االعتقاد بوجود عالمین أحدھما مادي واآلخر معنوي 
  .) ١٢ : ١٩٨٦زاھر، (سماوي وأن اإلنسان الكامل یستمد من عالم السماء قیمھ 

ة تم اكتشافھا من قبل ودونت في كتب مقدسة ویحتفظ بھا في وھي قیم مطلقة خالد
 ٢٠٠٦:٢٨الزیود، (الحق والخیر والجمال نحصر في قیموت،المكتبات وعقول العلماء

وھذه . وتتحدد من مصدر إلھي أو عقالني وترتبط بطبیعة األشیاء وصفات األفعال ) .
فھي قیم ،القیم ثابتة وموضوعیة ال تتغیر بتغیر األفراد وال تخضع ألھوائھم ورغباتھم

  ). ١٩٩٦:٢٠الخلف، (مطلقة في جمیع األزمنة واألمكنة 

فإن ھذا ال یعني أن القیم غیر ،تنافر بین ھذه القیم وما ھو مطلوب للحیاةوإذا ما حدث 
وأي تغییر في النظم ،صادقة بل إن أسالیب حیاتنا ھي خاطئة وتحتاج إلى تصحیح

ا مع ھذه القیم  ً الفریحات، (االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة مقبول ما دام متفق
١٩٩٨:٣٧(  

  :الفلسفة الواقعیة

أو  الً المادي ولیست خیا العالمدة في قیم على أنھا حقیقة موجووتنظر إلى ال
ا ً فالقیم مستقلة عن اإلنسان ومنبثقة من طبیعة ،وأن كل شيء فیھ قیمتھ،تصور
أي لیست نافعة أو ضارة في ذاتھا ،فاألشیاء في نظر الواقعیین حیادیة،األشیاء

باستخدام األسلوب العلمي واإلنسان یستطیع أن یكتشف القیم . ) ٢٤٩:  ٢٠٠٣،أحمد(
فالقیم نسبیة ومطلقة في آن واحد ،أي عن طریق استخدام العقل،والخطوات العملیة

وللقیم سلم ثابت تحتل . في ھذه القیم  ـ حسب نظرتھم ـ وال دخل ،ومصدرھا العقل



ا أساسیة . القیم العقلیة والتجریبیة أعاله  وبھذا ترى الفلسفة الواقعیة أن ھناك قیمً
 ،) ١٩٩٦:٢٠الخلف، (شترك فیھا الجماعات رغم اختالف تركیباتھا االجتماعیة ت

ویرفض الواقعیون أن یكون للقیم مكان خارج حدود الطبیعة والعالم فالخیر عندھم ما 
ص ،١٩٩٨الفریحات، ( .والشر ما یبعد األفراد عن ھذه التوافق،توافق مع الطبیعة

٣٨(  

 

  الفلسفة البراجماتیة

، وھي خاضعة حول القیم قابلة للتغییر األحكام، فبعدم وجود قیم مطلقةوھي تؤمن 
فأحكام ،ومصدر القیم ھو الخبرات اإلنسانیة،للتجربة التي من خاللھا یتم االختیار

  .) ٢١:  ١٩٩٦الخلف، (الناس ونظراتھم ورغباتھم إلى القیم متغیرة 

. ر أصبح ال وجود لھا وال فائدة فإذا لم تؤث،انیاة اإلنسوالقیم توجد بمقدار أثرھا في ح 
وقیمة . قة ، وھي نسبیة متغیرة ولیست مطلك فإن القیم ذاتیة ولیست موضوعیةوبذل

  .) ٣٨:  ١٩٩٨الفریحات، (مھ من منفعةأي شيء تكمن فیما یقد

ا سامیة وصحیحة متفق علیھا  على أن البراجماتیة ترى في نفس الوقت أن ھناك قیمً
 ١٩٨٦زاھر، (. مانة والصدق والوفاء واإلخالصالعصور كاألناس في مختلف بین ال

ھي قیمة الدیموقراطیة وتطبیقاتھا السیاسیة  ینوأسمى القیم عند البراجماتی) . ١٦: 
 لزیودا(.واالجتماعیة القائمة على اإلیمان بالمساواة وحقوق األفراد في المجتمع

٢٩: ٢٠٠٦( 

 :الفلسفة الوجودیة

ویترتب على ذلك أن أن القیم تنبع من داخل اإلنسان وتحیا وتعیش فیھ وھي ترى 
، واختیار الفرد ھو أساس تكوین ة الفرد ھي المصدر الرئیسي للقیمحری
  ). ٣٩:  ١٩٩٨الفریحات، (القیم

والخیر للوجودي ھو القیمة النابعة من ذاتھ ،ولكن یجب أن یختار الفرد ما ھو خیر
فالوجودیون یرفضون جمیع القیم ،لقیم وضعھا لھ غیره والشر یكون في قبول الفرد

، ألن ذلك یعتبر مع أو من مسلمات العلوم واألدیانالمفروضة علیھم من قبل المجت
ول األول فالفرد یعد المسؤ،تعطیال ألھم ما یمیز اإلنسان وھو حریتھ في االختیار

   )٢١:  ١٩٩٦،الخلف( .لویات القیم لذاتھواألخیر عن بناء سلم أو

فُ " عن تلك الفكرة بقولھ ـاألب الروحي للوجودیة  ـویعبر سارتر   َّ عر َ ت َ اإلنسان على  ی
، ال شيء حریتي ھي أساس القیم ،ویضیف .قیمة من القیم من خالل ممارستھ لحریتھ

: ٢٠٠٦الزیود، (. "تناقي ألیة قیمة ال شيء آخر على اإلطالق یدفعني إلى اع.. آخر 
٣٠(  

 



  :اإلسالميفلسفة الفكر 

، فھو یأخذ بالقیم الموضوعیة المطلقة النابعة من ینظر اإلسالم للقیم نظرة تكاملیة
، كما یأخذ بالقیم المادیة ة كقیم التوحید والتقوى واإلحسانالكریم والسنة المطھر القرآن

والنظام واأللفة الحیاة والمتسقة مع التراث االجتماعي كقیم الطھارة  المرتبطة بواقع
ً األخالق في اإلسالم والقیم ھي جوھرخوة،واأل ا متكامال ً ا قیمی ، ویشكل اإلسالم نظامً

بل ھي قادرة على أن تتمثل ، لإلنسان،والقیم في اإلسالم ثابتة،وثباتھا ال یعني جمودھا
وھذا )  ٢٢: ١٩٩٦الخلف،(العام للشریعة اإلسالمیة  كل قیمة جدیدة تتفق مع اإلطار
فاإلسالم یعد مصدر القیم ،بین الدین اإلسالمي والقیمیعني أن ھناك صلة وثیقة 

. وھو األساس في توجیھ سلوك اإلنسان والتمییز بین الخیر والشر ،الروحیة والخلقیة
ات قیمیة رائعة في القرآن والسنة، كالحث على مكارم وقد تضمنت تعالیم اإلسالم دعو

:  ١٩٩٨الفریحات، (...قوى لبر والتتأكید على قیم التسامح والرحمة وااألخالق، وال
٤٠(  

القیم من ثالثة درسوا علماء المسلمین أن  )٢٢:  ٢٠٠٢(إسماعیلوبشكل عام یذكر 
ا إال ،الجانب المیتافیزیقي: جوانب  ً اومن خاللھ قدموا نسق ً ا إنسانی ً ا قیمی ً ، واعتبروا ھی

، وفیھ أكدوا على أن القیم أخالقي والجانب السسیون مصدر القیم ھو الذات اإللھیة،أ
ما أ ،ل ھي وسائل لتحقیق القیم السامیة، بیمكن اعتبارھا غایات في حد ذاتھاالمادیة ال 

  :، وقد صنفوه إلى الجانب الثالث فھو جانب الفعل
  .فعل إیجابي مستحب أو واجب  -
  .فعل سلبي مكروه أو محرم  -
  . فعل حیادي مسموح أو مباح  -

  القیمخصائص : ثالثاً 
، وأبو )٢٠٨:  ٢٠٠٠(أھمھا؛ حسب أبو جادو تتمیز القیم بمجموعة من الخصائص

  :)٣٣-٣٠:  ١٩٨٨( العینین

 ورغم ھذا البد أن ،ألنھا تأخذ صفة الموضوعیة واالستقاللیة،أن القیم تجریدیة
أي یؤمن بھا ،وتتلبس بالواقع والسلوك،تتجسد في األشیاء والمواقف الحیاتیة

 .لھ ویحتضنھا في سلوكھ  اإلنسان كموجھ
 ا ،تصطبغ القیم بالصبغة االجتماعیة وتتصف بالعمومیة ً ا اجتماعی ً بحیث تشكل طابع

ا ً ا ومشترك ا عامً ً  .من المجتمع  الً وتنال قبو،وقومی
 فةأن ال ِ ر ْ ة واإلنسان یدرك القیمة بنوع من الرؤیأي قبل السلوك،،بالقیم قبلیة مع

ِ ذلك عن العقل ،الوجدان والعاطفة ، أي أن إدراك القیم ینبع منالباطنة وإن لم یغن
 .واكتساب القوة في توجیھ اإلنسان ،الستشعار عظمة القیم

  ویمیز . أنھا تقتضي االختیار واالنتقاء الذي یقوم على إرادة الترجیح والتفضیل
وقیم ،قیم نھائیة تطلب لذاتھا: البعض بین نوعین من القیم في الترتیب القیمي 

 .من خاللھا القیم النھائیة  وسیطیة تتحقق



 ا م،تتسم القیم بالھرمیة ً ا بحسب أھمیتھا لدیھ تدرفھي تترتب عند كل فرد ترتیب ً ج
ا من تكوینھ وتفضیلھ لھا ا للقیم یمثل جزءً ، وھنا یمكن القول بأن لدى كل فرد نظامً

 .الموجھ لسلوكھ 
 ا بل ھو متحرك متفاعل ً تفاعل ثمرة ل ن القیم ھوفتكوی،التدرج القیمي لیس جامد

ولكن إمكانیة . الفرد بمحدداتھ الشخصیة مع متغیرات اجتماعیة ومواقف مختلفة 
تدرج القیمي یختلف من قیمة ألخرى، فھناك قیم سریعة التغیر، وقیم التغیر في ال
 .، وقیم ثابتة ال تتغیر بطیئة التغیر

 أي ،د إ لیھا، ولذا البد من حدوث توجھ من الفرالقیم مسؤولة عن عملیة التوجیھ
 .البد من وجود وعي بالقیمة وشعور بأھمیتھا لدى الفرد 

 بین الصواب  ، كونھا تنطوي على أحكام معیاریة للتمییزللقیم عالمات فارقة
، فھي تختلف عن العادات واالتجاھات واألعراف والخطأ والخیر والشر

 .االجتماعیة 
 لى ، وتقوم عفي تلك األمةم بالثقافة السائدة ترتبط القیم في كل أمة من األم

 .، لذا فھي تتمیز بالسمو والقدسیة والمثالیة معتقداتھا ومعتنقاتھا الدینیة
  بمعنى أن للقیمة طرفین . موجب وسالب : القیم في أغلب األحیان ذات قطبین

 .واآلخر یمثل الشر والباطل ،أحدھما یمثل الخیر والحق

ھا باإلضافة إلى الخصائص ص تمیز، فھناك خصائأما بالنسبة للقیم في اإلسالم
 ٤٣:  ١٩٩٨ (والفریحات،)٣٢:  ٢٠٠٢ (إسماعیلحسب؛  أبرزھا ، منالسابقة

 : )١٧: ١٩٨٣(أحمدو،)

 بمعنى أنھا تستمد من القرآن الكریم والسنة ،أنھا تصدر من مصادر اإلسالم نفسھ
 .المطھرة 

  تتمیز باالستمراریة والعمومیة لكل الناس في كل زمان ومكان. 
 جتھاد أو التغییر كالقیم فھناك قیم ثابتة ال تقبل اال،جامعة للثبات والمرونة

 .،وھناك قیم نسبیة تراعي األوضاع والمواقف الراھنة العقدیة
 كامل، فھي تراعي الفرد والمجتمع، والدنیا واآلخرةتقوم على أساس الشمول والت. 
 ة فطرة اإلنسان وقدراتھ ، أي القمة في الخیر والكمال مع مراعاتمیل إلى الوسطیة

 واحتیاجاتھ
 والترغیب بط بالجزاءات الدنیویة واألخرویة، ولذا كان ھناك الوعد والوعیدترت ،

 .والترھیب 
  تتمیز باالتساق وعدم التعارض والتناقض. 
 وتنمي الوعي بالكون والدور الحضاري ،تھدف إلى الحفاظ على نظام الحیاة

 .لإلنسان 
 بل تسبر غور األشیاء دون أن سطحیة أو ھامشیة ، فھي لیستتتمیز بالعمق ،

 .تكتفي بالظواھر واألمور الجزئیة 
 لذا فإن أھداف التربیة تشتق لضبط والتوجیھ والتنمیة والتربیةتقوم على أساس ا ،

 .القیم من



 ً    القیم أھمیة: رابعا

أنھا تمثل حیث ،تحتل القیم التربویة مكانة كبیرة في كافة المیادین العلمیة والحیاتیة
كما تعتبر من الوسائل التربویة ،إحدى األسس العامة لعملیات التعلیم والتكیف اإلنساني

تعد من مقومات السلوك ،المستخدمة في تحقیق التماسك االجتماعي واإلنجاز والتفوق ُ و
وال تقف أھمیة القیم . البشري في الوصول إلى المراكز االجتماعیة والحیاتیة المتقدمة

ق الفكر الفلسفي وحده بل تتعداه إلى جمیع میادین الحیاة االقتصادیة داخل نطا
وتتغلغل في داخل األفراد على ،وتمس العالقات اإلنسانیة،والسیاسیة واالجتماعیة

. وتظھر في سلوكھم الظاھري الشعوري والالشعوري ،اتجاھات ودوافع وتطلعات
للسلوك الوجداني  عصب الرئیسوال،وتشكل القیم الجانب المعنوي في السلوك اإلنساني

ویمكن القول أن القیم تشكل مضمون الثقافة . والثقافي واالجتماعي عند اإلنسان 
  ). ٢٠:  ٢٠٠٠، الرشید(ومحتواھا ،والثقافة ھي التعبیر الحي عن القیم 

وتزداد أھمیة بلورة القیم في أي مجتمع بسبب ازدیاد تعقید ظواھر االجتماع 
اإلنسان المعاصر إلى اإلحساس بھویتھ وانتمائھ وأصالتھ وفطرتھ وحاجة ،البشري

  . )٧١:  ٢٠٠١، الشایع(وتنظیم عالقتھ بغیره 

ونظام ،فر قدر مناسب من التماسك بین أفرادهینتظم المجتمع اإلنساني إال بتواوال 
حیاة یرضونھا وتمیزھم وطریقة ،ومعاییر ثابتة یعیشون علیھا،یحكم العالقات بینھم

العمود  وتمثلكل ھذا ینبع من منظومة من القیم تتصف بالثبات النسبي . عن غیرھم 
  .)١٦:  ٢٠٠١عصیدة، (والمرجع األھم لحضارتھ ،الفقري للمجتمع

في المنظومة القیمیة بین  ویعتمد المجتمع في تكامل بنائھ االجتماعي على التشابھ
ا،،التشابھ بینھم زاد مقدار،فكلما أفراده ً فیما یؤدي تباین ازدادت وحدة المجتمع تماسك

األمر ،تلك المنظومات القیمیة بینھم إلى اختالف في القیم وصراع بین أفراد المجتمع
 )١٥:  ٢٠٠٣، التل(الذي یؤدي إلى تفككھ

ا في تحدید سلوك الفر ووقوفھا وراء ،دوقد اھتم العلماء بدراسة القیم كونھا عامال ھامً
 ،وبالتالي إمكانیة التنبؤ بسلوكھ،وترتیب القیم یظھر تفضیالت الفرد ل نشاط إنساني،ك

ُریدMurphy  مورفي وقد أشار فھم شخصیة اإلنسان وسلوكھ فإن ذلك  إلى أنھ إذا أ
 )٣:  ١٩٩٠الدقس، (منظومة القیم لدیھ  دراسةیتطلب أن 

في حیاة األفراد والجماعات والمجتمعات إلى درجة أصبحت فیھا  اً أساسی اً وللقیم دور
تحدد فالقیم ھي التي . ذلك أن التربیة في حد ذاتھا عملیة قیمیة ،القیم قضیة التربیة

فھي ،وتحكم مؤسسات التربیة ومناھجھا،ت التعلیمیةالفلسفات واألھداف والعملیا
بدونھا تتحول التربیة إلى موجودة في كل خطوة وكل مرحلة وكل عملیة تربویة و

  .)٦٩:   ٢٠٠١،عقل(فوضى 

المرغوب بھ على  في عالقتھا بالرغبات اإلنسانیة كال من تراعي القیم التربویةو
وھي بذلك تجمع بین تلبیة ،والمرغوب بھ على المستوى االجتماعي،المستوى الفردي

تقف وراء كل كما والرغبة القائمة على العقل ،الرغبة القائمة على الحس والعاطفة



وتتمثل في العالقات اإلنسانیة بكافة صورھا ،نشاط إنساني وكل تنظیم اجتماعي
 ٢٠٠٤جعنیني، . (افق بین الفرد ومحیطھ االجتماعيوتؤدي إلى تحقیق التو،وأشكالھا

 :٥٣(  

ا في تحقیق األمن الوطني والقومي ً ا بارز ً فلكل مجتمع نظامان یحمي ،كما أن للقیم دور
أحدھما نظام عسكري تقني یختص بالدفاع عن الوطن ،سیاجھ القومي من الخطربھما 

واآلخر نظام قیمي یختص بالدفاع عن الوطن ،وحمایتھ ضد الغزو المسلح من الخارج
  )٧٣:  ٢٠٠١عقل، (ضد الغزو الفكري

تجعل لحیاتھ فھي ،وخاتمة القول أن القیم خاصیة لإلنسان دون غیره من الكائنات
ا ،ترتقي بھ عن عالم الحیوانمعنى وھدف و ً فاإلنسان بال قیم كبھیمة األنعام ال یفقھ شیئ

ً وصدق هللا تعالي إذ یقول َ {: بل ھو أضل سبیال َ أ ون عُ مَ ْ س َ ْ ی م ھُ َ ر َ ث ْ ك َ َّ أ ن َ بُ أ سَ ْ َح ْ ت م َ ْ أ و
ْ إال كاألن م ْ ھُ ِن َ إ ُون قِل ْ ع َ َ ی ْ أ م ُ لْ ھ َ ِ ب ام َ ً ع یال ِ ب َ لُّ س   ٤٤، آیة الفرقانسورة . }ضَ

   القیم وظائف: اً خامس

فمن خالل  ُّ ر َ ع َ یمكن استخالص ،على أھمیة القیم وضرورتھا لألفراد والجماعات الت
  :وظائف القیم وفوائدھا للفرد والمجتمع فیما یلي 

 ً   :على المستوى الفردي / أوال

 :أنھا )٦:  ٢٠٠١( موسىیذكر 

ا في تشكیل الشخصیة الفردیة وتحدید  • ا ھامً ً أھدافھا في إطار تلعب القیم دور
 .معیاري صحیح 

فیمكن التنبؤ بسلوك الفرد إذا  • َّ ر ما لدیھ من قیم وأخالقیات في المواقف  عَ
  .وبالتالي یكون التعامل معھ في ضوء التنبؤ بسلوكھ،المختلفة

 :أنھا)٣٥:  ١٩٨٨ (أبو العینینویضیف 

ا • ً ا وخلقی ً كي ال تتغلب على  ورغباتھوضبط شھواتھ ،تعمل على إصالح الفرد نفسی
 .وتوجھھ نحو الخیر واإلحسان والواجب ،عقلھ

وتمنحھ القدرة على التكیف والتوافق ،تعطي الفرد إمكانیة أداء ما ھو مطلوب منھ •
 .اإلیجابیین وتحقیق الرضا عن نفسھ 

فھو یستعین بالقیم على مواجھة ضعف نفسھ ،رد اإلحساس باألمانتحقق للف •
  .حیاتھوالتحدیات التي تصادفھ في 

 :أنھا)٣١:  ٢٠٠١( كما یضیف رضوان

وتدفعھ لتحسین إدراكھ ومعتقداتھ لتتضح ،تعطي للفرد الفرصة للتعبیر عن نفسھ •
 .أمامھ وبالتالي تساعده على فھم العالم حولھ  الرؤیا



وتعمل على حفظ نشاطات األفراد وبقائھا ،لعمل وتوجھ نشاطھتدفع الفرد إلى ا •
 .وصیانتھا من التناقض واالضطراب ،موحدة ومتناسقة

ا  ً  :على المستوى االجتماعي / ثانی

 :أنھا ) ٩:  ١٩٩٢( السرحانيیذكر 

 .فتحدد لھ أھدافھ ومثلھ العلیا ومبادئھ المستقرة ،تحفظ على المجتمع تماسكھ •
ا ،تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضھا ببعض حتى تبدو متناسقة • وتعطیھا أساسً

ا  ً   .أذھان أفراد المجتمعیستقر في عقلی

 :أنھا)٣٦:  ١٩٨٨( ویضیف أبو العینین

حیث أنھا تحمل ،تقي المجتمع من األنانیة المفرطة والنزوات والشھوات الطائشة •
األفراد على التفكیر في أعمالھم على أنھا وسائل للوصول إلى غایات سامیة 

 .ولیست مجرد أعمال إلشباع الرغبات والشھوات 
  .بالصیغة التي یتعامل بھا مع العالمتزود المجتمع  •

 :أنھا)٢٦٠:  ٢٠٠٣( كما یضیف أحمد

ا في التقریب بین الشعوب • ً ا بارز ً وإذا  ،فذلك بدایة للتفاھم الدولي ،تلعب القیم دور
أن یلتقیا الختالفھم في القیم  كان الرأي السائد أن الشرق والغرب ال یمكن

  .تحتاج إلى روحانیة الشرقمادیة الغرب  إنفإن من المؤكد  األخالقیة

 :على)٢٣٩:  ٢٠٠٣أبو العینین وآخرون، (في حین یؤكد 

تساعد المجتمع على مواجھة التغیرات التي تحدث فیھ بتحدیدھا االختیارات  •
وتحفظ للمجتمع استقراره وكیانھ في ،الصحیحة التي تسھل على الناس حیاتھم

لوظائف االجتماعیة لھا بحیث وتتكامل الوظائف الفردیة للقیم مع ا. إطار موحد
ا من الشخصیات اإلنسانیة القادرة على التكیف  ً ا معین ً ◌ ً تعطي في النھایة نمط

كما أنھا ،ألداء دورھا الحضاري المنشود والمطلوب،اإلیجابي مع ظروف الحیاة
ومن أجل ھذا یحرص المجتمع على تنشئة أفراده ،تعطي المجتمع شكلھ الممیز

 . تھ وقیمھمتشبعین ومتشربین ثقاف

 ً    القیم مصادر: سادسا

  :یمكن تحدید مصادر القیم في المجتمع اإلسالمي حسب أھمیتھا كما یلي 

  :القرآن الكریم  - ١

ا یھدي  ً ا ربانی ً الدنیا واآلخرة،وھو كتاب  يالعالمین إلى خیریعد القرآن الكریم دستور
 أنزلھ تعالى على سید المرسلین بلسان عربي مبین لیخرجھم من الظلمات إلى هللا



ریاض، (ولذا فھو منھج حیاة متكامل یوجد فیھ ما یحتاج إلیھ كل إنسان . النور 
٤١:  ٢٠٠٤ (  

ا فِي الكِ ... { :فیھ قال هللا تعالىقد و َ ن ْ ط َّ َر ا ف ٍ مَّ ء ْ َي ابِ مِن ش َ  .٣٨،آیةاألنعامسورة }... ت
وھو الدستور ،یحتوي القرآن على النظام القیمي في اإلسالم بتفصیالتھ وتفریعاتھكما 

ا متعددة في التربیة على القیم منھا ،الذي یستند إلیھ في اشتقاق القیم ً ویتضمن طرق
  ).٦٣:  ١٩٨٨أبو العینین، (القصة والمثل والقدوة 

تتحول آیاتھ إلى سلوك  واإلقرار بكون القرآن الكریم المصدر األساسي للقیم یتطلب أن
 .واقعي وتطبیق عملي لما جاء بھ من أحكام وتشریعات 

 :السنة النبویة  - ٢

وكل ما صدر عن رسول " ما صدر عن رسول هللا من قول أو فعل أو تقریر " وھي  
  .) ٦٤:  ١٩٨٨،أبو العینین( اإلتباعهللا یعتبر ذو قیمة وحجة على المسلمین واجب 

یة في شرح آیات القرآن الكریم وتفسیر النبویة وظائف أساسا تؤدي السنة كم
ا لمبادئ الشریعة ،مفرداتھ ً ا واقعی ً ا عملی ً ا . وتمثل تطبیق ا مھمً ً ولذا یمكن اعتبارھا مصدر

 .من مصادر القیم 

 :طبیعة العصر ومتطلباتھ - ٣

 : ما یليفی متطلباتھأھم و العصر طبیعةوتتمثل 

ف ومن ذلك ظھور ما ( وتطبیقاتھصلة العضویة بین العلم ال • ِّ ر َ بعلم األخالق  یُع
 ) .الحیویة أو أخالقیات الطب 

فةالتطور الھائل في ال • ِ ر ْ ومن ذلك تطور تكنولوجیا المعلومات ( اإلنسانیة مع
 .)مبادئ وقیم علمیة وأخالقیة ثقافة تكنولوجیة، و واالتصاالت وما رافقھا من

وقیامھا على أسس جدیدة من القیم اإلنسانیة والتركیز على ،ثورة اإلنتاج واإلدارة •
ف ما  ِّ ر َ  ). ١٢:  ١٩٨٣أحمد، . (بقیم العمل واإلدارة  یُع

 :طبیعة المجتمع وأھدافھ  - ٤

وإذا كانت طبیعة العصر ومقوماتھ ھي اإلطار العام الذي تستقي منھ القیم         
المنطلق األساسي لصیاغة القیم وتشكیلھا فإن طبیعة المجتمع واتجاھاتھ ھي ،مصادرھا

وتمسكھ بالقیم الروحیة ،ویتمیز المجتمع اإلسالمي بغلبة الثقافة ا إلسالمیة علیھ. 
واألخالقیة ،باإلضافة إلى تقبل التغیر والتجدید ما لم یتعارض ذلك مع قیمھ األصیلة 

  ).١٤:  ١٩٨٣أحمد، (

 :شخصیة الفرد وحاجاتھ  - ٥

وخصائصھ ومكوناتھ ومطالبھ واحتیاجاتھ الحضاریة والنفسیة تعد شخصیة الفرد 
  ) ٢٦:  ١٩٩٨الفریحات، ( .در القیم الرئیسةعیة أحد مصاواالجتما



فالفرد البد أن تكون لدیھ قناعة خاصة بقیم مجتمعھ كي یحس باالنتماء وعدم 
وتلك القناعة تأتي عندما یدرك الفرد أن ھذه القیم تلبي مطالبھ ،االغتراب

ا لسلوكھ ،وال تتعارض مع شخصیتھ،تیاجاتھواح ا موجھً ً وبالتالي یكتسبھا ویتبناھا إطار
  .عن رضا واقتناع 

مصادر القیم في المنظومة ) ٤٨: ٢٠٠٦( الدیب من جھة أخرى فإنھ یصنفو
  :التربویة اإلسالمیة،ھي

 الرسالة من هللا عز وجل  
 اإلیمان باألركان الستة(االعتقاد واإلیمان با تعالى(  
 الفكر والتصور والمنھج اإلسالمي في شتى مجاالت الحیاة  
 منظومة القیم اإلسالمیة الثابتة  
 سلوكیات الفرد والمجتمع اإلسالمي. 

ً التقسیم الیتعارض مع  التقسیموحیث أن ھذا  السابق إال أن السابق یعتبر أكثر شموال
 .الدراسةول في ھذه األالتقسیم ،لذا فإن الباحث یمیل إلى ووضوحاً 

 ً    القیم تصنیف: سابعا

ا التساع مفھوم القیم ً فقد تعددت ،واختالف األطر الفلسفیة والفكریة في النظرة إلیھ،نظر
فھناك من صنفھا على شكل ،تصنیفات القیم وتنوعت طرقھا واألسس التي تقوم علیھا

كما صنفھا علماء المسلمین على أساس ،أنماط،وھناك من صنفھا على شكل أبعاد
  :ومن أشھر تصنیفات القیم ما یلي . النظرة اإلسالمیة للكون والحیاة واإلنسان 

 إذ قدم"  Types of Menأنماط الرجال " ؛ في كتابھ  Sprangerما أورده  سبرانجر
ا للقیم یعتمد تقسیم الناس إلى ستة أنماط حسب غلبة قیم كل قسم  ً وھذه األقسام  ؛تصنیف

والقیم  ،والقیم االجتماعیة،والقیم السیاسیة،االقتصادیةوالقیم ،القیم النظریة :ھي 
  )٢٨:  ١٩٨٦زاھر، (. والقیم الجمالیة،الدینیة

ا یعد من أكثر تصنیفات القیم  قدم ریتشرأن  )٢٥٥:  ٢٠٠٣ (أحمدذكر كما  ً تصنیف
ا المعیاریة في تصنیفھ كما یلي  ً ا لمحكات متعددة ومعتمد ً  :شموال وفق

  أما ،ویقصد بالذاتیة النظرة إلیھا كغایة فضلى: )الموضوعیة ــالذاتیة (معیار
 .الموضوعیة فمن حیث إمكانیة قیاسھا ووجودھا بشكل نسبي لدى األفراد 

  والعمومیة ھي شیوع القیم على مستوى : )الخصوصیة ــالعمومیة (معیار
بینما الخصوصیة ھي القیم الخاصة بفئة معینة من المجتمع كفئة ،المجتمع

 .اء أو العمال األطب
  أو أنھا وسیلة ،ویعني اعتبار القیمة غایة نھائیة: )الوسیطیة ــالنھائیة (معیار

 .لغایة أخرى 
  أو قیم تختص بالعمل أو بالعالقات ،كأن تكون قیم أخالقیة: معیار المضمون

 .بین الناس 



 الذات فھناك قیم متجھة إلى : معیار العالقة بین محتضن القیمة والمستفید منھا
كالقیم األسریة والقیم ( وقیم متجھة إلى اآلخرین ،)كالطموح والنجاح والنظافة (

 ). الوطنیة 

ا على الوظائف )٤٣٢: ١٩٨٦( كما في العوا أوبیرصنف  في حین ً القیم اعتماد
 :فكان ھناك ،االجتماعیة

 وتشمل خمسة )وتقابلھا القیم المادیة(صة زمرة الوظائف االجتماعیة المشخ،
 : أنواع

 .وتقابلھا القیم الحیویة ،الوظائف العضویة .١
 .وتقابلھا القیم الخاصة بالذات ،الوظائف الحسیة .٢
 .وتقابلھا القیم االقتصادیة ،وظائف االكتساب .٣
 .وتقابلھا القیم التقنیة ،وظائف اإلنتاج .٤
 .وتقابلھا القیم السیاسیة ،وظائف التنظیم .٥
 وتشمل خمسة ،)وتقابلھا القیم الثقافیة(رة الوظائف االجتماعیة المجردة زم

 :أنواع
فةوظائف ال .١ ِ ر ْ  .وتقابلھا قیم الحقیقة ،مع
 .وتقابلھا قیم الخیر ،وظائف األخالق .٢
 .وتقابلھا قیم الفن والجمال ،الوظائف الجمالیة .٣
 .وتقابلھا قیم الحب ،وظائف المحبة .٤
 .القیم المتصلة بالدین والفلسفة وتقابلھا،وظائف التركیب الكلي .٥

القیم في خمسة یرتب شیلر أن  )٢١٨:  ١٩٩٦( من جھة أخرى یذكر بدويو
  : ،ھيمستویات أو رتب متدرجة إلى األعلى

  االستمتاع والتألم ،اللذیذ والمؤلم( مستوى القیم الحسیة ... ( 
  النافع والضار( مستوى القیم المدنیة ... ( 
  الشیخوخة والموت،الصحة والمرض( مستوى القیم الحیویة ... ( 
  فةالخاصة بال،الجمالیة والشرعیة( مستوى القیم الروحیة ِ ر ْ  ...) مع
  المقدس ،المحبة( مستوى القیم الدینیة .(... 

في  )٧٣: ١٩٨٠( ومنھا ما اعتمدتھ دیاب،وھناك محاوالت عربیة لتصنیف القیم
 :تصنیف القیم حیث صنفتھا على أساس أبعادھا؛ كما یلي 

  سبرانجر ویمثلھ تصنیف : بعد المحتوىSpranger  ًـ الذيــ  أشیر إلیھ سابقا
والقیم ،والقیم االقتصادیة،القیم النظریة: قسم القیم إلى ستة أنماط ھي حیث 

 .والقیم السیاسیة ،والقیم الدینیة ،والقیم االجتماعیة،الجمالیة
 وتصنف القیم وفقھ إلى : المقصد بعد :  
وھي التي ینظر إلیھا األفراد والجماعات على أنھا وسائل لغایات ،قیم وسائلیة •

  أبعد منھا



وھي األھداف والفضائل التي تضعھا الجماعات واألفراد ،قیم غائیة أو نھائیة •
 .لنفسھا 

  ولھ ثالث مستویات ،تقدر شدة القیمة بدرجة اإللزام التي تفرضھا: بعد الشدة : 
 )أي القیم الملزمة أو اآلمرة الناھیة ( ما ینبغي أن یكون  •
 )أي القیم التفضیلیة ( ما یفضل أن یكون  •
 )أي القیم المثالیة أو الطوبائیة ( ما یرجى أن یكون  •
  تنقسم القیم من ناحیة شیوعھا وانتشارھا إلى قسمین : بعد العمومیة : 
لتي یعم انتشارھا في المجتمع كلھ بجمیع طبقاتھ وھي القیم ا،القیم العامة •

 .وفئاتھ
أو جماعة أو ،وھي القیم المتعلقة بمواقف أو مناسبات معینة،القیم الخاصة •

 .مناطق خاصة 
  وتنقسم القیم من ناحیة وضوحھا إلى قسمین : بعد الوضوح : 
وھي القیم التي یصرح بھا ویعبر عنھا بالكالم أو ،قیم ظاھرة أو صریحة •

 .سلوك الظاھر ال
وھي القیم التي تستخلص أو یستدل على وجودھا من مالحظة ،قیم ضمنیة •

 .السلوك المتكرر 
  قسم القیم وفق ھذا البعد إلى نوت: بعد الدوام : 
فو،وھي القیم الوقتیة العارضة السریعة الزوال،قیم عابرة • َّ ر َ ع ُ  .بالقیم المادیة ت
ا طوی،قیم دائمة • ً ف، ومستقرة في نفوس الناس،الً وھي التي تبقى زمن َّ ر َ ع ُ بالقیم  ت

  . الروحیة 

ف بالتصنیف ) ٤٢٦:  ١٩٨٦ ( صنف العوای ومن جھة أخرى ِّ ً عُر القیم تصنیفا
روحیة إلى أعلى أشكال الحیاة الفكریة وال صعوداً ،الصاعد من األدنى إلى األسمى

 :ثالثة أنظمة  في ھذا التصنیف ویأتي . في الحیاة الشخصیة 

  فةویقابل ال،ویمثل البنیة الدنیا في كل واقع حي: القیم الحیویة نظام ِ ر ْ  مع
وغرائز ،غرائز الحیاة: مجاالت أساسیة ھي  ةالضمنیة، ویشتمل على ثالث

 .وغرائز الممارسة ،التناسل
   فةویقابل ال،ویمثل نظام اإلنسان: نظام القیم الفكریة ِ ر ْ ویتضمن . الصریحة  مع

) أنت(وقیم التعاطف أو ال،)أنا(قیم الفردیة أو ال: مجاالت قیمیة ھي  ةثالث
  .وقیم اللعب واالنطالق والخیال ،)نحن(وال
  وھو النظام الرفیع الذي ینجم عن تدخل الضمیر أو : نظام القیم الروحیة

  .الوجدان األخالقي حتى یحقق الشخص رسالتھ ویضطلع بمسؤولیة مصیره 

ا للمنظور اإلسالميصنف لت محاوالتوھناك  ً   :من أھمھا،القیم تبع

م في بحث لھما عن لھاشمي وعبدالسالمن تصنیف ل) ١١: ١٩٩٩( ما ذكر بن مسعود
حیث صنفا القیم على أساس "البناء القیمي للشخصیة كما ورد في القرآن الكریم " 

  :النظرة اإلسالمیة لإلنسان على مستویین 



 وقیم متصلة ،متصلة بعالقة اإلنسان بربھقیم : یقسم القیم إلى ،تصنیف ثالثي
  .بعالقة اإلنسان بنفسھ وقیم متصلة بعالقة اإلنسان باآلخرین 

 إذ یندرج تحت كل قسم من األقسام السابقة ستة أبعاد ھي ،تصنیف سداسي: 
فالبعد العقلي المو البعد البیولوجيو البعد الروحي َّ ر َ  البعد االنفعالي العاطفيو يع

  .البعد االجتماعي الخاص والعام و واألخالقيالبعد السلوكي و

للقیم من اآلیات العشرین التي الذي استمد تصنیفھ  )٣٨٩: ٢٠٠٢(الكیالنيوتصنیف 
ن المؤمنین والكافرین والتي تشیر إلى أحوال كل م،تبتدئ بھا سورة البقرة

 النفاق، وقیم،وقیم الكفر،قیم التقوى: أنواع من القیم  ةوخرج منھا بثالث والمنافقین،
  :وفیما یلي تفصیل ھذه األنواع 

  قیم التقوى:  

واألبعاد . التقوى لغة تعني اتقاء االنحراف عن الصواب واتقاء الوقوع في الخطأ 
فوبعد م،وبعد اجتماعي،بعد دیني: الرئیسیة لقیم التقوى ھي  َّ ر َ  والمحور الرئیس. ي ع

فوتندرج قیم التقوى في مستویات  ،االقتصادي لقیم التقوى ھو العدل االجتماعي  َّ ر َ ع ُ  ت
 :وھي " سلم قیم التقوى" ـب

 .مستوى قیم اإلسالم  
 .مستوى قیم اإلیمان  
 .مستوى قیم اإلحسان  

 
  قیم الكفر: 

فو،الكفر ھو تغطیة الشيء وستره َّ ر وتتدرج . كتم الحق مع العلم بھ : ھ الرازي بأنھ عَ
فقیم الكفر في مستویات  َّ ر َ ع ُ  :وھي " سلم قیم الكفر" ـب ت

ومحوره ،وھو المستوى المولد لجمیع مستویات الكفر: مستوى قیم كفر الترف 
ا {:ویمثلھ قولھ تعالى . حجب وإخفاء وإنكار كل آیات الخالق ودالئل قدرتھ  مَ َ و

ُم  ت ْ ل ِ س ْ ر ُ ا أ مَ ِ ا ب َّ ن ِ ا إ َ ُوھ ف َ ر ْ ت الَ مُ َ َّ ق ِال ٍ إ یر ذِ َّ ن ن ِّ ةٍ م َ ی ْ َر ا فِي ق َ ن ْ ل َ س ْ ر َ َ أ ون ُ افِر َ ھِ ك ِ سورة }ب
  ٣٤،آیة سبأ

ویمثلھ قولھ ،وھو أحد مضاعفات قیم كفر النفاق: مستوى قیم كفر االستضعاف 
ا {:تعالى َّ ن ُ ْ ك ُوا ال َ ْ ق م ُ نت ُ َ ك ْ فِیم ُوا ال َ ْ ق م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ ي أ ِ الِم َ ُ ظ ة َ آلئِك مَ ْ ُ ال م اھُ َّ ف َ و َ َ ت ین ذِ َّ َّ ال ِن إ

 ْ ا َ و ْ ال َ ِ ق ض ْ ر َ َ فِي األ فِین َ ع َضْ ت ْ ـئِكَ مُس َ ل ْ و ُ أ َ ا ف ْ فِیھَ وا رُ ِ اج ھَ ُ ت َ ً ف ة َ ع ِ اس َ ِ و ّ ضُ هللا ْ ر َ ْ أ ن ُ ك َ ْ ت َم ل َ أ
 ً یرا ِ ْ مَص اءت سَ َ ُ و م َّ ن ھَ َ ْ ج م اھُ َ و ْ أ   ٩٧،آیةالنساءسورة }مَ

فون وینفرد المتر،ویحدث حین تنتشر بیئة كفر الترف: مستوى قیم كفر الحرمان  
ة متمثلة بالصوفی حینھا تظھر فرق المحرومین،باالحتكار والظلم واالستكبار
 .، فینغلقون عن المجتمع ویتقوقعون على ذاتھم والزندقة والباطنیة والرافضة

  قیم النفاق: 



ذي یحتوي على باب للدخول وآخر داب الوالنفاق لغة مشتق من النفق أو السر
 :ولھ عدة محاور ھي . أو ھو إظھار اإلسالم وإضمار الكفر ،للخروج

كل من قیم التقوى وقیم الكفر لتأمین المصالح عند  تقوم قیم النفاق على مصانعة 
 .الطرفین

ا بالمبادئ واألفكار واألخالق وال تتحمل في سبیلھا أي   ال تبدي قیم النفاق اھتمامً
 .مسؤولیة أو تضحیة

االھتمام بالشكلیات والظواھر وتنمیق الكالم والوقوف عنده إال بمقدار ما یخدم  
 .المصالح الموقوتة 

 .ت السریة وعقد الصفقات المتناقضةلنفاق بمعالجة المشكالت بالخلواتؤمن قیم ا 
 

ا ف ة ومتغیراتھ ة الحالی ة الدراس ى طبیع النظر إل ة وب ذه الدراس ي ھ ث ف د الباح د اعتم ق
 ً ا یم وفق نیف الق ي لتص نیف السداس للتص ود عق ذي أورده محم یم ال ي  )٢: ٢٠٠١(للق ف

یم التي  دراستھ ى الق ى التعرف عل دى طالب ھدفت إل ة ل ل أھمی ر واألق لوكیة األكث الس
 :، حیث صنفھا إلى في دول الخلیج العربي المرحلتین المتوسطة والثانویة

  .)قیم وطنیة،وقیم إنسانیة،فكریة،وقیم أسریة،وقیم اجتماعیة قیم شخصیة ،وقیم(

  عملیة اكتساب القیم وكیفیة تكوینھا : ثامناً 
فاإلنسان في بدایة حیاتھ ال یمتلك أي ،تعلم إن عملیة اكتساب القیم عملیة        

وتعد التنشئة . بل تلقن لھ أو یتوحد بھا أثناء تفاعلھ مع المجتمع من حولھ ،قیمة
االجتماعیة التي تقوم بھا التربیة بمؤسساتھا المختلفة ھي العملیة التي یتشربھا األفراد 

اد اإلطار القیمي المشترك وعن طریقھا یتم إكساب األفر،قیم المجتمع الذي یعیشون فیھ
وتقتضي عملیة التنشئة استمراریة ومتابعة تمتد . الذي یحدد شكل المجتمع ومالمحھ 

ویمر خاللھا بخبرات مختلفة عبر المؤسسات التربویة واالجتماعیة ،طوال عمر الفرد
فھي التي تتولى عملیة غرس القیم لدى ،كتسب الفرد قیمھ من أسرتھ أوالً وی. المختلفة

ا ،فرد في سنین نشأتھ األولىال ً ا كبیر ً فیما بعد في ومن ثم تلعب جماعة الرفاق دور
 تقاربة وشریحةضاء الجماعة ینتمون لفئة عمریة م،خاصة وأن أعتشكیل القیم لألفراد

  .اجتماعیة واحدة

فھي تمثل ،ةالمدرسوعلى رأسھا ،أما المؤسسات التربویة األخرى داخل المجتمع 
ا م ً ا وظیفی ً كمال لألسرة من حیث تنظیمھا للقدرات والمفاھیم العقلیة والنفسیة امتداد

لحذف منھ لى ذلك بل تقوم باإلضافة علیھ واوال یقتصر دورھا ع،واالجتماعیة لألفراد
ا  ً وتوجد مؤسسات أخرى . بما یتفق مع اإلطار العام للقیم التربویة المرغوبة اجتماعی

وتوجیھھ وإنمائھا كمؤسسات التنمیة  لھا دورھا الفاعل في غرس القیم التربویة
االجتماعیة والنوادي والمراكز التربویة ووسائل اإلعالم المختلفة في المجتمع 

  .)١٥:  ١٩٩٦الخلف، (



وتعتبر األساس الذي یبني علیھ ،والقیم المكتسبة في فترة الطفولة ھي قیم راسخة
بینما تمثل مرحلة الشباب الفترة التي تتاح فیھا فرصة . اإلنسان نظام قیمھ فیما بعد 

إلعادة تنظیم القیم ،حیث تقل تلك الفرصة في سن الرشد بینما تكون شبھ مستحیلة في 
  .)٤٣:  ٢٠٠٠الرشید، (فترة الشیخوخة

ا التربیة في إطار معالجتھا للقیم  )٣٥٥:  ٢٠٠٢( كما یشیر الكیالني تقوم،وعمومً
 :بوظیفتین 

القیم اإلیجابیة فرز القیم التي تحددت من الماضي وتصنیفھا لتنمیة  :األولى   
 .،واجتثاث القیم السلبیة وتجفیفھا وتطویرھا ونشرھا

ا للقیم الوافدة لتشیع وترسخ دون القیام بدراستھا  :والثانیة   ً عدم ترك الباب مفتوح
ومحاربة السلبي ،لیلھا وتصنیفھا ومن ثم اإلبقاء على اإلیجابي منھا وتشجیعھوتح

  .وإبعاده 

 وعبدالرحمنیذكر البطش  وھناك عدة عوامل تؤثر في البناء القیمي لدى األفراد
 :من أھمھا أن ،)٩٩: ١٩٩٠(

 إذ توصلت بعض الدراسات التربویة واالجتماعیة إلى وجود اختالفات : الجنس
حیث تعمل المجتمعات على تنشئة كل ،القیمي لدى الذكور واإلناث في التركیب

ا عن اآلخر  ً ا ومتمیز ً ا مختلف ً ا اجتماعی ً  .منھما لیؤدي دور
 جد االقتصادي واالجتماعي لألسرة ،فت ویعنى بھا المستوى: الطبقة االجتماعیة

ا كالمظھریة  رز قیم بینما تب،ة لدى األغنیاءواالستھالك والقیم الجمالیة بارزقیمً
 .الكفاح والطاعة والقیم المادیة لدى الفقراء 

 فالمستوى التعلیمي للفرد لھ دور كبیر في التأثیر على : التحصیل العلمي
إلى أن قیم النظافة واإلحساس  إحدى الدراساتوفي ھذا المجال توصلت ،قیمھ

 .بالمسؤولیة والعقالنیة تمیز المتعلمین بشكل واضح عن غیر المتعلمین 
 فقیم األطفال تختلف عن ،وھو من العوامل المؤثرة في النظام القیمي للفرد: رالعم

وھو ما یؤدي إلى الصراع ،قیم الشباب وھذه بدورھا تختلف عن قیم الراشدین
والذي ال یمكن حلھ إال بتفھم كل فئة عمریة لمتطلبات الفئة ،القیمي بین األجیال

 .األخرى 
 عامل مؤثر في بناء النسق القیمي  وتعتبر ثقافة المجتمع أھم: الثقافة

فالدین ھو المنبع الحقیقي ،ویأتي على رأس الثقافة الدین أو العقیدة المتبعة،لألفراد
ا ماتكون تلك القیم ثابتة وراسخة یصعب زعزعتھا أو تغییرھا ،للقیم ً . وغالب

أثرھا في  فيوالتي ال یخ،ویأتي بعد ذلك التقالید والعادات واألعراف االجتماعیة
 .فراد المجتمع التكوین القیمي أل

 ً  طرق قیاس القیم: تاسعا

كانت النظرة السائدة إلى القیم على أنھا مثالیة ومیتافیزیقیة تستبعد إمكانیة قیاسھا 
أما في الوقت الراھن فقد أصبحت ھناك نزعة إلى تحدید القیم على ،ومالحظة أثرھا



كما أورد بن  یمكن التمییزو. ائیة أساس الدقة من خالل قیاسھا بطریقة إجر
  :بین أربع فئات أو اتجاھات  ).٦٧:  ١٩٩٩(مسعود

ینظر إلى القیم بوصفھا اھتمامات أو اتجاھات إزاء أشیاء : االتجاه األول -
  ومواقف أو أشخاص

وھذا یعني أن تلك ،یقوم على أن المؤشر الرئیس للقیم ھو السلوك :االتجاه الثاني -
  . القیم تدفع أصحابھا إلى أنماط معینة من السلوك 

  . فھو یجمع في قیاسھ للقیم بین مؤشري السلوك واالتجاه  :االتجاه الثالث -
  یقیس القیم من خالل التصریح المباشر بھا  :االتجاه الرابع -

ر اإلسالمي ّ ا عن ،وفي ضوء التصو ً ا شامال نابع القیمة الكبرى فإنھ یمكن اعتماد مقیاسً
فمقیاس ذلك اإلیمان ،الذي ینبثق عنھ سائر القیم األخرى،في اإلسالم وھي اإلیمان با

ولذا جاء ارتباط  ؛)ما وقر في القلب وصدقھ العمل ( فاإلیمان ھو ،ھو العمل الصالح
ا على أن كل  ً ا ومؤكد ً العمل الصالح باإلیمان با في كثیر من آیات القرآن الكریم شاھد

وتتفاوت . بھا المسلم البد أن تظھر آثارھا من خالل السلوك الصادر عنھ یكتسیمة ق
ف قوة ھذا السلوك ودرجتھ بین األفراد بما  ِّ ر َ ومن ھنا یمكن ،بسلم تفاوت الدرجات یُع

وھناك عدة طرق إجرائیة علمیة یمكن بتفاوت درجات السلوك لدى األفراد،قیاس القیم 
  :ھا ما یلي أشھر،من خاللھا قیاس القیم

 المالحظة المنظمة :Systematic Observation   

تھتم المالحظة المنظمة باألنشطة السلوكیة المختلفة للفرد في المواقف 
واستنتاج القیم التي وجھت ذلك ،ھذه النشاطات والسلوكیات وتسجیل وتحلیل،المتعددة

وفي الوقت الحالي یندر  تتم المالحظة بواسطة مالحظ خارجي،و ،السلوكالنشاط أو 
:  ٢٠٠١( لخص سعدات،قة لقیاس القیم لعدة أسبابالمالحظة كطریاستخدام 

  :أھمھا،)٤٣

  اھتمام الباحثین بالجانب الكمي في قیاس الظواھر من خالل استخدامھم
  .بارات أو المقابالت المقننةتخاالو للمقاییس

  عدم كفاءة القیام بھا بشكل منظم ودقیق من جانب المتخصصین في المجال  
 المقابلة الشخصیة: Interview  

ویقصد بھا مجموعة من األسئلة أو من وحدات الحدیث یوجھھا الباحث إلى آخرین في 
موقف مواجھة حسب خطة معینة للحصول على معلومات أو آراء أو اتجاھات أو 

ا من المالحظة دوافع سلوك معین ،واست ً خدمت المقابلة الشخصیة بشكل أكثر انتشار
  ).٣٥:  ٢٠٠١رضوان، (.قیاس القیم واألحكام األخالقیةفي مجال 

  تحلیل المضمون :Content Analysis  

ل االتصال المكتوبة أو ل المستخدمة في دراسة مضمون وسائالوسائ وھو إحدى
منظمة تبدأ باختیار عینة من المادة محل التحلیل وتصنیفھا  ةالمسموعة بوضع خط



ا ً ا وكیفی ً وقد استخدم ھذا األسلوب في الكشف عن القیم من خالل تحلیل . وتحلیلھا كمی
سعدات، ( .مسموعة أو مقروءة أو مرئیةالرسائل ؛ سواء كانت ھذه  الرسائلمضمون 

٤٥:  ٢٠٠١.(   

 االستبیانات المقاییس أو االختبارات أو: Questionaires ), Testings ,Pasychometric( 
ا في مجال قیاس القیم ً ن إدراجھا ویوجد العدید منھا یمك،وھي من أكثر الطرق انتشار

  :ھما)٤٥:  ٢٠٠١( تحت فئتین أساسیتین حسب ما ذكر سعدات

  :وأشھرھا ،المقاییس أو االستبیانات التي تشتمل على أسئلة االختیار من بدائل) أ

 وھو من أوائل المقاییس التي استخدمت في ،مقیاس ألبورت وفیرنون ولیندزي
مجال قیاس القیم ویھدف إلى قیاس القیم ذات التصنیف السداسي الذي وضعھ 

  . Sprangerسبرانجر 
  مقیاس القیم الفارقة الذي أعده برنسPrince  ى أساس تصنیف القیم ویقوم عل

  .عصریةوقیم ،قیم تقلیدیةإلى 

المقاییس أو االستبیانات التي تقیس القیم من خالل ترتیب الفرد لعدد من البدائل ) ب
  :وأشھرھا ،المقدمة حسب أھمیتھا بالنسبة لھ

 أعده ودروف الذي : مقیاس دراسة االختباراتWoodruff  ویتضمن ثالث
ویطلب من الفرد ترتیبھا ،مشكالت رئیسیة یندرج تحت كل منھا ثمانیة حلول

  .حسب أھمیتھا 
 الذي صممھ ھوكس : مقیاس القیم الشخصیةHawkes  ا  ٩٠ویتكون من ً بند

  ...خصصت لقیاس عشر قیم كالصداقة والحیاة األسریة والسیطرة 
 وقام بإعداده سوبر: مقیاس قیم العمل Super  األمن ،قیمة كاإلبداع ١٥لقیاس

  .التعاون ،،المكانة االجتماعیة

اختیار  في حین إن،في قیاس القیم منھجیتھان لكل منھا فإ قةالطرق الساب وبالنظر إلى
مسحیة، ( طبیعة الدراسة: یرجع إلى عدة عوامل أھمھا وقدرتھ على القیاس ي منھاأ

ومیدان تطبیق ،وخصائص مجتمع الدراسة،وأھدافھا ،)...مقارنةعاملیة،
 ھو االختیار الصحیحفي ذلك والمھم  ونوعیة القیم المدروسة،،الدراسة
  .،والتطبیق الدقیقللطریقة

  

  الدراسات السابقة



 دراسات تتعلق بالتقنیات، : القسم األول
في بناء وتحسین السلوك وأدوارھا اإلیجابیة 
  اإلنسانیةواالتجاھات والمھارات والقیم 

 دراسات تتعلق بالقیم والمنظومة : القسم الثاني
 .یمیة والعناصر الفاعلة في بنائھاالق
  من  الدراسات الدراسة الحالیةما استفادتھ

 السابقة 
 راسة الحالیة أوجھ التشابھ واالختالف بین الد

 والدراسات السابقة
 

  
  

  

  

  

  

ابقة  ــ: الدراسات السَّ
ذات العالقة بموضوع العربیة واألجنبیة  قام الباحث بتصنیف الدراسات السابقة

 :الدراسة إلى قسمین 
وأدوارھا اإلیجابیة في بناء وتحسین السلوك  دراسات تتعلق بالتقنیات،: القسم األول

 .والمھارات والقیم واالتجاھات اإلنسانیة

  .دراسات تتعلق بالقیم والمنظومة القیمیة والعناصر الفاعلة في بنائھا:  القسم الثاني

وقد تم تناول كل دراسة من خالل عرض أھدافھا، وعینة ومجتمع الدراسة، واألسلوب 
نتائج وتوصیات كل دراسة، ثم التعلیق النھائي على جمیع البحثي المتبع، وأھم 

  -:الدراسات، یتضح ذلك في السیاق التالي



وأدوارھا اإلیجابیة في بناء وتحسین  دراسات تتعلق بالتقنیات،: القسم األول
  :السلوك والمھارات والقیم واالتجاھات اإلنسانیة

 : )2000Charp,( شاربدراسة  )١
  وھي ،في التعلیم كأداة إلنترنتلاإلیجابیة  األدوارھدفت الدراسة إلى التعرف على 

استخدم فیھا الباحث المنھج المسحي ،لیونسكومنظمة التابعة  مسحیة دراسة
 إدخال حول مختلفة بلدان من دراسة تسعین التحلیلي،من خالل تحلیل محتوى

 تؤثر اإلنترنت تكنولوجیا أن الدراسة نتائج بینتقد و، التعلیم میدان إلى اإلنترنت
 من وتحسن، الذاتي تعلمھم من وتزید التعلیم نحو الطلبة دافعیة على إیجابي بشكل

 على إیجابي أثر لإلنترنت أن كذلك النتائج وأظھرت. لدیھم والكتابة االتصال مھارات
  : اآلتیة الجوانب في المعلمین

  . التعلیم أسالیب في التنویع على المعلمین مساعدة •
  . بتخصصاتھم ومعرفتھم المھني المعلمین تطویر في المساعدة •
  . الصف داخل إداریة حلول إیجاد على المعلمین مساعدة •
  . وطلبتھم المعلمین بین والتواصل الثقة تعزیز في المساھمة •
  . اإلنترنت الستخدامات المختلفة المھارات إلى التعرف في المعلمین مساعدة •
  . لطلبتھم الفردیة الخصائص إلى التعرف في المعلمین مساعدة •

 : (Change,2002)دراسة شانج  )٢
لتقصي عما إذا كانت عملیة التدریس باستخدام الحاسوب،وطریقة حل  الدراسة ھدفت

المشكالت تؤدیان إلى تحسین نواتج التعلم في مجال تدریس العلوم،استخدم الباحث 
المنھج التجریبي لإلجابة عن أسئلة الدراسة حیث قام بمقارنة طریقة التدریس 

یقة التدریس باستخدام باستخدام الحاسوب المرتبطة بطریقة حل المشكالت مع طر
الحاسوب  المرتبطة بطریقة حل المشكالت مع طریقة المحاضرة والمناقشة مع 

ً على طلبة المرحلة الثانویة في تایوان خالل و ،استخدام اإلنترنت تم َّ تطبیقھا جمیعا
ً، وقد قام ، تدریس مادة العلوم  مع قیاس اتجاھات ھؤالء الطلبة نحو العلوم أیضا

األولى تجریبیة : ذلك بتقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتینالباحث بعد 
ً وطالبة استخدمت معھا طریقة حل المشكالت مع الحاسوب)١٥٦(وعددھا في ، طالبا

ً وطالبة طبقت علیھم طریقة المحاضرة )١٣٨(حین تألفت مجموعة المقارنة من طالبا
ختبار التحصیلي لمادة طبیق االأما أداة الدراسة فقد تمثلت بت. واإلنترنت والمناقشة 

باإلضافة إلى مقیاس االتجاھات ، ٢٠٠٢عام  Changم األرض الذي طوره شانج عل
 Maoو ماو  Changنحو مادة علوم األرض الذي طوره كل من شانج 

لتحلیل نتائج  MANCOVAم،واستخدم مقیاس تحلیل التباین المصاحب ١٩٩٩عام
ائج الدراسة أن الطلبة الذین درسوا الفروق بین اختباري المجموعتین،وقد أظھرت نت

حسب طریقة حل المشكالت والحاسوب قد حصلوا على درجات أو عالمات أعلى 



وبداللة إحصائیة من زمالئھم الذین تعلموا مادة علوم األرض حسب طریقة 
ً لمصلحة طلبة ، المحاضرة والمناقشة واإلنترنت بل وكانت ھناك فروق دالة إحصائیا

فیما یتعلق باتجاھاتھم نحو المادة ) حل المشكالت والحاسوب(یة المجموعة التجریب
  .المدروسة 

  : Walker & Zeidler(2003)دراسة والكر و زیدلر  )٣
في التعلیم واستیعاب  اإلنترنتھدفت الدراسة إلى تحدید مدى االرتباط بین استعمال 

الطالب للمفاھیم العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي في مادة العلوم بالمرحلة 
ً من الصف التاسع إلى الصف الثاني ) ٣٨( من العینةتكونت الثانویة، وقد  طالبا

عشر،استخدم فیھا الباحث منھج البحث النوعي من خالل المقابالت الشخصیة والمقننة 
 .لعینة الدراسة اإلنترنتواالستفتاء عبر  والنقاش

ال  اإلنترنتوقد دلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام    ً في تعلم العلوم یسھم وبشكل فعّ
في تحقیق األھداف التعلیمیة و التي تؤدي إلى  تعمیق استیعاب المفاھیم العلمیة في 

د، ومادة العلوم كما أنھا تنمي مھارات التفكیر اإلبداعي حِ ُ من الصفة  اإلنترنت ت
 .التجریدیة التي تتسم بھا مادة العلوم، وتنشط قدرات التخیل لدیھم

  ) : م٢٠٠٤(دراسة دویدي  )٤
فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ  اإلنترنتاستخدام العصف الذھني من خالل أثر على  الت

 . بكلیة التربیة بجامعة طیبة في تنمیة التفكیر لدى طالب طرق تدریس اللغة العربیة
ً، قسمھا إلى ثالث مجموعات ٦٩وتكونت عینة الدراسة من  األولى مارست : طالبا

؛ اإلنترنتالعصف الذھني التقلیدي، والمجموعة الثانیة مارست العصف الذھني عبر 
 . بینما استخدمت المجموعة الثالثة كمجموعة ضابطة

ً لصالح المجموع ة التجریبیة وأظھرت النتائج الدراسة أن ھناك فروق دالة إحصائیا
ھو ضرورة  اإلنترنتاألولى، ومن أھم توصیات الدراسة في مجال استخدام تقنیة 

  .لتطویر العملیة التعلیمیة اإلنترنتاالستفادة من 
  ) : م٢٠٠٤(دراسة إبراھیم  )٥

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على فعالیة برنامج مقترح متعدد الوسائط في تنمیة  الت
 .نتاإلنترمھارات التجول داخل 

طالب وطالبة من الفرقة الرابعة، شعبة تكنولوجیا  ١٠٤وتكونت عینة الدراسة من  
ً متعدد الوسائط في  التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الزقازیق،واستخدم الباحث برنامجا

 .اإلنترنتتنمیة بعض مھارات التجول داخل 
ً في األداء المھاري  فروقاً وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد وجود   دالة إحصائیا

صوت (تعرضوا لبرنامج  شبكة لصالح الطالب الذيالل داخل البعض مھارات التجو
فعالیة برنامج الوسائط المتعددة في تنمیة مھارات التجوال لدى و ،)وصورة ونص

  .الطالب
  : Hazari, et al(2005) ي وآخرون دراسة  ھزار )٦

،وتعتبر ھذه الدراسة "Wiki technologyالقیمة التعلیمیة لتكنولوجیا الویكي "بعنوان 
دراسة استكشافیة تھدف إلى فحص قدرات تكنولوجیا المعلومات كأداة للتعلیم 



وھي عبارة عن شبكة ) wikis( الویكي ،وتركزت الدراسة على تكنولوجیاوالتعلم
 اإلنترنتلم نشط في بیئة تعلم ترتكز على تكنولوجیة لتقدیم أفكار مترابطة وفرص تع

ً إلى التأكید على القیمة التعلیمیة  كما ھدفت الدراسة ھذه الدراسة المسحیة أیضا
لدراسة الستخدام تكنولوجیا المعلومات في المحاضرات الجامعیة، وقد اعتمدت آلیة ا

ستخدام التعلم ،والدافعیة ،والتفاعل الجماعي،وا: محاور رئیسیة ھية على أربع
وقد تم اختبارھا وقیاس إمكانیة االعتماد علیھا كأداة لتقدیر وتقییم  الحدیثة ، التكنولوجیا

 . مدى إدراك الطالب لقیمة وأھمیة تكنولوجیا المعلومات 

وقد تم اختبار الفروض للتأكد من إذا ما كانت عوامل مثل العمر أو الجنس والخبرة 
د تؤثر على تفاعل الطالب مع التكنولوجیا ق اإلنترنتفي العمل وخبرة استخدام 

الحدیثة، كما تم في ھذه الدراسة مناقشة أفضل الوسائل إلدخال التكنولوجیا في 
یقدمھا  التي وفي اھتمام الطالب وفي الدروس التعلیمیة ،الفصول التعلیمیة من ناحیة

المعلمین بواسطة التكنولوجیا الخاصة بالتدریب من ناحیة أخرى ،وقد توصل 
سوف یعطي الفرصة ) wikis(ن االستخدام الصحیح لتكنولوجیا الباحثون إلى أ

  . للمدربین والباحثین لخلق بیئة للتعلم التكنولوجي المؤثر 

  :Grote, Ellen(2005)ألن  دراسة  جروت ، )٧
في  اإللكترونيبناء العادات والقیم والھویات من خالل البرید ھدفت لتقصي إمكانیة 

رسات وقد ركزت ھذه الدراسة اھتمامھا على استقصاء ومالحظة بعض المماة،المدرس
كممارسات شفھیة حرة وكإحدى الطرق التي تساعد ) الدردشة الثرثرة،والمزاح،و( كـ

ً على تأكید العالقات والتحكم  في القیم االجتماعیة واستقرارھا وبناءھا في كافة آلیا
المجتمعات وقد تم ذلك بتقصي سلوك مجموعة من الفتیات المراھقات االسترالیات 
األصل وممارساتھم المتعلقة بالعادات والقیم من خالل مراقبة البرید الخاص بالدردشة 

)Chat   ( فھم البناء االجتماعي ، واإللكترونيوتتبع السلوك الجمعي لھن عند التواصل
وقد تم من خالل ھذه الدراسة جمع معلومات وبیانات كتحلیل للممارسات ،لشخصیاتھن

والحوارات المسجلة لمجموعة الفتیات االسترالیات في مدرسة ثانویة للطالب الذین 
وقد كشفت الدراسة أن الفتیات استخدمت . یعانون من خطر تدني المستوى التعلیمي 

في عمل صداقات من ناحیة  اإللكترونيالدردشة من خالل البرید في  اإلنترنت
 اإلنترنتوتأسیس شخصیات ذات جوانب متعددة من ناحیة أخرى وكذلك استخدمن 

 : موضوعات رئیسیة ھي ةفي إرساء عادات وقیم اجتماعیة ارتبطت بأربع

 .  ممارسة اجتماعیة للفتیات في دائرة الصداقة  -

  . مشاركة اجتماعیة وممارسات طبیعیة للفتیان الذكور  -

  . العالقات بین الفتیان والفتیات  -

  . المخاطرة في التطبیق  -



ة مكان جاذب ومألوف المدرسوقد خلصت الدراسة إلى أنھ یمكن للمعلمین أن یجعلوا 
ة والدراسة من خالل إعطاء مساحة من المنھج المدرسللطالب الغیر راغبین في 

كما أن استخدام البرید . اإللكترونيي للدردشة والكتابة لألصدقاء على البرید المدرس
ً یحسن مھارة الكتابة والتحلیل وكیفیة استخدام الكمبیوتر لدى الطالب  اإللكتروني أیضا

ا یؤدي إلى المساھمة في بناء وتأسیس مباإلضافة إلى زیادة مستوى الوعي اللغوي م
خلق مجاالت متنوعة للعمل، وكذلك خلق مجتمع  شخصیات فاعلة في المشاركة في

 .أكثر انفتاحاً 

 ) : م٢٠٠٦(حسیندراسة  )٨
فھدفت الدراسة إلى   ُّ ر َ ع َ في تدریس مقرر طرق  اإلنترنتعلى فعالیة استخدام  الت

تدریس الریاضیات لطالبات كلیة التربیة في إطار منظومة التعلیم عن بُعد وأثره 
 .على التحصیل وتنمیة اتجاھاتھن نحو استخدامھا

طالبة،  ١٦مجموعة تجریبیة وعددھا : شملت عینة الدراسة مجموعتینوقد 
 ً ثالثة قسم الریاضیات طالبة من طالبات الفرقة ال ١٦واألخرى ضابطة وعددھا أیضا

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي لدراسة . في كلیة التربیة للبنات بالمدینة المنورة
عد المعتمد على  واألساس النظري الذي یقوم علیھ،  اإلنترنتنظام التعلیم عن بُ

الذي یطرح  اإللكترونيباإلضافة إلى المنھج التجریبي لقیاس أثر استخدام المقرر 
في  اإلنترنتعلى تحصیل الطالبات وعلى اتجاھاتھن نحو استخدام  نتاإلنترعبر 
 . التعلم

یوفر بیئة تعلیمیة ال التعلم اإللكتروني ومن أھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة أن 
األمر الذي یزید من دافعیة الطالبات نحو التعلم والتطور ،یحدھا زمان أو مكان

فالم َّ ر َ ؤثر على التحصیل الدراسي بشكل ة یاإللكترونیرات ي؛ كما أن استخدام المقرع
أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات  ،وقدأفضل من الدراسة بالطریقة التقلیدیة

وكیفیة استخدامھا واالستفادة منھا؛  اإلنترنتتدریبیة لطالبات الكلیة لتوعیتھن بأھمیة 
والتي سیحتاجھا أعضاء  اإلنترنتتحدید المھارات األساسیة المطلوبة للتعلیم عبر و

  . اإلنترنتھیئة التدریس لیتمكنوا من تقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة عبر 
  :  Alexandersson, et al(2006)وآخرون  دراسة ألكسندرسون ، )٩

الدراسة واحدة من تناولت ، بحیث اإلنترنتتعلم البناء القیمي من خالل ھدفت إلى 
فةیھدف إلى تنمیة الأربع مدارس تشترك في مشروع بحثي  ِ ر ْ عن طریق توصیلھا  مع

بمساعدة تكنولوجیا االتصال والمعلومات، وقد أولت ھذه الدراسة اھتمام خاص ببحث 
بعض القضایا الخاصة السائدة لدى طالب عینة من المدارس السویدیة اإللزامیة عن 

اصة طریق مالحظة القیم،كما تم إجراء مقابلة لصفین دراسیین لبحث معلومات خ
 : الدراسة إلى النتائج التالیة توقد توصل. اإلنترنتبالصراعات العالمیة على 

 اتھم على مقیاس واحد وھو مقیاس أن الطالب قد استندوا في بحثھم وجمع معلوم
وإلى أي مدى یؤثر ، وكیفیة ترتیب الصر عات في السؤال الموجھ لھمالزمن، 

مقیاس الوقت في تنظیم التسلسل الزمني لألحداث التاریخیة على قدرة الطالب 
في تطویر واستیعاب قدرة الطالب على التعامل مع األسئلة الموجھة لھم بصورة 



وتأثیر االندماج في ذاتیة حول قیم الفضیلة واألخالق والمساواة والدیمقراطیة 
 . علیھا اإلنترنتالتعامل مع 

  أن استخدام تكنولوجیا االتصال والمعلومات قد أتاحت ً وأوضحت النتائج أیضا
تیحت للطالب  ُ فرص كثیرة إلثراء وتنویع مصادر المعلومات ولكن الفرص التي أ

ء لدراسة وفھم الصراعات التي كانوا یعبرون عنھا لم تعكس ھذا التنوع والثرا
في حین یمكن القول بأن الفرص المتاحة قد أكدت افتراضات الطالب بشأن 
المحتوى الذي تم مالحظتھ في وقت عمل محدد باإلضافة لطبع جمیع المواد التي 

 )المعلمون ( استخدمھا الباحثون 
   أن المعلم یمكنھ المساھمة في تنمیة قدرات وإمكانیات الطالب من خالل اھتمامھ

بحیث  اإلنترنتالذي ینبغي أن ینفذوه خالل عملیة البحث على بوصف وشرح ما 
یتحكم المعلم في المصادر والمواقع المتنوعة التي یتصفحھا الطالب وبالتالي یقدم 

 .  التقییم بطرقھ المختلفةولھم التوجیھ 
 ): ھـ١٤٢٦( القاريدراسة  )١٠

وقد ھدفت الدراسة لتقدیم نماذج  ،"توظیف التقنیة في االرتقاء بالمواطنة"بعنوان 
مقترحة تستخدم التقنیة كوسیلة من وسائل تنمیة وتفعیل المواطنة لدى 

متعددة النماذج ال المسحي من خالل تقصياألفراد،واتبعت ھذه الدراسة المنھج 
 . لطرق استخدام وسائل التقنیة في ترسیخ وتنمیة المواطنة واالرتقاء بھا

طالب ابتدائي  ١٠٠طالب وطالبة جامعیة،و ٥٠: لىع وقد شملت عینة الدراسة
معلم ومعلمة لمدارس ومراحل مختلفة  ٥٠و،ومتوسط وثانوي من مدارس مختلفة

بمكة المكرمة،وقد كانت أدوات الدراسة عبارة عن استبانات وزعت على عینة من 
طالب وطالبات المراحل األربع، وكذلك استبانات أخرى للمعلمین والمعلمات 

 .المراحل لمختلف
وقد خلصت الدراسة إلى أنھ یمكن تحقیق العدید من األھداف التربویة لالرتقاء 

من خالل )التعلیم عن بعد(وعبر  اإلنترنتبالمواطنة بتوظیف التقنیة وخاصة عبر 
  :ما یلي
  إنشاء المنتدیات الھادفة من قبل مشرفین ومعلمین ومسئولین من التربیة والتعلیم

تبادل المعلومات للتعارف وھادف بین أبناء المناطق المختلفة لفتح باب الحوار ال
یجمع ووذلك بھدف إزالة الحواجز وتبادل الثقافة وربطھم ببعض  ،فیما بینھم

  .بینھم الدین واللغة والوطن ویساعد على إذابة التعصب القبلي فیما بینھم
  إتاحة فرصة الحوار في غرف الدردشةChat Rooms  بین بعض المشایخ

الدعاة والعلماء الذین یحظون بالقبول من قبل الطالب ومنسوبي التربیة والتعلیم و
للتحدث معھم واستشارتھم في األمور التي قد تشكل علیھم وتوضیحھا لھم 

 .  بأسلوب یعمل على تنمیة المواطنة لدیھم واالرتقاء بھا
 فُ فتح قنوات االتصال والحوار بین الطالب من كافة المناطق ل َّ عر َ ت َ وا فیما بینھم ی

: على تقاریر معدة من قبل الطالب بإشراف المعلمین عن حالة مناطقھم مثل
الطقس والمناخ واألماكن السیاحیة والزراعة واألزیاء الشعبیة والعادات والتقالید 
وأي مستجدات لدیھم في المنطقة، مما یعمل على ترابط المناطق ببعضھا 



 Selfتشجع الطالب على التفاعل والتعلم الذاتي ومتابعة تطوراتھا، وكذلك 
Learning  لالستزادة بنفسھم عما یھم وطنھم.  

  تخزین المعلومات الصحیحة في الجھاز كنظام خبیر بحیث یخزن فیھData 
Base  تشمل أسماء المدن ودرجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة ومتوسطاتھا

لوطن بحیث یمكن تكوین أسئلة للمناطق وخرائطھا وأي معلومات أخرى تھم ا
) التقویم(تلقى على الطالب لیجیبوا علیھا فیتم تقییمھا من قبل جھاز التقییم 

التي   CGI" الواجھة العمومیة للمعبر"برامج ( Self Evaluationالمستمر 
، ونظم الحوار ھذه قائمة على )اإلنترنتتسمح بمتابعة عمل الطلبة وتقییمھم عبر 

دیة كالمعلم الخصوصي وتعتمد على تقدیم المعلومات عن إستراتیجیة إرشا
طریق تبادل الحوار بین التلمیذ والكمبیوتر وقد قدم ھذه الطریقة كاربونیل عام 

  . م باللغة اإلنجلیزیة وأطلق علیھا إستراتیجیات التدریس الفردي١٩٧٠
  اإللكترونياستخدام تقنیات البرید E-mail  إإلعالناتولوحة Bulletin Board 

لتبادل األفكار واألسئلة بین المشرفین التربویین والمعلمین والمدیرین و أعضاء 
ھیئة التدریس وبین المشرفین على برامج تطویر األداء الوطني 
وتنمیتھا،ولمناقشة كیفیة مواجھة المستجدات الدخیلة على مجتمعنا التربوي من 

  .سلوكیات غریبة على أبنائنا الطالب
  )  :ھـ١٤٢٧(فاروقدراسة  )١١

للتدریب على استخدام  اإلنترنتھدفت الدراسة إلى تصمیم برنامج تدریبي عبر  
ة لطالبات كلیة التربیة في قسمي اإللكترونیبعض خدمات التعامالت الحكومیة 

 . االقتصاد المنزلي وقسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة من الفرقة الرابعة
طالبة، استخدمت الدراسة المنھج التجریبي، ) ٣٤(تكونت عینة الدراسة من 

 . ة كأداة لتقییم أثر التجربة على عینة الدراسةاإللكترونیواعتمدت االستبانة 
) ٠،٠١(وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

بین المتوسط الحسابي والمتوسط االعتباري، وكانت جمیع متوسطات العبارات 
حسوبة لصالح الموافقة مما یدل على أن أفراد العینة تعطي تقویما موجبا الم

في جمیع العبارات، كما أوضحت النتائج أن  اإلنترنتإلسھامات التدریب عبر 
البرنامج التدریبي یتمتع ببیئة تفاعلیة بین المتدرب وزمالئھ وبین المتدربین 

التدریبي للبرنامج في  والمدرب، واتفقت عینة الدراسة على مساھمة المحتوى
ة بدرجة موافق بشدة وبمتوسط اإللكترونیتعریف المتدربات بمفھوم الحكومة 

كما اتضح من المحور الرابع موافقة عینة الدراسة بدرجة موافق بشدة ). ٤،٨٢(
على أن البرنامج التدریبي ساعد أفراد عینة الدراسة على تطویر ) ٤،٧٩(وبمتوسط 

وانتھت الدراسة بتوصیات في . ةاإللكترونیمات الحكومة مھارتھن في استخدام خد
 اإلنترنتاستخدام التدریب عبر : في التدریب ومن أھمھا اإلنترنتمجال استخدام 

لتطویر الموارد المتاحة لطالب الجامعات والكلیات لتدریبھم على استخدام التقنیة 
ستفادة من مكتسبات ة، واالاإللكترونیومساعدتھم على التعامل مع خدمات الحكومة 

كمتمم ألسالیب  اإلنترنتتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مثل التدریب عبر 



عد من خالل التدریب عبر  في برامج التدریب ألعضاء ھیئة  اإلنترنتالتدریب عن بُ
  .التدریس لمحو األمیة التكنولوجیة

  ) :  م٢٠٠٨(دراسة الزھراني  )١٢
فةھدفت الدراسة إلى  ِ ر ْ أثر تصمیم وتطبیق برمجیة إلكترونیة تفاعلیة لمقرر  مع

تقنیات التعلیم في التحصیل الدراسي لطالب كلیة المعلمین في الباحة، وقد قام 
في ضوء نموذج ) Director( بتصمیم برمجیة تعلیمیة باستخدام نظام الدایركتور

وحدات تصمیمي قام بتقدیمھ كمقترح،وقد اشتملت البرمجیة المصممة على ثالث 
وھو ضمن مساقات تقنیات التعلیم " تقنیات التعلیم " تعلیمیة من وحدات مساق 

 .المقدمة في كلیات المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة
وقد تم تطبیق البرمجیة التعلیمیة بتوظیف المنھج شبھ التجریبي الذي تضمن  

مجموعة حیث درست ال) مجموعتین تجریبیتین، ومجموعة ضابطة ( تصمیمھ 
التجریبیة األولى بنمط التعلیم المدمج الذي یدمج فیھ ما بین استخدام البرمجیة 
التعلیمیة والمحاضرة التقلیدیة، وتطبیق نمط التعلم الذاتي مع المجموعة التجریبیة 
م أفرادھا بأنفسھم عن طریق استخدامھم البرمجیة التعلیمیة، كما  َّ الثانیة حیث َتعل

بنمط المحاضرة التقلیدیة وقد ضمت كل مجموعة منھا بطة درست المجموعة الضا
ا) ٢٠( ً  .طالب

ا بین أداء المجموعتین  ً وقد دللت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق دالة إحصائی
ا على نتائج الدراسة، كما قدم الباحث  ً ا واستناد التجریبیتین حیث كان أداؤھما متشابھً

عدم االقتصار في : ان من أھمھا مجموعة من التوصیات والمقترحات،التي ك
تدریس مساقات تقنیات التعلیم على نمط المحاضرات التقلیدیة،التي تركز على 
الجوانب النظریة أكثر من تركیزھا على الجوانب التطبیقیة وتوظیف أنماط تعلیمیة 
أخرى یتحقق من خاللھا دمج المستجدات التكنولوجیة الحدیثة، التي من خاللھا ستتم 

زنة ما بین الجوانب النظریة والتطبیقیة؛ حتى یرتفع مستوى إتقان الطالب الموا
واكتسابھم المفاھیم العلمیة الصحیحة لمجال تقنیات التعلیم،وتمكنھم من مھاراتھ 

  .الالزمة 
  ): ھـ١٤٢٩(دراسة أمیمة األحمدي )١٣

ودراسة  اإلنترنتعلى  اإللكترونيھدفت الدراسة إلى قیاس فاعلیة استخدام المقرر 
فاعلیة استخدام البرمجیة التعلیمیة في تحصیل الطالبات واحتفاظھن بالتعلم، والوقوف 

والبرمجیة التعلیمیة في  اإلنترنتعلى  اإللكترونيعلى مدى فاعلیة كل من المقرر 
 .التحصیل واالحتفاظ في العینة سابقة الذكر

ة الثالثة بكلیة اآلداب طالبة من طالبات الفرق) ٧٥(اشتملت عینة الدراسة على قد و
والعلوم اإلنسانیة للبنات باألقسام األدبیة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة للبنات بالمدینة 

عبر  اإللكترونيوالمقرر . وقد قامت الباحثة بتطبیق البرمجیة التعلیمیة،المنورة 
ب اإلحصائیة وباستخدام األسالی، الموقع التعلیمي في تدریسھا للمجموعتین التجریبیتین

األحادي واإلحصاء الوصفي للمجموعات الثالث ) البسیط(اختبار تحلیل التباین (
وتحلیل التباین البسیط للفروق بین ) الضابطة،التجریبیة األولى،التجریبیة الثانیة(

فةول. متوسطات المجموعات المستقلة في درجات االختبار التحصیلي ِ ر ْ الفروق  مع



عات الثالث، تم استخدام أحد اختبارات المقارنات البعدیة و لصالح أي من ھذه المجمو
 ).شیفیھ(ھو اختبار 

بین )  ٠٫٠٥(في الدالة اإلحصائیة عند مستوى داللة  فروقاً وقد أظھرت نتائج الدراسة 
أي إن ،  المجموعة الضابطة و المجموعتین التجریبیتین في التحصیل و االحتفاظ

التعلم اإللكتروني (لمجموعة التجریبیة األولى  دالة إحصائیا بین ا فروقاً ھناك 
باستخدام  المقرر التعلم اإللكتروني (والتجریبیة الثانیة ) باستخدام البرمجیة التعلیمیة

في التحصیل لصالح المجموعة الثانیة،كما أظھرت ) عبر الموقع التعلیمي  اإللكتروني
باستخدام التعلم اإللكتروني (دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة األولى  فروقاً 

  اإللكترونيباستخدام  المقرر التعلم اإللكتروني (والتجریبیة الثانیة ) البرمجیة التعلیمیة
  .في االحتفاظ لصالح المجموعة الثانیة) عبر الموقع التعلیمي

  : Kolikant, et al(2009)وآخرون  دراسة كولیكانت، )١٤
یة المدرسمتھ لعمل الواجبات ءومدى مال اإلنترنترأي الطالب حول فوائد (بعنوان 
فة، وقد ھدفت ھذه الدراسة ل)ةالمدرسوقیمة  ِ ر ْ رأي ووجھة نظر الطالب في فوائد  مع

یة وكذلك واقع تأثیره في تحسین المدرسومدى أھمیتھ في عمل الواجبات  اإلنترنت
 . فاعلیة وأھمیة التعلم

وتمثلت إجراءات الدراسة في  توجیھ استبیان یجیب فیھ الطالب عما إذا كان طالب 
وبالتالي ما إذا كان یجب  اإلنترنتالیوم یختلفون عن طالب الماضي بسبب وجود 

ً  ٢٦٢تبانة على تغییر وتطویر المدارس لتناسبھم أم ال؟ وقد اشتمل تطبیق االس طالبا
من المدارس الحكومیة االبتدائیة، وقد تمت إتاحة فرص كبیرة لھوالء الطالب 

 .ةالمدرسفي المنزل، وقلیل من الفرص الستخدامھ في  اإلنترنتالستخدام 

في عمل  اإلنترنتوقد توصلت الدراسة إلى أن معظم الطالب یمكن أن یستخدموا 
ى زیادة اھتمامھم ونجاحھم في الواجبات الموجھ لھم یة باإلضافة إلالمدرسالواجبات 

،وقد أثبتت ھذه الدراسة أن التعلم لیس بالضرورة أن یكون اإلنترنتعن طریق 
ة،وبالتالي فقد دعمت ھذه الدراسة االدعاء النظري بأنھ ال یوجد المدرسداخل أسوار 

 . ةالمدرسترابط بالضرورة بین عملیة التعلم و

 ): م٢٠٠٩(دراسة محمود  )١٥
ھدفت الدراسة الكتشاف فاعلیة برنامج مقترح في تكنولوجیا المعلومات قائم على 

ففي التحصیل الم اإلنترنتالتعلم الذاتي باستخدام  َّ ر َ ي وتنمیة المھارات التكنولوجیة ع
والوعي بھا لدى طالب شعبة العلوم التجاریة  بكلیة التربیة بسوھاج، وقد تحددت 

درجة تمكن الطالب المعلمین بشعبة العلوم التجاریة  في قصور: مشكلة الدراسة 
بكلیة التربیة من التوظیف الجید لتكنولوجیا المعلومات في العلوم التجاریة، وعدم 

فاكتسابھم للمستویات الم َّ ر َ یة المكونة لھذه المھارات، وعدم اھتمام برامج إعداد ع
ارات الوظیفیة في معلمي العلوم التجاریة بتدریب ھؤالء المعلمین على المھ

تكنولوجیا المعلومات وفقا لتخصصھم ـ على الرغم من أھمیتھا في ممارسة حیاتھم 
الیومیة ـ بشكل عملي، یمكنھم من إتقان ھذه المھارات ؛ لذا تحاول الدراسة الحالیة 



معالجة القصور في ھذه الجوانب من خالل إعداد برنامج قائم على التعلم الذاتي 
،یھدف إلى تنمیة  استخدام تكنولوجیا المعلومات في العلوم نتاإلنترباستخدام 

 .التجاریة لدى الطالب المعلمین بكلیات التربیة 
 :وقد تحددت إجراءات الدراسة في 

تحدید مھارات استخدام تكنولوجیا المعلومات  في العلوم التجاریة  الالزمة  -
 .للطالب المعلمین بكلیات التربیة وإعداد قائمة بھا 

إعداد استطالع رأى للطالب المعلمین شعبة العلوم التجاریة  بكلیة التربیة لتحدید  -
احتیاجاتھم التدریبیة من المھارات الوظیفیة المتضمنة بالقائمة في صورتھا 

  .النھائیة
بناء البرنامج المقترح لتنمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في المواد التجاریة   -

بة العلوم التجاریة  بكلیة التربیة، في صورة موقع لدى الطالب المعلمین شع
اختبار (إعداد أدوات القیاس ) ٤(الیكتروني  تعلیمیة یعتمد على التعلم الذاتي 

مقیاس الوعي  -  اإللكترونيمقیاس المھارة التكنولوجي  -تحصیلي الیكتروني 
  ). اإللكترونيالتكنولوجي 

من طالب الفرقة الرابعة بشعبة  اختیار مجموعة الدراسة(الدراسة التجریبیة  -
تطبیق أدوات القیاس قبل دراسة البرنامج  -العلوم التجاریة بكلیة التربیة بسوھاج 

  ) .تطبیق أدوات القیاس بعدیاً  -دراسة البرنامج المقترح  -المقترح 
ً وتفسیرھا، وتقدیم التوصیات والمقترحات -   .معالجة النتائج إحصائیا
  : النتائج التالیةوقد توصلت الدراسة إلى  

  عند مستوى ً بین متوسطي درجات الطالب ) ٠٫٠١(یوجد فرق دال إحصائیا
فالمعلمین مجموعة الدراسة في تحصیلھم للمستویات الم َّ ر َ یة المكونة لمھارات ع

استخدام تكنولوجیا المعلومات وأدائھم لھذه المھارات في التعلیم التجاري  قبل 
  . صالح التطبیق البعدىدراسة البرنامج وبعد دراستھ،ل

  عند مستوى ً بین متوسطي درجات الطالب ) ٠٫٠١(یوجد فرق دال إحصائیا
المعلمین مجموعة الدراسة الوعي بتكنولوجیا المعلومات قبل دراسة البرنامج 

  .وبعد دراستھ،لصالح التطبیق البعدى 
 لمین للبرنامج المقترح درجة مناسبة من الفاعلیة في تحسین أداء الطالب المع

بكلیة التربیة لبعض مھارات استخدام تكنولوجیا المعلومات في التعلیم التجاري، 
فوفي اكتسابھم للمستویات الم َّ ر َ   . یة المكونة لھا ع

  ): ھـ١٤٣٠(دراسة سكتاوي  )١٦
فةھدفت الدراسة إلى  ِ ر ْ وقد شملت  دور التكنولوجیا في تحسین العملیة التربویة، مع

ة تمت المدرسمعلمات من كل  ٣معلمة بواقع  ٩٠و مدرسةمدیرة  ٣٠عینة الدراسة 
إجابتھن على أدوات الدراسة،وقد كانت أدوات الدراسة عبارة عن استبانة مكونة من 

  :أربعة أجزاء
  .مدى استخدام المعلمات لألجھزة واألدوات التعلیمیة -
  .مدى استخدام المعلمات للمواد التعلیمیة -



 .االستفادة من األجھزة والمواد التعلیمیةالمعوقات التي تحول دون  -
 .تصور مقترح لتفعیل دور التكنولوجیا في التعلیم واالستفادة منھا -

 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  غالبیة المدارس تتوفر فیھا األجھزة واألدوات التعلیمیة،في حین ھناك بعض
سمات ،والصور والشرائح كالمج(المدارس ال تتوافر فیھا المواد التعلیمیة

بصورة مناسبة وھو مما یحول دون االستفادة بصورة جیدة من .....) ،والخرائط
 .التكنولوجیا بشكل عام

  غالبیة المعلمات ال یستخدمن األجھزة واألدوات التعلیمیة إال نسبة قلیلة ال تزید
  .منھا%٤٠عن 

 ألدوات التعلیمیة إال غالبیة المعلمات لم یتم تدریبھن على استخدام األجھزة وا
 .نسبة قلیلة

  غالبیة المعلمات ال ینتجن من المواد والوسائل التعلیمیة إال في مجال برامج
 .الحاسوب

 :وفي الختام أوصت الدراسة بمایلي

  وضع مقرر خاص بتكنولوجیا التعلیم للمرحلة المتوسطة یھتم بالجوانب النظریة
ت والمستحدثات التكنولوجیة في التطبیقیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاال

 .العملیة التربویة
  وضع برامج تدریبیة متجددة ومواكبة للتطور المضطرد ألخصائیة تكنولوجیا

التعلیم والمعلمات بالمدارس یھتم بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
  .والمستحدثات التكنولوجیة وتطبیقاتھا المختلفة في العملیة التربویة

  : دراسات القسم  األول التعلیق على 
وأدوارھا ث السابقة التي اھتمت بالتقنیات من خالل استعراض الدراسات والبحو

یمكن ات والقیم واالتجاھات اإلنسانیة،اإلیجابیة في بناء وتحسین السلوك والمھار
  : استنتاج اآلتي

 رھا وتمحورت أھداف جمیع الدراسات بشكل عام حول تقصي أثر تقنیات التعلیم ود
في تحسین العملیة التربویة،من خالل االستفتاء عن توفر أدواتھا في المدارس 
والجامعات،أو توظیفھا بالشكل الصحیح،أو تصمیم البرامج التدریبیة المعتمدة على 

فالتقنیات الحدیثة لتقصي أثرھا ودورھا على التحصیل الم َّ ر َ ي أو تنمیة المھارات ع
  .ه نحوھاالتكنولوجیة أو المواطنة،أو االتجا

 ،فقط، كان أحد المنھجین التجریبي أو الوصفي ً ً واحدا  استخدمت كل دراسة منھجا
 والمالحظ أن أغلب الدراسات استخدمت المنھج التجریبي في تصمیمھ شبھ

ودراسة ،)ھـ١٤٢٩(األحمدي أمیمة دراسة،و)م٢٠٠٩(كدراسة محمود  ؛التجریبي
، ودراسة )م٢٠٠٦(حسین، ودراسة )ھـ١٤٢٧(فاروق، ودراسة )م٢٠٠٨(الزھراني 

في ،)Change,2002( شانج ،ودراسة)م٢٠٠٤(، ودراسة دویدي )م٢٠٠٤(إبراھیم 
كأداة لجمع  المالحظة أداةأو  حین استخدمت البقیة المنھج الوصفي واالستبانة



 كولیكانت،وآخرون دراسةو ،)ھـ١٤٣٠(معلومات الدراسة كدراسة سكتاوي 
Kolikant, et al(2009)(،  القاريودراسة )رسونودراسة ألكسند ،)ھـ١٤٢٦ 

Alexandersson, et al(2006)  جروت ،ودراسةGrote, (2005)،ھزاري  دراسة و 
باستخدام  )ھـ١٤٢٧(فاروقتمیزت دراسة  وقد ،2005)Hazari, etal( وآخرون

 عینة الدراسةة كأداة لقیاس أثر البرنامج التدریبي على اتجاھات اإللكترونیاالستبانة 
تحلیل  Charp (2000( شارب دراسةفي حین استخدمت ،اإلنترنتحول التدریب عبر 

 اإلنترنتكما استخدمت بعضھا المقابالت الشخصیة واالستفتاء عبر المحتوى ،
 .Walker & Zeidler(2003)دراسة والكر و زیدلر ك
 جاءت نتائج وتوصیات الدراسات لتؤكد على: 

أھمیة توظیف التقنیة بصورة فاعلة في تطویر عملیتي التعلیم والتعلم واستثمارھا  
لمواكبة التغیرات المتجددة في العالم من حولنا واالندماج ضمن القولبة الكونیة 

وبرامج الحاسوب  اإلنترنتالحدیثة من خالل االستفادة القصوى من ممیزات 
المتطورة في البحث العلمي واالتصال والتواصل بالعالم الخارجي واإلطالع على 

ً وعالمیاً  ً وإقلیمیا ً لتخریج جیل قادر على المنافسة محلیا  .كل جدید، سعیا
ضرورة االستفادة من مكتسبات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت خاصة ما  

كمتمم ألسالیب التدریب عن بُعد  اإلنترنتعبر  ، والتدریباإلنترنتیتعلق بخدمات 
في برامج التدریب ألعضاء ھیئة التدریس لمحو  اإلنترنتمن خالل التدریب عبر 

 .األمیة التكنولوجیة
ً بالثقة في تقلیص بعض المشكالت المتعلقة  اإلنترنتأن توظیف   ً جدیرا سیكون حال

فباالنفجار الم َّ ر َ قابلھ من نقص في أعضاء ھیئة ي، وزیادة أعداد الطالب وما یع
 .التدریس، وقلة عدد القاعات الدراسیة

ً من المقررات التقلیدیة في التعلیم العام، اإللكترونیالسعي إلحالل المقررات   ة بدال
كاالقتصادیة في المال والوقت : ة من میزاتاإللكترونیلما تتمیز بھ المقررات 

 . میزاتوسرعة التصفح وقابلیة التطویر،وغیرھا من ال
لتدریب المعلمین في المدارس وأعضاء  اإلنترنتعقد دورات تدریبیة عن طریق  

ھیئة التدریس والجامعات،والعمل لتحدید المھارات األساسیة المطلوبة للتعلیم عبر 
والتي سیحتاجھا أعضاء ھیئة التدریس لیتمكنوا من تقدیم برامج تعلیمیة  اإلنترنت

 .اإلنترنتوتدریبیة عبر 
 

 : دراسات تتعلق بمنظومة القیم والعناصر الفاعلة في بنائھا: م الثانيالقس
  :crouch(1989(دراسة كروش )١

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على أنواع البرامج المنوعة المحببة لدى  الت
فةاألطفال،و ِ ر ْ أسباب تفضیلھم لھا،وتأثیرھا على بنائھم القیمي، وقد تم اختیار  مع

سنة من مناطق مختلفة بأیرلندا ١١-٧أعمارھم بین تراوحتمجموعة من األطفال 
لب من ھؤالء األطفال كتابة ١٩٨٨م إلى ینایر١٩٨٧الشمالیة خالل الفترة من  ُ م، وط

مقاالت عن أفضل برامج التلفزیون المحببة لدیھم، وأسباب تفضیلھم لھا،وقد تم 
 :التوصل في ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة



  مشاھدة برامج المنوعات ٧البالغ أعمارھم یُفضل األطفال ً ً وإناثا  .سنوات ذكورا
 یختلف تفضیل البرامج كلما زاد عمر الطفل.  
  ،میل األطفال الذكور إلى مشاھدة البرامج التي تتضمن المغامرة، والجریمة

ُفضل اإلناث  ً،وكذلك برامج الریاضة،بینما ت والعنف،التي یكون أبطالھا ذكورا
ة،وبرامج البیئة المحلیة،وأما المسلسالت فھي محببة لدى البرامج العائلی

  .الجنسین
  م البرنامج لھ دور مھم في جذب انتباه األطفال،فاألطفال ِّ أن نوع جنس مقد

ُ الذكور  م طفال ِّ ، بینما اإلناث یُفضلن متابعة یُفضلون أن یكون المقد ً أو رجال
مھا اإلناث ِّ قد   .البرامج التي یُ

  :  arp and Wood (1994Sh( دراسة شارب ووود )٢
دراسة لعینة منتقاة من محتویات كتب القراءة والعلوم : القیم واألخالق "بعنوان

، وقد ھدفت الدراسة إلى رصد القیم األخالقیة "االجتماعیة للصفین الثالث والخامس
في كتب الدراسات االجتماعیة والقراءة بالصفین الثالث والخامس في الوالیات 

وقد أظھرت نتائج الدراسة إلى أن كتب الدراسات االجتماعیة قد اشتملت  المتحدة،
من القیم المراد تعلمھا،وقد % ٥٠وأن كتب القراءة اشتملت على ، %٧٥على 

أوصى الباحثان مصممو المناھج وواضعو سیاسات التعلیم  باالھتمام بالمحتوى 
 . لمرحلة االبتدائیةاألخالقي وتأسیسھ في المناھج بصورة جیدة خاصة لدى طالب ا

 ) :م١٩٩٤(دراسة رضا )٣
ف :إلى  ھدفت الدراسة ُّ ر َ ع َ على نوعیة القیم اإلیجابیة المقدمة في برامج األطفال  الت

مدى تناول المجتمع لشخصیات المقدمة في ھذه البرامج،وواألنشطة الخاصة با
فوالقطاعات للقیم اإلیجابیة،والمصري،  ُّ ر َ ع َ لیھا في على القیم التي یُركز ع الت

وقد قام الباحث باختیار عینة من برامج األطفال ، بشكل عام  حلقات برامج األطفال
برامج على القناة  ٦م،وقد شملت العینة ١٩٩٢نوفمبر لعام٢٦-٢٠لمدة أسبوع مابین 
،وقد تم استخدام المنھج المسحي برامج على القناة الثانیة ٥إلى  األولى، باإلضافة

التلفزیون،والمنھج الوصفي المتمثل في أسلوب تحلیل مضمون للبرامج المُذاعة في 
برامج األطفال،وتم استخدام استمارة للتحلیل، وقد توصل الباحث في ھذه الدراسة 

  :إلى النتائج التالیة
 احترام (من القیم اإلیجابیة التي عرضھا التلفزیون في برامج األطفال جاءت قیمة

،ثم تلتھا في المرتبة الثانیة %٢٥٫٩بنسبة في المرتبة األولى) العلم والعلماء
، واحترام الرسل(قیمة ،وتناولت الحلقات بعض %١٤٫٨٢بنسبة )اإلیمان با

من إجمالي القیم اإلیجابیة،وقد ظھرت في صورة % ٨١٫٤٨القیم األخرى بنسبة
  .لفظیة

  تناولت الحلقات الشخصیات التاریخیة، والعلمیة بالدرجة األولى بنسبة
،وكانت الشخصیات األجنبیة %٣٣٫٣٣خصیات علمیة بنسبة ، وش%٤٤٫٤

ً من الشخصیات العربیة بنسبة   %. ٦١٫١١أكثر تقدیما
  وھو أكثر من % ٥٩٫٠٩تم تناول المجتمع األجنبي في الموضوعات بنسبة،

 %.٣٤٫٨٥تناول المجتمع المصري الذي بلغت نسبة موضوعاتھ



  
  ) : م١٩٩٦(دراسة صباح دیاب  )٤

تحدید القیم التربویة المتضمنة في برامج األطفال  ھدفت الدراسة إلى
فةالتلیفزیونیة،والقیم التي أسھمت في بنائھا البرامج،و ِ ر ْ مدى إشباع برامج  مع

دة في برامج التلیفزیون إلشباع قیم  األطفال لھذه القیم،لغرض تقدیم مقترحات مُساعِ
 ً األطفال التربویة،وقد تم اختیار عینة من برامج األطفال حیث تم تحدیدھا عشوائیا
قدم في قناتي التلیفزیون المصري األولى والثانیة خالل  ُ من بین برامج األطفال التي ت

م،وتم اختیار ٣١/١/١٩٩٥م حتى ١/١/١٩٩٥تلیفزیونیة كاملة تبدأ من  دورة
مریة ُخدم في ھذه الدراسة  .سنة١٢-٦البرامج المُذاعة ألطفال المرحلة العُ وقد است

فةالمنھج الوصفي ل ِ ر ْ الظاھرة محل الدراسة، وتحدید طبیعة الظروف والمالبسات  مع
حلیل المضمون للكشف عن القیم واالتجاھات السائدة،وكذلك تم استخدام أسلوب ت

المتضمنة في برامج األطفال المُقدمة على القناتین األولى والثانیة في التلیفزیون 
 :المصري، وقد تم التوصل في ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

  َّ قد مة حیث تم التركیز عدم مراعاة الشمولیة في تقدیم المعلومات في البرامج المُ
-الدینیة(،وتم إھمال المعلومات )الصحیة- الثقافیة- علمیةال(على المعلومات

  ).التعلیمیة-التاریخیة - االقتصادیة
  لم تحظى القیم الدینیة بالقدر المُناسب من األھمیة على الرغم من أھمیتھا في

عد ھي مرحلة وضع األسس التي تقوم علیھا شخصیة الطفل ُ   .حیاة الطفل التي ت
 در المناسب من االھتمام على الرغم من حاجة الطفل لم تنل القیم االقتصادیة الق

خار ِّ   .لھا وذلك لحثھ على العمل وزیادة اإلنتاج،وتوجیھھ لترشید االستھالك واالد
 وحققت % ١١٫٤كانت أعلى نسبة من التكرار في القیم السیاسیة حیث بلغت،

،وأما في جانب النظام %١١٫٦القیم الصحیة المتمثلة في جانب النظافة نسبة
  %.٧٫٣،وفي جانب المعلومات الصحیة بلغت النسبة%٦٫٦بلغت النسبة

  ): م١٩٩٦( دراسة سھام محمد عبد الخالق )٥
فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ م في التلفزیون المصري  الت َّ قد على محتوى الكرتون المُ

فللوقوف على أوجھ القصور فیھ،و ُّ ر َ ع َ على القیم المقدمة من خاللھ وأسالیب  الت
وقد قامت الباحثة بدراسة عینة من الرسوم المقدمة ، اللغة المستخدمة فیھالتعبیر، و

م،واعتمدت الباحثة على ١٩٩٦في التلفزیون خالل فترة زمنیة محددة من العام
فالمنھج المسحي لل َّ ر َ ع ُ وكان  على الرسوم المتحركة المُقدمة في الفترة المحددة، ت

 :من أبرز نتائج ھذه الدراسة مایلي
  من مجموع القیم الواردة % ٦٩٫٢القیم االجتماعیة المركز األول بنسبةاحتلت

 ،%١١٫٥بنسبة )االجتھاد(بالنسبة لإلنتاج المحلي،وكذلك تضمنت القیم قیمة
،أما بقیة القیم فلم %٥٫٨بنسبة)الصبر(،وقیمة%٧٫٧بنسبة )الطاعة( وقیمة

  .تظھر في اإلنتاج المحلي
 من %٥٫٧بنسبة)اإلیمان با(ث،وجاءت قیمةجاءت القیم الدینیة في المركز الثال

  مجالقیم الكلیة التي وردت في البرامجموع 
 لم ترد القیم السیاسیة في اإلنتاج المحلي المصري.  



  ):  م٢٠٠٠(دراسة الخلیفة )٦
ھدفت الدراسة إلى تحدید المضامین األخالقیة التي ینبغي أن تشتمل علیھا كتب اللغة 

ولى من المرحلة االبتدائیة في دول الخلیج العربیة، العربیة بالصفوف الثالثة األ
فوتحلیل تلك الكتب بغیة  ُّ ر َ ع َ على مدى ما یتوافر فیھا من مضامین  الت

أخالقیة،ولتحقیق ذلك استخدم الباحث أسلوب تحلیل المحتوى الذي استدعى توظیفھ 
التي تولت حصر المضامین ) استبانة المضامین األخالقیة(األولى : إعداد أداتین

في  التي أعدت) استمارة تحلیل المحتوى(الالزمة للتالمیذ، واألداة الثانیة تمثلت في 
ضوء األداة األولى وتولت مھمة تحلیل كتب اللغة العربیة بدول الخلیج، وبعد القیام 

 :تتلخص في اآلتي، بعملیة التحلیل توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
  یوجد تدرج واضح في تقدیم المضامین األخالقیة، كلما ارتقینا من صف دراسي

 .إلى آخر وھذا أمر محمود ومطلوب
  یوجد توازن في تقدیم المضامین األخالقیة في كتب اللغة العربیة، إذ تم ال

كالصداقة وبر الوالدین، : التركیز على مضامین معینة ؛ فجاءت تكراراتھا عالیة
مِّشت مضامین أخرى، فجاءت تكراراتھا منخفضة كحب : وحب العلم في حین ھُ

  .في التألیف یتعین تداركھ اللغة العربیة والنزھة وإفشاء السالم، وھذا یعد خلالً 
  حظیت دولة اإلمارات العربیة بأعلى نسبة من المضامین األخالقیة ؛ إذ تكررت

) ١٦٨٩(مرة، ثم الكویت ) ١٨١٣(مرة، تلتھا السعودیة ) ١٨٤٦(في كتبھا 
) ١٣٩٢(مرة، ثم البحرین ) ١٥٨٠(مرة، ثم عمان ) ١٥٩٣(مرة، ثم قطر 

  .مرة
 ):  م٢٠٠٠(دراسة العبادي )٧
فت الدراسة إلى الكشف عن القیم التي تضمنتھا كتب القراءة للصفوف األولى ھد

، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم أسلوب تحلیل المحتوىمن التعلیم األساسي ،
واتخذت الجملة والفقرة كوحدات للتحلیل الستخراج القیم المتضمنة في الكتب 

 :   التالیة وقد أسفرت الدراسة عن النتائج الرئیسیة ،المذكورة
 الجمال، النظافة، اللعب: في كتاب القراءة للصف األول األساسي كانت قیم ،

 . العمل ھي القیم التي تكررت أكثر من غیرھا، االنتماء، الصداقة، العید
  ممارسة ، الجمال، النظافة: في كتاب القراءة للصف الثاني األساسي كانت قیم

فةاكتساب ال، الریاضة واأللعاب ِ ر ْ االعتزاز بالوطن ھي ، ممارسة العمل، مع
 . القیم التي تكررت أكثر من غیرھا

  االعتزاز بالوطن: وفي كتاب القراءة للصف الثالث األساسي كانت قیم ،
فةاكتساب ال ِ ر ْ وتقدیر العلماء والعظماء ھي القیم التي تكررت أكثر ، نعمة هللا، مع
  من غیرھا

 فةاكتساب ال: كانت قیم وفي كتاب القراءة للصف الرابع األساسي ِ ر ْ وممارسة  مع
وحسن الخلق ھي القیم التي تكررت أكثر من ،حب العلم، الریاضة واأللعاب

  غیرھا



  في كتب القراءة ً كانت القیم االجتماعیة والدینیة واألخالقیة أكثر القیم عددا
بینما كانت القیم الصحیة ، للصفوف األربعة األولى حیث احتلت المراتب األولى

ً ،حیث احتلت المراتب األخیرةوا   . لترفیھیة والجمالیة والسیاسیة أقلھا عددا
  ): م٢٠٠١(الدر  دراسة )٨

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على العالقة بین الكرتون التلفزیوني واتجاھات األطفال  الت
نحو العنف من خالل دراسة تحلیلیة لعینة عشوائیة من أفالم الكرتون في التلفزیون 

 .ستدالل على المؤشرات العامة ألحداث العنف السائد في ھذه األفالمالمصري لال
وقد اشتملت العینة على مجموعة من أطفال المرحلة االبتدائیة،وقد استخدمت الباحثة 
المنھج المسحي لتحلیل مضمون سلسلة متنوعة من أفالم الرسوم المتحركة التي تم 

ساعة،وقد تم اختیار ٢٢٫٥ي،وغطت إذاعتھا على القناة األولى بالتلفزیون المصر
ھذه األفالم الكرتونیة بصورة عشوائیة،وكذلك استخدمت الباحثة المنھج المسحي 
نفسھ على جمھور وسائل اإلعالم من األطفال بالمرحلة االبتدائیة باستخدام صحیفة 

فاستبیان بھدف  ُّ ر َ ع َ على العالقة بین مظاھر العنف الشائعة التي یتعرض لھا  الت
فال من خالل الكرتون التلفزیوني،واتجاھاتھ نحو العنف في الحیاة الواقعیة األط

 :بحسب متغیرات الدراسة، وقد تم التوصل في ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

  وجاءت من أنواع العنف %٤٤احتل أسلوب العنف المرتبة األولى بنسبة،
من مظاھر % ٢٨٫٨مقابل % ٧١٫٢مظاھر العنف البدني بنسبة مرتفعة بلغت

،بینما %٦٥٫٧العنف اللفظي،وأما مظاھر العنف الفردي فقد بلغت نسبتھا 
  %.٣١٫٣مظاھر العنف الجماعي بلغت نسبتھا

  أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة أن األسباب االجتماعیة جاءت في مقدمة أسباب
 ،تلتھا األسباب%٤٤٫٣٥ارتكاب الشخصیات الكرتونیة التلفزیونیة للعنف بنسبة

  %.١٧٫٢،ثم األسباب النفسیة بنسبة %٦٦٫٦االقتصادیة بنسبة
  مقابل نسبة % ٦٧٫٣ارتفاع نسبة العقاب المادي عن العقاب المعنوي بنسبة

٣٢٫٧.%  
  ):م٢٠٠٢( الحسینيدراسة  )٩

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على مدى تعرض األطفال للدراما الموجھة إلى الكبار  الت
ً،مع  في القناة األولى في التلفزیون المصري،وكیفیة تأثیر ذلك على تنشئتھم عموما

-القیم-األدوار االجتماعیة: (التركیز على ثالثة جوانب في العملیة الحیویة، وھي
 ٥٠٤ان عدد أفرادھاوقد تم اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة،وك). االتجاھات

،تم تقسیمھم بالتساوي بین الذكور، واإلناث من تالمیذ المدارس االبتدائیة  ً فردا
سنة،وقد ضمت ھذه الدراسة ثالثة مستویات ١٥-٧أعمارھم بین تراوحتواإلعدادیة 

اجتماعیة،اقتصادیة ثقافیة مختلفة، من المدارس الحكومیة ومن المدارس الخاصة 
قد استخدمت الباحثة أسلوب تحلیل المحتوى،ومنھج المسح والمدارس األجنبیة، و

ً تضمن  ً تم ملء إجابات أسئلتھ من  ٤٤المیداني،وكذلك استخدمت استبیانا سؤاال
خالل المقابلة الشخصیة مع المبحوثین الختبار فروض الدراسة، وقد تم التوصل في 

 :ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة



 غالب األحیان على تشویھ النظام القیمي  أن الدراما العربیة تعمل في
ٌ موجودة بصورة كبیرة مثل ٌ سلبیة  الكذب،: للشخصیات الرئیسیة،فھناك قیم

،المادیة،وحب المظاھر،وعدم المسئولیة،بینما كادت أن تغیب  والنفاق والخیانة،
  .الوفاء،والصدق،واإلیمان،والكرامة:بعض القیم اإلیجابیة المھمة،مثل

  االقتصادي واالجتماعي على كثافة تعرض األطفال للمسلسالتتأثیر المستوى.  
  یؤثر معدل تعرض الطفل لدراما الكبار على تقلید األطفال للشخصیات التي

  .تتضمنھا ھذه الدراما
 في تشویھ القیم ً   .زیادة تعرض األطفال للدراما العربیة،قد یكون سببا
 ): م٢٠٠٢(دراسة قادوس )١٠

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على القیم األخالقیة في برامج األطفال بالتلفزیون  الت
 .المصري والتي وجھت لألطفال في سن ما قبل المرحلة االبتدائیة

وقد تمثلت إجراءات الدراسة، في اختیار  عینة من برامج األطفال بالتلفزیون 
ة عبر القناتین األولى والثانیة خالل دورة المدرسالمصري الموجھة ألطفال ما قبل 

م،وتم ٣١/٢/١٩٩٨م، حتى١/١/١٩٩٨:  رامجیة لمدة ثالثة شھور في الفترة بینب
فاستخدام المنھج الوصفي المتمثل في أسلوب تحلیل مضمون برامج األطفال لل َّ ر َ ع ُ  ت

على ما تتضمنھ ھذه البرامج من قیم أخالقیة،وتم استخدام استمارة للتحلیل،وكذلك تم 
ن معلمات ریاض األطفال، وكان من أبرز استخدام أسلوب دراسة الحالة لعددٍ م

 :نتائج الدراسة

  من % ٦٧٫٣٧إن نسبة القیم األخالقیة المتضمنة في برامج األطفال بلغت
إجمالي برامج األطفال،وكان أغلبھا في محتوى برامج أطفال القناة األولى 

  %.٥٫٦٢بنسبة
  من % ٤٢٫٤٩شغلت القیم األخالقیة بمضمون برامج األطفال في القناة األولى

من % ٩٨٫٢٦إجمالي برامج األطفال عینة القناة األولى،بینما شغلت نسبة
  . إجمالي القناة الثانیة

  إن أغلب القیم األخالقیة المرغوب فیھا المتضمنة بالتلفزیون متالئمة مع
  .األطفال، وتختلف حسب جھة اإلنتاج

  ً؛ بنسبة % ٨٢٫٢٢تكرر ظھور القیم األخالقیة المرغوب فیھا تتالیا
  %.١٧٫٧٨و
  وردت القیم في بعض نماذج السلوك األخالقي بصورة محسوسة بنسبة

  %.٣٠٫٦٣،وبصورة مجردة بنسبة %٦٩٫٣٧
  بینما اللغة العربیة %٩٧٫٧٨احتلت اللغة العربیة البسیطة العامیة نسبة،

  %.٢٫٢٢الفصحى نسبة 
  إلى  ، وتدعو%٦٣٫٧تعمل برامج األطفال على تدعیم القیم األخالقیة بنسبة

  %.٥٫٣٧التحلي بھا بنسبة
  بلغت القیم العامة المصاحبة للصورة المرئیة التي قد ال تجذب األطفال نسبة

من % ٣٢٫٥٩،وكان أغلبھا بمصاحبة صورة المذیع بنسبة %١٦٫٧٤
  .اإلجمالي



  ٢٢٫٩٥،وتلتھا نسبة حوار المذیع %٢٣٫٧١بلغت نسبة الحدیث المباشر.%  
  تسعى إلیھا معلمات الریاض إلكسابھا لألطفاللم تھتم البرامج بالقیم التي.  
  وتلتھا )النظافة(في المركز األول، ثم قیمة ) اإلیمان با وطاعتھ(جاءت قیمتي،

  ). النظام -الصدق(،وظھر ضعف االھتمام بقیمتي)حب اآلخرین(قیمة
  ):م٢٠٠١(دراسة عقل )١١

فھدفت الدراسة إلى   ُّ ر َ ع َ ل أھمیة لدى طلبة على القیم السلوكیة األكثر واألق الت
المرحلتین المتوسطة والثانویة،وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي 

 .التحلیلي،واستخدم االستبانة كأداة لجمع بیانات الدراسة
 :وتوصلت الدراسة إلى نتائج أھمھا مایلي

  إن القیم االجتماعیة المستمدة من العقیدة والتي تنسجم مع طبیعة التنشئة
والدین،األمانة، الصدق، التعاون، من القیم األكثر أھمیة لدى االجتماعیة كبر ال

  .عینة الدراسة من القیم الفكریة والشخصیة
  إن القیم الفكریة اقل أھمیة لدى عینة الدراسة وھذا یشیر إلى قصور المناھج في

ترجمة تلك القیم إلى واقع ملموس، وإلى ھوة واسعة بین ما نخطط لھ ونمارسھ، 
  .ن ما نقول ونفعلوإلى تناقض بی

 ا ھي طریقة المشروع، : إن أسالیب تعلیم القیم وتعلمھا التي احتلت ترتیبا متقدمً
لعب األدوار،المناقشة والحوار، القدوة، المحاكمة العقلیة؛ ألن ھذه الطرق تتیح 
للطلبة فرصة اختیار القیمة ومناقشتھا بین بدائل كثیرة، مما یعمق االقتناع بھا 

  .وممارستھا ومن ثم تقدیرھا
  :  auskienė(2002)sMarti & Elvydaسوسكن  دراسة  إلفیادا و  )١٢

 سنة تجاه ١٤- ١٣منظومة البناء القیمي واتجاھات المراھقین بین عمر ھدفت لمعرفة 
) لیتوانیا(عن استطالع رأي تم  في دولة  القیم الروحیة وأولویات التغییر،وھي عبارة

عن مواقف المراھقین واتجاھاتھم نحو القیم الروحیة والدینیة في المجتمعات سواء 
الكبیرة أو الصغیرة، وقد تمت مقارنة معلومات ھذا الدراسة بتلك المعلومات التي تم 

ت ولذا تسجیلھا منذ عقدین من الزمن والتي اختصت بمجتمع السلطة في ذلك الوق
فمحور الدراسة كان ھو الصفات الخاصة بمواقف المراھقین من القیم الروحیة في 
أنواع مختلفة من المدارس الثانویة،وقد تلخصت إجراءات الدراسة في المرحل التالیة 

 : 

وذلك عندما تم تكلیف ) تقییم أو تخمین النماذج القدوات( تم تطبیق طریقة : أوالً 
المراھقین بأن یقوموا بوضع قائمة بالصفات الشخصیة األھم واألبرز في الجانبین 
لب من المراھقین أن یختاروا صفتین أو ثالث من قوائمھم التي  ُ الدیني والروحي،ثم ط

فأعدوھا وان  ِّ ر َ ع  . ورھم أو تصورھم الشخصي لھذه الصفات وھا من منظیُ

 ً وھي القیام بتحدید ) M.Rokeach(محاكاة طریقة البحث التي قدمھا الباحث : ثانیا
التسلسل الھرمي لكل من القیم الفعالة والنھائیة عند المراھقین وعالقتھا بما وجده 

ً المراھقین من تأثیر لمثل ھذه القیم على تكوین اتجاھاتھم وشخصیاتھم د ً وروحیا ینیا



،وقد ساعدت ھذه الطریقة في البحث التي استخدمت الترتیب الرأسي  في تعریف القیم 
 . وترتبھا حسب األھمیة من األعلى إلى األدنى مكانة عند دراسة االتجاھات نحو القیم 

 ً طریقة الترتیب األفقي في البحث،وقد استخدمت ھذه الطریقة للكشف عن : ثالثا
ً وقد تم مواقف الطالب ن ً ودینیا حو القیم من منطلق وصفھم للشخصیة البشریة روحیا

سؤال الطالب أن یرتبوا جمیع القیم وھذه الطریقة في البحث قد ساعدت في الكشف 
  . عن نطاق مواقف الطالب الحقیقیة نحو القیم الروحیة 

  ): م٢٠٠٤(وآخرونالسلیطي دراسة  )١٣
ة المدرسھدفت الدراسة لوضع تصور مقترح لتعزیز منظومة القیم التربویة في 

الثانویة بدولة قطر،،وتكونت عینة الدراسة من عدد من معلمي مدارس المرحلة 
في دولة قطر في تخصصات التربیة اإلسالمیة، واللغة » بنین وبنات«الثانویة 

ضافة لمدیري ووكالء تلك العربیة، والمواد االجتماعیة،والمجتمع العربي،باإل
 :المدارس، وقد تحددت إجراءات الدراسة في

  ،تحلیل محتوى كتب المواد الدراسیة لمواد التربیة اإلسالمیة، واللغة العربیة
فةوالدراسات االجتماعیة، والمجتمع العربي، بالمرحلة الثانویة ل ِ ر ْ القیم المتضمنة  مع

 .م٢٠٠٣/٢٠٠٤فیھا للعام الدراسي 
 ة في ضوء محاور المدرسمقابالت مع الھیئتین التدریسیة واإلداریة بإجراء ال

 .االستبانة وبنودھا
  تطبیق بطاقة المالحظة لتشخیص أداء المعلم داخل الصف.  
  ة الثانویةالمدرسلمنظومة القیم التربویة في ) المأمول(وضع التصور المقترح. 

فلوقد تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي في الدراسة ل َّ ر َ ع ُ على القیم التربویة  ت
فةالمتضمنة في الكتب و ِ ر ْ الفعالیات واألنشطة التي یتم ممارستھا في مدارس  مع

  :المرحلة الثانویة من أجل تعزیز القیم التربویة وتنمیتھا،وقد كشفت نتائج الدراسة أن

  معظم القیم التربویة التي تضمنتھا القائمة قد وردت في معالجات الكتب
بالمرحلة الثانویة، بمعنى أن ھناك قیما تضمنتھا كتب ) عینة الدراسة(ة یالمدرس

التربیة اإلسالمیة مثال وقد تكون وردت ھذه القیم في كتب أخرى، وقیما لم 
تتضمنھا كتب التربیة اإلسالمیة وتضمنتھا كتب أخرى، وھذا یعني أن الكتب 

القیم التربویة، وقد قد تكاملت في معالجتھا لمعظم ) عینة الدراسة(الدراسیة 
تعددت طرق معالجة ھذه القیم بین الفقرة والتقویم والصورة والشكل والرسم 

 .البیاني وان كانت بصورة متفاوتة
  على أھمیة االلتزام بالقیم التربویة -من عینة الدراسة-یوجد شبھ إجماع

  .یةالمدرسوممارستھا في البیئة 
   یوجد قصور في الكفایات الالزمة والضروریة لتدریس القیم التربویة لمعظم

تخطیط الدرس والتمھید للدرس وطرق (المھارات التدریسیة لدى المعلم 
، وھذا یؤكد على ضرورة وحتمیة تدریب )التدریس واألنشطة التعلیمیة والتقویم



ھا وطرق اختیار المعلم على ثقافة القیم التربویة ومداخل تدریسھا وتقویم
  .ومصادر التعلم المناسبة لتدریسھا

   ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة ألداء المعلمین والمعلمات حول
 تعلیمھم القیم التربویة داخل غرف الصف،

 :وقد جاءت توصیات الدراسة لتؤكد على

ضوء  مراجعة الكتب الدراسیة بالمرحلة الثانویة وتدعیمھا بالقیم الالزمة في -
التصور والمقترح والتي تتوافق مع المحتوى العلمي وفھم المتعلم، وتخدم قضایا 

 .المجتمع
تدریب المعلم على مداخل تدریس القیم التربویة وتقویمھا في ضوء التوجھات  -

  .المعاصرة في ھذا المجال
إبراز أھمیة القیم التربویة في إمداد المعلم والمتعلم بالمعلومات والسلوكیات  -

  .صحیحة، واالتجاھات المرغوبة تجاه قضایا المجتمعال
االطالع على تجارب الدول المتقدمة التي قامت بإعداد برامج أو كتب تعالج قضایا  -

  .ومشكالت المجتمع من منظور القیم
التأكید على أھمیة دور األنشطة الصفیة والالصفیة في تدعیم القیم التربویة  -

  .وتنمیتھا
  .بویة للمدارس في دولة قطرإعداد دلیل للقیم التر -

  : Dona et al(2004) دراسة دونا وآخرون )١٤
وھي دراسة تعنى بتوظیف التقنیة في مجال القیم،حیث ھدفت إلى تدریب المعلمین 

على كیفیة إرشاد وتوجیھ الطالب على التغلب على المشاكل  اإلنترنتعن طریق 
الجسیمة التي تواجھھم جراء تعاطي المخدرات والعنف والسرقة، وكذلك تدریب 

 . المعلمین على تنمیة مھارات استخدام صفحات الویب في العملیة التعلیمیة
ً زود كل منھم برابط للموقع الم ١٢وقد تكونت عینة الدراسة من  عد لغرض معلما

،واسم للمستخدم، وكلمة سر لدخول الموقع،كما زود كل منھم اإلنترنتالدراسة على 
 . اإللكترونيبالتعلیمات المناسبة عن طریق البرید 

قادرة على دعم  اإلنترنتوأظھرت نتائج الدراسة أن برامج التدریب عبر 
تخدامھا التعلیم،خاصة إذا كانت مقدمة بأسلوب مبسط یسھل الوصول إلیھا واس

  . واالستفادة منھا
  ): ھـ١٤٢٧(دراسة مرام الحازمي )١٥

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على موقف طالب وطالبات جامعة طیبة في المدینة  الت
فةالمنورة من بعض القیم التربویة المتمثلة في قیمة الوقت،وقیمة ال ِ ر ْ ،وقیمة تحمل مع

مستوى الجامعي،والحالة الجنس،والكلیة ،وال: المسؤولیة،وتحدید أثر متغیرات 
 .االجتماعیة للطالب الجامعي على موقفھ من تلك القیم

ا على مجتمع طالب  ً وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وطبقت دراستھا میدانی
ا )  ٤١٥( وطالبات جامعة طیبة بالمدینة المنورة،وبلغ عدد أفراد عینة الدراسة  ً طالب

من مجتمع الدراسة األصلي،موزعین على مختلف % ٥وطالبة،أي ما یعادل 
ًة لدراستھا  .الكلیات والمستویات الجامعیة،كما استخدمت الباحثة اختبار المواقف أدا



وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أھمھا أن طالب الجامعة یتمثلون قیمة 
فةتمثلھم لقیمتي الوقت والتحمل المسؤولیة بشكل أكبر من  ِ ر ْ ، في حین حصلت مع

ا  ً قیمة الوقت على االھتمام األدنى لطالب الجامعة،كما ظھرت فروق دالة إحصائی
في قیمة تحمل المسؤولیة لصالح الذكور، في حین لم تظھر فروق دالة بین الذكور 

فةواإلناث في موقفھم من قیمتي الوقت وال ِ ر ْ لكلیة بالنسبة ، وأن ھناك أثر لمتغیر امع
 لقیمة الوقت كانت الفروق لصالح طالب كلیة الدعوة والمجتمع وعلوم الحاسبات،

فةوكذلك لطالب المستوى األول على بقیة المستویات،وبالنسبة لقیمة ال ِ ر ْ كانت  مع
لصالح طالب كلیة الدعوة،وبالنسبة لقیمة تحمل المسؤولیة كانت لصالح طالب كلیة 

  .التربیة وكلیة الدعوة 
ًء على نتائج الدراسة؛ أوصت الباحثة بزیادة التركیز على تدریس القیم التربویة  وبنا
في المرحلة الجامعیة من خالل تضمینھا في المناھج الجامعیة واألنشطة 
المختلفة،وأكدت على دور التربیة اإلسالمیة في ھذا المجال،وعلى ضرورة التعاون 

ضاء ھیئة التدریس لنشر القیم التربویة بین عناصر الجامعة من إدارة وطالب وأع
بین أبناء الوطن، كما أوصت بإجراء المزید من الدراسات حول موضوع القیم على 

  .مراحل دراسیة أدنى وأدوات بحث مختلفة واختیار متغیرات وقیم أخرى

  ) : م٢٠٠٧(دراسة كرامة  )١٦
عند األطفال في دور وسائل االتصـال واإلعـالم فـي بناء القیم التربویة " بعنوان

 :،وقد ھدفت إلى"المرحلة االبتدائیة
ف  • ُّ ر َ ع َ على القیم التربویة، وبیان ما ینبغي التركیز علیھ،وبناؤه في أطفال  الت

 .المرحلة االبتدائیة، وتوضیح دور وسائل االتصال واإلعالم في ذلك

البرامج تقدیم منظومة مقترحة ألھم القیم التربویة التي ینبغي تضمینھا في   •
مة في وسائل االتصال واإلعالم ألطفال المرحلة االبتدائیة َّ قد  .والمواد،واألنشطة المُ

اقتراح نماذج تطبیقیة لبناء القیم التربویة في أطفال المرحلة االبتدائیة لیتعاملوا   •
ً مع مجتمعھم، مع متغیرات العصر   .إیجابیا

  :بحث العلمي ھيوقد اعتمدت ھذه الدراسة ثالثة مناھج من مناھج ال

لتأصیل الجوانب النظریة والتاریخیة المرتبطة بأدبیات الدراسة : المنھج التاریخي  •
ففیما یتعلق بالقیم التربویة وأھمیتھا، وأثرھا في العملیة التربویة والتعلیمیة، و ُّ ر َ ع َ  الت

على االتصال واإلعالم ودورھما في بناء القیم وتأسیسھا،وترسیخھا والمحافظة 
  .اعلیھ

لدراسة الظاھرة،وبیان خصائصھا، وحجمھا بغرض تقدیم : المنھج الوصفي  •
ٍ لبناء القیم التربویة المتضمنة في برامج األطفال التي یتم تقدیمھا عبر  ٍ شامل تصور

  .وسائل االتصال واإلعالم

مة لألطفال من : المنھج النقدي  • َّ قد بھدف تقدیم رؤیة تحلیلیة ونقدیة للبرامج المُ
  .وسائل االتصال واإلعالم، والوقوف على ما تتضمنھ من قیم تربویةخالل 



طفولة وسطى :[وقد تم اختیار أطفال المرحلة االبتدائیة، التي تنقسم إلى قسمین   
،وھي من أھم مراحل تشكیل ]سنة)١٢-٩(سنوات، وطفولة متأخرة من)٩-٦(من

ً،وقد سعت الدراس ً وبدنیا ً وسلوكیا ً وانفعالیا ة لتقدیم نماذج تطبیقیة مقترحة الطفل عقلیا
،قیمة بر : لبناء القیم التربویة في أطفال المرحلة االبتدائیة كقیمة اإلیمان با

ل المسئولیة،قیمة التعاون، وفي  الوالدین،وقیمة الوالء واالنتماء للوطن،قیمة تحمُّ
  :نھایة المطاف خلصت الدراسة لتقدیم عدد من التوصیات،كــ

التربیة بتقدیم برامج توعویة لألسرة عبر وسائل االتصال،  أن تقوم مؤسسات  •
  .واإلعالم لتقوم بدورھا األساس في بناء القیم عند أبنائھا منذ الصغر

أن تھتم المؤسسات الدینیة،كالمساجد، ودور العلم الشرعي بتدعیم القیم التربویة   •
فراده، وجمیع في نفوس الكبار، والصغار، ونشرھا في المجتمع، وتعزیزھا بین أ

  .شرائحھ، وفي مجاالت العمل المختلفة

لیقوم ) تعلیم وبناء القیم(أن یتم إلحاق المعلمین في المدارس ببرنامج تدریبي عن   •
  .عملھم على منھجیة علمیة، وبرؤیة فنیة احترافیة

ٍ خالل •   ٍ زمني ٍ محددةٍ، وفق برنامج ً عن قیم ً خاصة ُخصص المدارس حصصا أن ت
ي،ویتم تقویم المنھج، واإلدارة، والمعلم، والطالب بصورة مستمرة العام الدراس

  .للوقوف على أثر، ونجاح البرنامج

إجراء دراسات في مجال القیم التربویة،كدراسة أثر القیم التربویة على سلوك   •
في .طالب المرحلة الثانویة في التعلیم الجامعي،واتجاھات الطالب نحو القیم التربویة

  .ھاب،دور األسرة في تربیة القیم لدى الشبابمواجھة اإلر

  ): ھـ١٤٢٧(دراسة الحارثي )١٧
ھدفت الدراسة إلى تتبع مدى توافر القیم اإلسالمیة في بعض برامج الشباب بقناة 

 .ھـ١/٥/١٤٢٧ھـ إلى ١/١/١٤٢٧: المجد الفضائیة في الفترة من
ه تحلیل محتوى وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، حیث قام بإعداد أدا

لتحلیل القیم في عینة من البرامج الموجھة للشباب بقناة المجد،وكان من أبرز نتائج 
 :الدراسة، ما یلي

  تعد القنوات الفضائیة من أھم الوسائل في إكساب الشباب القیم اإلسالمیة إذا
  .وجھت الوجھة الصحیحة

  العنایة بالقیم اإلسالمیة تعتبر قناة المجد الفضائیة من القنوات الرائدة في مجال
  .وغرسھا في نفوس المشاھدین

  على المرتبة األولى في تكرار القیم اإلسالمیة؛ إذ ) الراصد(حصل برنامج
في المرتبة الثانیة؛ إذ تكررت ) أول اثنین(مرة، ثم جاء برنامج )  ١٦٦(تكررت

بتكرار  مرة، وجاء برنامج میادین في المرتبة الثالثة)  ١٤٣( من خاللھ القیم 
  .مرة)  ٩٦( للقیم قدره



  توفرت فئات القیم اإلسالمیة السبع في محتوى عینة برامج الشباب بقناة المجد
ً فئة القیم األخالقیة، ثم اإلیمانیة، ثم  الفضائیة، وكان أكثر فئات القیم تكرارا

  .الثقافیة، ثم االجتماعیة، ثم الوطنیة، ثم الجمالیة
 في عینة برامج الشباب بقناة المجد قیمة العلم كانت ھي أكثر الق ً یم تكرارا

  .الفضائیة؛ إذ تكررت ست وعشرین مرة
  تكررت القیم اإلسالمیة في عینة برامج الشباب بقناة المجد الفضائیة بشكل عام

  .مرة)  ٤٠٥( 
  ): ھـ١٤٢٩(دراسة المالكي )١٨

فھدفت الدراسة إلى  ُّ ر َ ع َ على دور منھج الحدیث والثقافة في تعزیز القیم الخلقیة  الت
 .لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف

وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي،وقام بإعداد استبانة تم تطبیقھا على عینة 
ً،و) ٢٠(الدراسة التي جمعت بین  ً للتربیة اإلسالمیة،وكان ) ٧٥(مشرفا تربویا معلما

 :ائج الدراسةمن أبرز نت
  أن أعلى جانب في القیم الخلقیة ھو الجانب اإلیماني بدرجة عالیة،حیث بلغ

ف، في حین حصل الجانب الم%)٨١٫٢٥( بنسبة) ٣٫٢٥( متوسطھ َّ ر َ ي على ع
  %).٦١٫٢٥( ونسبة) ٢٫٤٥( الدرجة األدنى بدرجة ضعیفة بمتوسط 

 راد العینة حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أف
القیم التي یعززھا منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة تعزى لمتغیر المؤھل 

  .العلمي
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول

القیم التي یعززھا منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة وفقا لمتغیر عدد سنوات 
  .ذوي الخبرة األعلى الخبرة وقد كانت الفروق لصالح

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول
القیم التي یعززھا منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة، وكانت الفروق لصالح الذین 

  .یعملون في مكتبي إشراف الشرق والشمال على باقي المراكز
 ة قویة بین جوانب القیم الخلقیة أظھرت النتائج أن ھناك عالقة ارتباطیھ موجب

التي یعززھا منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة لدى طالب الصف األول الثانوي 
من وجھة نظر مشرفي ومعلمي التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بمحافظة 

  .الطائف
 ):ھـ١٤٢٨(دراسة الفقیھ )١٩

یة من وجھة نظر ي في تنمیة القیم الخلقالمدرسدور النشاط الریاضي : "بعنوان
 :، وھدفت الدراسة ھذه الدراسة إلى توضیح"معلمي التربیة البدنیة بمحافظة القنفذة

دور سالم وأثرھا على الفرد والمجتمع، والكشف عن أھمیة القیم الخلقیة في اإل
وقد شملت  ).الصدق، واألمانة،والتعاون،والشجاعة( النشاط الریاضي في تنمیة قیم

ا من معلمي التربیة البدنیة في المرحلة االبتدائیة ) ٧٠(عینة الدراسة على  معلمً
وكان من أھم النتائج التي توصلت  .ھـ١٤٢٧/١٤٢٨بمحافظة القنفذة للعام الدراسي 

ي من الوسائل التي تعمل على تنمیة القیم فھو مجال المدرسأن النشاط : لھا الدراسة



لقیة اإلسالمیة المستمدة من المنھج عملي تطبیقي لتنمیة القیم، وأن التمسك بالقیم الخ
اإلسالمي ھي السبیل إلى تمیز جیل الیوم لیسمو ویعلو كجیل األمس،وأن النشاط 

بدرجة ) الصدق، األمانة، التعاون، الشجاعة(الریاضي یعمل على تنمیة القیم الخلقیة 
عالیة، وأن المعلمین الحاصلین على مؤھل البكالوریوس أكثر تنمیة للقیم من 

  . معلمین الحاصلین على مؤھل أقلال
  ) :م٢٠٠٩(دراسة عبد الحمید  )٢٠
الكشف عن العالقة بین التحصیل الدراسي والقیم اإلسالمیة الدراسة إلى  فتھد

وعن الفروق ذات  لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، التربویة
ً في التزامھم  الداللة اإلحصائیة بین الطالب المتفوقین والطالب المتأخرین دراسیا
بالقیم اإلسالمیة التربویة، وقد استخدم الباحث منھج البحث الوصفي المسحي 

ً ألھمیتھ في  فةالتحلیلي نظرا ِ ر ْ  .الحقائق التفصیلیة عن واقع الظاھرة المدروسة مع
الدراسة على عدد من طالب المرحلة الثانویة بمنطقة الریاض، وقد تضمنت عینة 

ً،كان متوسط أعمارھم  ٥٠٠بلغ عدد    . سنة ١٧طالبا
وجود عالقة ارتباطیھ موجبة : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا

بین التحصیل الدراسي والقیم التربویة اإلسالمیة في جمیع محاور القیم التي ینبغي 
لتزم بھا الطالب مع نفسھ، ومع معلمھ،ومع زمالئھ، وكذلك مع المؤسسات أن ی

طالب التعلیمیة،كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب المتفوقین وال
 ً في جمیع محاور القیم التي ینبغي أن یلتزم بھا الطالب مع نفسھ، المتأخرین دراسیا

  .تعلیمیة لصالح الطالب المتفوقینومع معلمھ،ومع زمالئھ، وكذلك مع المؤسسات ال
 ):ھـ١٤٢٩(الجالددراسة  )٢١

ھدفت الدراسة إلى التعرف على منظومة القیم لدى طلبة جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجیا وتوزیعھا وقوتھا حسب مجاالت القیم الدینیة والمعرفیة واالجتماعیة 

ومعرفة مدى تأثیر عدد من العوامل الدیموغرافیة ،االقتصادیة والسیاسیة والجمالیةو
استخدم الباحث المنھج وقد . القیم وتوزیع مجاالتھا المختلفةعلى التنبؤ بمنظومة 

ً أداتین لقیاس منظومة القیم،الوصفي صممت األولى لقیاس قوة مجاالت القیم ، مستخدما
من ھذه المجاالت وصممت الثانیة لقیاس قوة القیم الفرعیة ض، الستة لدى الطلبة

ً وطالبة منھم ) ٥٩٧(وقد تكونت عینة الدراسة من ،الستة ً و) ١٤٥(طالبا ) ٤٥٢(طالبا
وقد كان ،م٢٠٠٦/٢٠٠٧طالبة وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

تلتھا القیم المعرفیة ، أن القیم الدینیة جاءت في الرتبة األولى: من أھم نتائج الدراسة
وأظھرت النتائج وجود ، عیة والسیاسیة واالقتصادیة والجمالیة على التواليواالجتما

أثر لمتغیر الجنس في ترتیب منظومة القیم االجتماعیة لصالح اإلناث واالقتصادیة 
وكذلك وجود أثر لمتغیر المستوى الدراسي في مجاالت القیم الستة ، لصالح الذكور

، والطموح،صالةال: قیم الفرعیة أن قیم كما أظھرت النتائج المتعلقة بال. جمیعھا
 ،الرتب األولى كقیم فرعیة دینیة وتأمل الطبیعة احتلت،واإلنتاجیة،والحریة ،والطاعة
 و،لقیم المتعلقة بالصالةوأن ا، وجمالیة، واقتصادیة،وسیاسیة،واجتماعیة، ومعرفیة
 ،والخشوعواإلخالص،،واآلخرة ،اإلیمان

شر األول من قد احتلت الرتب الع ؛التسامحو،سرةواأل،والطاعة،والطھارة،والتوحید



في ،وثالث للقیم االجتماعیة، الدینیةتنتمي سبع منھا إلى القیم  ،حیث األھمیة للطلبة
، والتصنیع، والفن، والرسم والموسیقى، حین احتلت القیم الفرعیة المتعلقة بالربح

من حیث األھمیة  آخر عشر رتب،الثروةو، والخیال، والشورى، والسلطة، والمسرح
 واثنتان للقیم، وثالث للقیم االقتصادیة، خمس منھا للقیم الجمالیة،بالنسبة للطلبة

  .السیاسیة

 ):ھـ١٤٣٠( المالكيدراسة  )٢٢
ھدفت الدراسة للتعرف على دور تدریس مادة التربیة الوطنیة في تنمیة قیم المواطنة 

استخدم الباحث المنھج الوصفي، علمیھا،لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر م
وصمم استبانة لھذا الغرض، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین الذین 

 ٨٥یقومون بتدریس مادة التربیة الوطنیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة اللیث وعددھم 
ً، وقد خلصت الدراسة ل الموافقة على مدى تحقیق  :من أھمھالنتائج عدد من معلما

ھذه ف التربیة الوطنیة من خالل تدریسھا بالمرحلة االبتدائیة الواردة في أداة أھدا
والموافقة على ) ٣٫١٨(حیث بلغ المتوسط العام ) متوسطة(الدراسة كانت بدرجة 

مدى توفیر القیم الوطنیة في مقررات التربیة الوطنیة بالمرحلة االبتدائیة الواردة في 
والموافقة ) .٣٫٢٨(حیث بلغ المتوسط العام ) بیرةك(أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة 

على دور معلم التربیة الوطنیة في غرس وتنمیة القیم الوطنیة لدى تالمیذ المرحلة 
حیث بلغ المتوسط العام ) كبیرة(االبتدائیة الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة 

في تعدیل سلوك تالمیذ  والموافقة على مدى إسھام مقررات التربیة الوطنیة). ٣٫٣٤(
ً الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة  حیث ) متوسطة ( المرحلة االبتدائیة إیجابیا

 ) .٣٫١٣(بلغ المتوسط العام 

  ):  ھـ١٤٣٠(الجھنيدراسة  )٢٣
ھدفت الدراسة التعرف على الفروق في الترتیب القیمي لدى طالب المرحلتین  

المتوسطة والثانویة في محافظة ینبع،واستخدمت المنھج الوصفي من خالل تطبیق 
،وقد )م٢٠٠٠(استبانة ترتیب القیم السلوكیة التي أعدھا محمود عطا حسین عقل سنة 

ً من طال) ٤٣٣( تكونت عینة الدراسة من  ب المرحلتین المتوسطة والثانویة في طالبا
محافظة ینبع من الذین یدرسون في تخصصات وأقسام مختلفة من التعلیم الحكومي 

وكان من . ھـ  ١٤٢٩/١٤٣٠واألھلي في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  : أھم نتائج الدراسة

 لدى طالب  جاءت القیم اإلنسانیة في المرتبة األولى في ترتیب أبعاد القیم
المرحلتین المتوسطة والثانویة في محافظة ینبع بینما تأتي القیم الفكریة في 

  . المرتبة األخیرة
  في ترتیب كافة أبعاد القیم بین طالب المرحلتین ً توجد فروق دالة إحصائیا

  . المتوسطة والثانویة في محافظة ینبع لصالح طالب المرحلة الثانویة
  بین طالب مدارس التعلیم األھلي وطالب مدارس ً توجد فروق دالة إحصائیا

التعلیم العام الحكومي في ترتیب أبعاد القیم الفكریة والشخصیة واإلنسانیة 
  . لصالح طالب مدارس التعلیم األھلي 



  بین طالب قسم العلوم الطبیعیة وطالب قسم العلوم ً توجد فروق دالة إحصائیا
یب أبعاد القیم، ما عدا بعد القیم األسریة وذلك لصالح قسم الشرعیة في ترت
  . العلوم الطبیعیة 

 ):  ھـ١٤٣٠(دراسة العیسي )٢٤
ھدفت الدراسة إلى تحدید القیم األخالقیة الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة من وجھة 
نظر معلمي التربیة اإلسالمیة والتعرف على أسالیب تنمیتھا في التربیة اإلسالمیة، 

) ٦٧(وصمم استبانة لغرض الدراسة تألفت من ،تخدم الباحث المنھج الوصفياس
ً ل )١٦١( عینة تكونت من تم تطبیقھا على،عبارة لتربیة اإلسالمیة بالمرحلة معلما

 :وكان من أھم نتائج الدراسة ،مدرسة متوسطة) ٦٤( فيالمتوسطة بمحافظة القنفذة 

 ودرجة أھمیة ) ٢٫٧٥(توسط یعادل المرتبة األولى بم" بر الوالدین"احتلت قیمة
بمتوسط ) األخیرة(جاءت في المرتبة الثانیة والعشرین " الشورى"بینما . كبیرة

 .ودرجة أھمیة متوسطة، )١٫٩٩(یعادل 
  تأدیة الصالة جماعة " في األسالیب المناسبة لتنمیة القیم األخالقیة احتل أسلوب

ودرجة ) ٢٫٩٠(یعادل بمتوسط المرتبة األولى " مع التالمیذ في مصلى المدرسة
بینما جاءت مشاركة التالمیذ في تقییم المعلمین في المرتبة الثالثة أھمیة كبیرة،
 .ودرجة أھمیة ضعیفة) ١٫٥٩(بمتوسط یعادل ) األخیرة ( والعشرون 

  فیما یتعلق باكتساب القیم األخالقیة لدى الطالب من خالل األفعال السلوكیة
یظھر التلمیذ االحترام والتقدیر والطاعة لوالدیھ عند "احتل الفعل السلوكي 

المرتبة األولى " بر الوالدین "والذي یدل على قیمة " الحدیث عنھم ویثني علیھم 
یعرض التلمیذ أموره " ودرجة أھمیة كبیرة بینما ) ٢٫٣٥(بمتوسط یعادل 

یمة والذي یدل على ق" وأعمالھ على المختص لمعرفة صوابھا قبل القیام بھا
( بمتوسط یعادل ) األخیرة (ء في المرتبة الثانیة والعشرون جا" الشورى"

 .ودرجة أھمیة ضعیفة ) ١٫٤٩
  

  : التعلیق على دراسات القسم  الثاني 
من خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة والتي اھتمت بمنظومة القیم  

 : والعناصر الفاعلة في بنائھا، یمكن استنتاج اآلتي

  تمحورت جمیع الدراسات بشكل عام حول مجال القیم األخالقیة والتربویة،وتباینت
  :من حیث أھدافھا والجوانب التي ركزت على دراستھا، حیث سعت لتقصي

كدراسة  القیم األخالقیة الالزمة لطالب مرحلة معینة والتعرف على أسالیب تنمیتھا -
 ).ھـ١٤٣٠(العیسى

 ، دراسة قادوس)ھـ١٤٢٧(كدراسة الحارثي: التلفازدرجة توافرھا في برامج  -
، ودراسة )م٢٠٠١( الدرودراسة ،)م٢٠٠٢( الحسیني، ودراسة )م٢٠٠٢(

، ودراسة )م١٩٩٤(، ودراسة رضا)م١٩٩٦(ودراسة صباح ،)م١٩٩٦(سھام
 .  Crouch (1989( كروش



 )م٢٠٠٤( وآخرونالسلیطي  دراسةك: ة توافرھا في المقررات الدراسیةدرج -
زمیلھ  ، ودراسة شارب و)م٢٠٠٠(، ودراسة الخلیفة)م٢٠٠٠(دراسة العبادي،و

Sharp and Wood (1994) . 
 ،ودراسة المالكي)ھـ١٤٣٠(كدراسة المالكي: دور المناھج في تعزیز القیم -

 ).ھـ١٤٢٨(، ودراسة الفقیھ)ھـ١٤٢٩(
 ودراسة الجھني،)ھـ١٤٢٩(دراسة الجالدك: درجة أھمیتھا بالنسبة للمتعلمین -

 .)م٢٠٠١(عقل، دراسة )م١٤٢٧(دراسة مرام الحازميو،)ھـ١٤٣٠(
ل تعزیز القیم واقع الفعالیات واألنشطة التي تتم ممارستھا في المدارس من أج -

 ).م٢٠٠٤(كدراسة السلیطي،وآخرون التربویة وتنمیتھا
 عبد الحمیدكدراسة : العالقة بین التحصیل الدراسي والقیم اإلسالمیة التربویة -

 )م٢٠٠٩(
 Dona and othersكدراسة دونا وآخرین : أثر توظیف التقنیة في بناء القیم -

2004). ( 
 ).م٢٠٠٧(كدراسة كرامة : دور وسائل االتصـال واإلعـالم فـي بناء القیم التربویة -
  Elvyda، (2002)دراسة إلفیاداالتسلسل الھرمي للقیم من حیث األھمیة،ك -
  ركز على طریقة  بأنماطھ المختلفة فمنھا مناستخدمت الدراسات المنھج الوصفي

 ،)ھـ١٤٣٠(،ودراسة المالكي)ھـ١٤٣٠(كدراسة العیسي: المسحیة المیداني
ودراسة عبد الحمید ،)ھـ١٤٢٩(،ودراسة المالكي)ھـ١٤٣٠(ودراسة الجھني

ودراسة  ،)م١٤٢٧(، ودراسة مرام الحازمي)ھـ١٤٢٨(ودراسة الفقیھ ،)م٢٠٠٩(
، ودراسة )م٢٠٠١(عقلدراسة ،)م٢٠٠٤(وآخرون السلیطي 

ومنھا ما ركز على تحلیل المحتوى كدراسة ،) crouch,1989(كروش
 (2002إلفیادا دراسةو، )م٢٠٠٢(دراسة قادوس،و)ھـ١٤٢٧(الحارثي

،Elvyda(، الحسینيودراسة )ودراسة ، )م٢٠٠١(الدر،ودراسة )م٢٠٠٢
، ودراسة )م١٩٩٦( ودراسة سھام  ، )م٢٠٠٠(، ودراسة الخلیفة)م٢٠٠٠(العبادي
 Sharp( ، ودراسة شارب وزمیلھ)م١٩٩٤(رضا ، ودراسة)م١٩٩٦(صباح 

and Wood ,1994 ( ومنھا ما أستخدم أكثر من منھج ونمط كدراسة كرامة،
ودراسة  حیث أستخدم ثالثة مناھج ھي التاریخي والوصفي والنقدي،)م٢٠٠٧(

 أسلوبي تحلیل المحتوى والمقابلة،حیث استخدمت ) م٢٠٠٤(وآخرون السلیطي 
حیث استخدمت أسلوبي تحلیل المحتوى،والمسح ) م٢٠٠٢( الحسینيودراسة 
  .المیداني

 جاءت نتائج وتوصیات الدراسات لتؤكد على: 
أھمیة دراسة القیم والعوامل المسبب النھیار القیم أو اضمحالل البعض منھا في  

والمستجدات التي فرضتھا علینا  ظل االندماج والتداخل مع العالم الخارجي،
 .ظروف العصر

إن القنوات الفضائیة من أھم الوسائل في إكساب الشباب القیم اإلسالمیة إذا وجھت  
 .الوجھة الصحیحة



تعتبر قناة المجد الفضائیة من القنوات الرائدة في مجال العنایة بالقیم اإلسالمیة  
 ).ھـ١٤٢٧(الحارثي وغرسھا في نفوس المشاھدین،كما تشیر لذلك دراسة

و مجال عملي ي من الوسائل التي تعمل على تنمیة القیم فھالمدرسأن النشاط  
وآخرون السلیطي تطبیقي لتنمیة القیم،كما جاء في دراستي 

 ).ھـ١٤٢٨(،والفقیھ)م٢٠٠٤(
  .وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین التحصیل الدراسي والقیم التربویة اإلسالمیة 
ً بارزاً ھناك   سالمیة في تعزیز القیم الخلقیة، كمنھج التربیة مناھج التربیة اإللدورا

 اإلسالمیة منھج الحدیث والثقافة،و)ھـ١٤٣٠(الوطنیة كما جاء في دراسة المالكي
 ).ھـ١٤٢٩(كما جاء في دراسة المالكي

إن القیم االجتماعیة المستمدة من العقیدة والتي تنسجم مع طبیعة التنشئة االجتماعیة  
كبر الوالدین،األمانة، الصدق، التعاون، من القیم األكثر أھمیة لدى طالب المرحلة 

وھذا یشیر إلى  عینة الدراسةالجامعیة في حین إن القیم الفكریة اقل أھمیة لدى 
القیم إلى واقع ملموس، وإلى ھوة واسعة بین ما  قصور المناھج في ترجمة تلك

نخطط لھ ونمارسھ، وإلى تناقض بین ما نقول ونفعل،كما تشیر إلى ذلك دراسة 
 ).ھـ١٤٢٧(مرام الحازمي 

یوجد قصور في الكفایات الالزمة والضروریة لتدریس القیم التربویة لمعظم  
ید للدرس وطرق المھارات التدریسیة لدى المعلمین كتخطیط الدرس والتمھ

التدریس واألنشطة التعلیمیة والتقویم، وھذا یؤكد على ضرورة وحتمیة تدریب 
المعلم على ثقافة القیم التربویة ومداخل تدریسھا وتقویمھا وطرق اختیار ومصادر 

 ).م٢٠٠٤(وآخرون السلیطي التعلم المناسبة لتدریسھا،كما جاء في دراسة 
البرامج التلفزیونیة والدرامیة على حذرت بعض الدراسات من خطورة بعض  

 :البناء القیمي، حیث
أن الدراما العربیة تعمل في غالب األحیان على ) "م٢٠٠٢( الحسینيدراسة  أشارت -

ٌ موجودة بصورة كبیرة  ٌ سلبیة تشویھ النظام القیمي للشخصیات الرئیسیة،فھناك قیم
مسئولیة،بینما كادت الكذب،والخیانة،والنفاق،المادیة،وحب المظاھر،وعدم ال:مثل

" والكرامة الوفاء،والصدق،واإلیمان، :أن تغیب بعض القیم اإلیجابیة المھمة،مثل
زیادة تعرض "، حیث تقول أن )م٢٠٠١( الدروتتفق معھا في ذلك دراسة 

ً في تشویھ القیم وتشیر كذلك إلى تفشي ،"األطفال للدراما العربیة،قد یكون سببا
مظاھر العنف في ھذه الدراما،حیث احتل أسلوب العنف المرتبة األولى بنسبة 

،وجاءت من أنواع العنف مظاھر العنف البدني بنسبة مرتفعة %٤٤
من مظاھر العنف اللفظي،وأما مظاھر العنف % ٢٨٫٨مقابل % ٧١٫٢بلغت

،بینما مظاھر العنف الجماعي بلغت %٦٥٫٧الفردي فقد بلغت نسبتھا 
  %.٣١٫٣نسبتھا

جاءت القیم الدینیة في المركز األخیر من محتوى برامج الكرتون ،حیث جاءت  -
من مجموع القیم الكلیة التي وردت في البرامج، %٥٫٧بنسبة)اإلیمان با(قیمة
في ذلك )م١٩٩٦(، وتتفق معھا صباح )م١٩٩٦( تشیر إلى ذلك دراسة سھام كما

لم تحظى القیم الدینیة بالقدر المُناسب من األھمیة على الرغم من "حیث ذكرت أنھا



ُعد ھي مرحلة وضع األسس التي تقوم علیھا  أھمیتھا في حیاة الطفل التي ت
 ".شخصیة الطفل

األخالقیة في بعض الكتب ككتب اللغة ال یوجد توازن في تقدیم المضامین     
إلى أنھ تم التركیز على مضامین معینة )م٢٠٠٠(العربیة حیث تشیر دراسة الخلیفة
كالصداقة وبر الوالدین، وحب العلم في حین : فقط ؛ فجاءت تكراراتھا عالیة

مِّشت مضامین أخرى، فجاءت تكراراتھا منخفضة كحب اللغة العربیة والنزھة : ھُ
ً في التألیف یتعین تداركھوإفشاء ال  .  سالم، وھذا یعد خلال

  أھمیة أن تقوم مؤسسات التربیة بتقدیم برامج توعویة لألسرة عبر وسائل
االتصال، واإلعالم لتقوم بدورھا األساس في بناء القیم عند أبنائھا منذ 
الصغر، وفق خطةٍ منھجیةٍ إجرائیة، تقوم على التوجیھ، والتربیة بالقدوة، 
ً عند  ھیئ الطفل إیجابیا والمالحظة، والتعزیز اإلیجابي، والسلبي، وھو مما یُ

 .ة االبتدائیةالمدرسالتحاقھ ب
  تعلیم وبناء (ینبغي أن یتم إلحاق المعلمین في المدارس ببرنامج تدریبي عن

 .لیقوم عملھم على منھجیة علمیة، وبرؤیة فنیة احترافیة) القیم
 خصصین في مجال التربیة، واإلعالم، وإشراكھم استضافة األكادیمیین، والمت

في ندوات أسبوعیة عبر وسائل اإلعالم لبناء، وتعزیز القیم التربویة لدى 
 .طالبنا في المدارس

  
  
  

  

  
  

  : من  الدراسات السابقةما استفادتھ الدراسة الحالیة 
من خالل إطالع الباحث وتفحصھ للدراسات السابقة،فقد استفاد منھا في 

  :الجوانب التالیة
ففي   ُّ ر َ ع َ على التصنیفات المختلفة للقیم،ومن ثم الخروج بتصنیف خماسي  الت

خاص بالدراسة لعناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب 
 .المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

 .في تحدید أسئلة الدراسة،ومصطلحاتھا 
في تدعیم اإلطار النظري للدراسة الحالیة وإعدادھا بما یتناسب وموضوعھا  

  . الجوانب الرئیسیة لھاویغطي 
في بناء أداة الدراسة،ومقیاسھا،ومراعاة عنصري الشمول والتوازن في عملیة  

 . البناء



استفاد الباحث من نتائج بعض الدراسات السابقة في رسم أھداف الدراسة  
 . شكلتھاالحالیة،وصیاغة م

إجراءات استفاد الباحث من توصیات الدراسات المستقبلیة وتضمینھا    
 .الحالیة الدراسة

 .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تفسیر نتائج الدراسة الحالیة   
 : أوجھ التشابھ واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

o  تتشابھ الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بالقسم األول في كونھا تبحث في
  . مجال تقنیات التعلیم

o  تتشابھ الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بالقسم الثاني في كونھا تبحث في
  .مجال القیم، والبناء القیمي،ومنظومة القیم

o ابقة من حیث استخدام المنھج تتشابھ الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات الس
الوصفي، ومن حیث استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات؛ كدراسة سكتاوي 

 )ھـ١٤٣٠(،ودراسة العیسي)م٢٠٠٩( عبد الحمید، ودراسة )ھـ١٤٣٠(
،ودراسة )ھـ١٤٣٠(،ودراسة الجھني)ھـ١٤٣٠(،ودراسة المالكي

 )م١٤٢٧(ام الحازمي، ودراسة مر)ھـ١٤٢٨(الفقیھ،ودراسة  )ھـ١٤٢٩(المالكي
السلیطي ودراسة  ،)ھـ١٤٢٦( القاري، ودراسة )ھـ١٤٢٧(فاروق،ودراسة 

، )م٢٠٠٢( الحسیني، ودراسة )م٢٠٠١(عقلودراسة ،)م٢٠٠٤(وآخرون
  . )  crouch,1989(ودراسة كروش

o  تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في ربطھا لموضوعین مھمین وھما
ً منھما على اآلخر وھذا  التكنولوجیا الحدیثة ومنظومة القیم من حیث تأثیر كال

الموضوع من المواضیع المھمة في واقعنا المعاصر حیث أن ھناك حاجة ملحة 
دائمة لمراجعة القیم وتأثرھا بمتغیرات العصر،وفي المقابل من المھم كذلك 

 .االستفادة القصوى من المعطیات التكنولوجیة الحدیثة والمتجددة
o  ھذه الدراسة بتسلیط الضوء على جانب من جوانب التعامل مع تكنولوجیا تمیزت

ً على  ً سلبیا التعلیم قد یغفل عنھ الكثیرون،وھو أن التكنولوجیا قد یكون لھا أثرا
البناء القیمي للمتعلمین،وقد سعت الدراسة لتلمس ھذا الجانب ومن ثم وضع 

وضع التصور المناسب ا،وثر السلبي للتكنولوجیالبرنامج الوقائي لتالفي األ
ً أداة  لتوظیفھا بصورة جیدة في تدعیم البناء القیمي للمتعلمین،وجعل التقنیة دائما

ً أن تستخدم في ھدمھا  . فاعلة في بناء القیم بدال
o  تمیزت ھذه الدراسة بالسعي لتشخیص الواقع،ثم على أساس النتائج یتم تقدیم

طالق للتوظیف األسلم والمناسب التصور المقترح الذي یمكن أن یكون نقطة ان
 .للتكنولوجیا في البناء القیمي لطالبنا في المرحلتین المتوسطة والثانویة

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 

  

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

 

     ً   منھج الدراسة: أوال
 ً   مجتمع الدراسة وعینتھا : ثانیا
 أداة الدراسة: ثالثاً 

 األسالیب اإلحصائیة: رابعاً 
 

 

  

  

  

  

  



  : تمھید 
ً من أھداف الدراسة، ولإلجابة عن تساؤالتھا یستعرض الباحث في ھذا          انطالقا

الفصل اإلجراءات التي اتبعھا في الدراسة، وتشمل منھج الدراسة، ومجتمعھا، 
، وأسالیب وكیفیة تطبیقھا ،وإجراءات تقنینھا راءات إعداد أداة الدراسةوعینتھا، وإج

 :وذلك على النحو التالي لمستخدمة؛المعالجة اإلحصائیة ا

   - :منھج الدراسة : أوال 
بناءً على ما تقتضیھ طبیعة ھذه الدراسة،فإن المنھج الوصفي التحلیلي ھو األنسب      

ً ومعلومات " لھذه الدراسة، والمنھج الوصفي ھو   ذلك المنھج الذي یعطي أوصافا
ً دقیقة عن الظاھرة المدروسة ویعبر  ً وكیفیا ً كمیا عدس ( ". عنھا تعبیرا

  ) . ٢٤٧ :م٢٠٠٣،وآخرون

ً من دراسات المسح التر      بوي وھذه الدراسة تعد من الدراسات المسحیة، وتحدیدا
المشكالت المرتبطة بالمیدان التربوي بأبعاده المختلفة التي تتعلق بدراسة القضایا و

وتھدف إلى تطویر ،ق التدریس وغیرھاالمعلمین والتالمیذ ووسائل التعلیم وطر: مثل 
 :م٢٠٠٢،عبیدات وأبو السمید.( العملیة التربویة، ووضع الخطط المناسبة لتحسینھا 

١٠٩ (  

  : وعینة الدراسةمجتمع : ثانیاً 
  :مجتمع الدراسة ) أ

جمیع المعلمین باختالف المھام التي یقومون بھا سواءً كانوا من مجتمع الدراسة  تكون
بمدارس البنین ) تعلم مصادر أمناءأو معلمین،أو مرشدین،أو ووكالء، مدیرین(

 مناسبةأو تفعل التقنیة بصورة  ،اإللكترونيالتي تطبق التعلیم المتوسطة والثانویة 
 .وذلك لإلجابة عن أداة الدراسة، ھـ١٤٣١/١٤٣٢بمدینة جدة لعام 

 :عینة الدراسة ) ب

بطریقة العینة ) االستبانة(تم اختیار عینة المدارس التي طبقت فیھا أداة الدراسة
القصدیة لمحدودیة المدارس التي توظف التقنیة بصورة مناسبة، ولتباین درجة 
التوظیف من مدرسة ألخرى، وقد تمت استشارة مشرفي قسم المدارس الرائدة 

المتوسطة والثانویة التي تطبق  بإدارة التربیة والتعلیم بجدة عن أفضل المدارس
التقنیات الحدیثة في عملیتي التعلیم والتعلم، مع مراعاة التوزیع الجغرافي لتكون 
ممثلة لمجتمع الدراسة،وبالفعل تم اختیار مدارس العینة كما یتضح من 

  ): ١(الجدول
  یوضح أسماء مدارس العینة وتوزیعھا على مكاتب اإلشراف) ١(جدول 

 مكتب اإلشراف نوع التعلیم المرحلة ةالمدرس ت



 الوسط حكومي الثانویة الزھراوي -١

 الوسط حكومي الثانویة ابن خلدون -٢

٣- 
مجمع األمیر 

 الشمال حكومي الثانویة سلطان

 الشمال حكومي الثانویة مجمع النور -٤

 الشمال أھلي الثانویة األندلس -٥

 النسیم أھلي الثانویة دار الفكر -٦

 النسیم أھلي الثانویة األقصى -٧

 الشمال أھلي الثانویة دار الذكر -٨

 الجنوب حكومي المتوسطة فیصل بن فھد -٩

 الوسط حكومي المتوسطة الفاروق- ١٠

 الوسط حكومي المتوسطة الملك فھد- ١١

 النسیم أھلي المتوسطة دار الفكر- ١٢

 الشمال أھلي المتوسطة دار الذكر- ١٣

فةدار ال- ١٤ ِ ر ْ  الجنوب أھلي المتوسطة مع

ً بحیث المدرسوقد تم اختیار المجیببن من كل مدرسة بواسطة مدیر  ة عشوائیا
  . ةالمدرسمن معلمي % ٣٠تشمل العینة جمیع التخصصات بما الیقل عن 

  

  

  :صفات المستجیبین من عینة الدراسة ) ب

من عینة الدراسة من خالل البیانات الشخصیة التي  المستجیبینتم تبویب صفات 
  :دونوھا في بدایة استبانة الدراسة وفق الخصائص التالیة 

                                               العمل الحالي  
  المؤھل العلمي 
  سنوات الخیرة في العمل الحالي 
 التخصص  
 نوع التعلیم 
 المرحلة 



 /اق التالي یتضح ذلك من خالل السی   

  :العمل الحالي  - ١
 حسب العمل الحالي المستجیبینیوضح توزیع ) ٢( جدول

 النسبة العدد العمل الحالي

 % ٩٫٨ ٢٠ مدیر أو وكیل مدرسة

 % ٥٫٩ ١٢ مرشد طالبي

 % ٧٩٫٥ ١٦٣ معلم

 % ٤٫٩ ١٠ أمین مصادر التعلم

 % ١٠٠ ٢٠٥ المجموع

للعمل الحالي الذي  التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 

  :یمارسھ أفراد عینة الدراسة،كما في الشكل التالي

  

  الدراسة عینة أفراد یمارسھ الذي الحالي للعملیوضح التوزیع التكراري  )٢(شكل 

إن معظم المستجیبین من المعلمین حیث كان  )٢(شكلوال) ٢(جدولیتضح من ال

ً،وبلغت نسبتھم ) ١٦٣(عددھم  بینما ،إجمالي عدد أفراد العینة من%) ٧٩٫٤(معلما

10
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20

العمل الحالي

أمین مصادر تعلم معلم مرشد طالبي مدیرأو وكیل مدرسة



وكانت نسبتھم ،فرداً ) ٢٠( جاء في المرتبة الثانیة المدیرین ووكالء المدارس وعددھم 

) ١٢(دھم ،كما جاء في المرتبة الثالثة المرشدین الطالبیین حیث بلغ عد%)٩٫٨( 

 ً ً طالبیا ً وھو عدد مناسب حیث أنھ ال یوجد في اغلب المدارس إال مرشدا ً طالبیا مرشدا

ً للعمل اإلرشادي،  ً وبعض المدارس ال یوجد فیھا مرشدین طالبیین مفرغین كلیا واحدا

، وجاء  في المرتبة األخیرة  أمناء مصادر التعلم حیث بلغ عددھم %)٥٫٩(ونسبتھم 

، وھو عدد مناسب حیث أنھ ال یوجد في أغلب %)٤٫٩(سبة أفراد، وبن) ١٠(

المدارس أمین مصادر تعلم ویسند ذلك لمعلم منخفض النصاب أو محضر المختبر أو 

  . خالفھ

  

  :المؤھل العلمي  - ٢
  من عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي المستجیبینیوضح توزیع ) ٣( جدول

 النسبة العدد المؤھل العلمي

 % ٢٫٤  ٥ دبلوم

  % ٨٦٫٣  ١٧٧ بكالوریوس

 % ١٠٫٧  ٢٢ ماجستیر

 % ٠٫٥  ١ دكتوراه

%صفر ٠ أخرى  

  %١٠٠ ٢٠٥ المجموع

للمؤھل العلمي  التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :ألفراد عینة الدراسة،كما في الشكل التالي



  
  ) ٣( شكل

  الدراسة عینة ألفراد العلمي للمؤھل  التكراري التوزیع یوضح

إن معظم المستجیبین یحملون درجة البكالوریوس ) ٣(شكلوال) ٣(جدولیتضح من ال

من إجمالي عدد أفراد العینة %) ٨٦٫٣(وبلغت نسبتھم ،فرداً ) ١٧٧(حیث كان عددھم 

وھي نسیبة كبیرة تزید عن ثالثة أرباع العینة، بینما جاء في المرتبة الثانیة من 

ً ،وكانت نسبتھم ) ٢٢( وعددھم  یحملون مؤھل الماجستیر  كما جاء %).١٠٫٧(فردا

ً دون الجامعي  مركز  كدبلوم كلیة المعلمین، أو(في المرتبة الثالثة من یحملون مؤھال

) ٥(حیث بلغ عددھم )العلوم والریاضیات،أو دبلوم محضري المختبرات 

وتمثل  وھي نسبة بسیطة مقارنة بسابقاتھا لكنھا منطقیة%) ٢٫٤(ونسبتھم ،ادفرأ

الواقع، أما من یحملون درجة الدكتوراه  فقد جاءوا في المرتبة الرابعة حیث بلغ 

ً بنسبة  ً واحدا   .%) ٠٫٥(عددھم  فردا

  

  

  

  

0
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المؤھل العلمي
أخرى دكتوراه ماجستیر بكالوریوس دبلوم



  

  

  

  

  :رة في العمل الحاليسنوات الخب - ٣
 من عینة الدراسة حسب الخبرة في العمل الحالي المستجیبینیوضح توزیع  )٤( جدول

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة

 % ١٧٫٦ ٣٦ سنوات ٥ -١من

 % ١٨ ٣٧ سنوات ١٠- ٥من 

 % ٦٤٫٤ ١٣٢ سنوات ١٠أكثر من 

 %١٠٠ ٢٠٥ المجموع

لسنوات الخبرة  التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :ألفراد عینة الدراسة،كما في الشكل التالي

  
  الدراسة عینة ألفراد الخبرة لسنواتیوضح التوزیع التكراري   )٤(شكل 
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36

سنوات الخبرة
سنوات ١٠أكثر من  سنوات ١٠- ٥من  سنوات ٥ -١من



إن أكبر فئة من المستجیبین كانت فئة أصحاب ) ٤(شكلوال) ٤(جدولیتضح من ال
ً، وبلغت نسبتھم ) ١٣٢(الخبرة العالیة حیث كان عددھم  من إجمالي %) ٦٤٫٤(فردا

عدد أفراد العینة وھو ما یعادل ثلثي عینة الدراسة وھذا عامل إیجابي یؤكد إمكانیة 
على نتائج  الدراسة فالمعلم صاحب الخبرة العالیة یتوقع منھ أن یكون أنضج االعتماد 

ً باإلضافة إلى أنھ عایش أكثر من جیل دراسي ولمس التغیرات  خبرة وأصوب رأیا
التقنیة المتسارعة وأدرك بذلك أثرھا على البناء القیمي للمتعلمین، ثم جاء في المرتبة 

ً، وبلغت نسبتھم ) ٣٧(وعددھم  الثانیة فئة أصحاب الخبرة المتوسطة ، %)١٨( فردا
، ) ٣٦(وجاء في المرتبة الثالثة بفرق بسیط فئة منخفضي الخبرة حیث بلغ عددھم  ً فردا

  %).١٧٫٦( وبلغت نسبتھم 

  :التخصص - ٤
 حسب التخصص المستجیبینیوضح توزیع  )٥( جدول

 النسبة التكرار التخصص م

 % ٢٠ ٤١ تربیة إسالمیة .١

 % ٢١ ٤٣ لغة عربیة .٢

 % ٦٫٨ ١٤ لغة إنجلیزیة .٣

 % ٩٫٨ ٢٠ اجتماعیات .٤

 % ١٠٫٧ ٢٢ ریاضیات .٥

 % ١٦٫١ ٣٣ علوم .٦

 % ٥٫٤ ١١ حاسب آلي .٧

 % ٢ ٤ تربیة بدنیة .٨

 % ٨٫٣ ١٧ أخرى .٩

 % ١٠٠ ٢٠٥ المجموع 

فراد عینة لتخصص أ التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :الشكل التاليالدراسة،كما في 



  
  الدراسة عینة أفراد لتخصصیوضح التوزیع التكراري  )٥(شكل 

إن العدد الذي تم استجوابھ من كل تخصص یتوافق ) ٥(شكلوال) ٥(جدولیتضح من ال
مع ثقل التخصص وعدد حصص كل مادة دراسیة،فمواد اللغة العربیة والتربیة 

ً في المدارس وبالتالي جاء عدد معلمي ھذه المواد ھو  اإلسالمیة ھما األكثر حصصا
ً فإن عدد معلمي ھذه المواد  األكثر في العینة،وكذلك بالنسبة للمواد األقل حصصا
ً كما في الحاسب اآللي  سیكون أقل في المدارس وبالتالي جاء في العینة كذلك منخفضا

  .والتربیة البدنیة

  :نوع التعلیم - ٥
 حسب نوع التعلیم المستجیبینیوضح توزیع  )٦( جدول

 النسبة التكرار نوع التعلیم م

 % ٤٧٫٨ ٩٨ حكومي .١

 % ٥٢٫٢ ١٠٧ أھلي .٢

 % ١٠٠ ٢٠٥ المجموع 

ألفراد  نوع التعلیم التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :عینة الدراسة،كما في الشكل التالي
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43

41

التخصص
أخرى تربیة بدنیة حاسب آلي علوم ریاضیات اجتماعیات لغة إنجلیزیة لغة عربیة تربیة إسالمیة



  

  الدراسة عینة ألفراد یوضح التوزیع التكراري نوع التعلیم )٦(شكل 

إن العدد الذي أجاب على أداة الدراسة في  )٦(شكلوال) ٦(جدولیتضح من ال
ً وھذا ،القطاعین الحكومي واألھلي بنسبة متقاربة ً منھما النصف تقریبا ویمثل كال

ً على إمكانیة تعمیم  یتوافق مع عدد المدارس المختارة من كل قطاع ،ویعطي مؤشرا
  .نتائج الدراسة على أي قطاع من القطاعین

  :المرحلة - ٦
 حسب المرحلة المستجیبینیوضح توزیع  )٧( جدول

 النسبة التكرار المرحلة م

 % ٣٠٫٧ ٦٣ المتوسطة .١

 % ٦٩٫٣ ١٤٢ الثانویة .٢

 % ١٠٠ ٢٠٥ المجموع 

 للمرحلة الدراسیة التوزیع التكراري من خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :ألفراد عینة الدراسة،كما في الشكل التالي
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نوع التعلیم
أھلي حكومي



  
 )٧(شكل 

  الدراسة عینة ألفراد التوزیع التكراري للمرحلةیوضح 

إن العدد الذي أجاب على أداة الدراسة في المرحلة ) ٧(شكلوال) ٧(جدولیتضح من ال

وھو یمثل أكثر من ثلثي العینة،في حین تمثل المرحلة %)   ٦٩٫٣(الثانویة نسبتھ

إلى كثرة مواد ویمكن أن یُعزى التفاوت بین النسبتین %)  ٣٠٫٧(المتوسطة ما نسبتھ

  .ومعلمي المرحلة الثانویة مقارنة بالمرحلة المتوسطة

ًء على أسئلة الدراسة وأھدافھا،فإن الباحث اقتصر في دراستھ على متغیري نوع  وبنا

ً،والمرحلة الدراسیة متوسطة كانت أو ثانویة فقط ،دون  ً كان أو أھلیا التعلیم حكومیا

  . غیرھما من المتغیرات

  : وخطوات تقنینھا دراسةأداة ال: ثالثاً 
 ان للمنھج الوصفيلمالئمة االستبی ،وذلكأداة لجمع البیاناتك انةار االستبتم اختی      

،ولكون االستبیان أداة مالئمة للحصول على معلومات ھذه الدراسةالمستخدم في 
  :وحقائق مرتبطة بالواقع،وقد تم تناول أداة الدراسة من خالل اآلتي 

  :بناء أداة الدراسة -أ

إعداد قائمة بعناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا  استھدفت أداة الدراسة        
لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا 

143
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المرحلة الدراسیة
الثانویة المتوسطة



المعلومات، واستطالع آراء الخبراء حول صحة صیاغتھا،ومناسبتھا لھذه المرحلة 
ً أو  ة،العمریة والدراسی وحاجة الطالب في ھذه المرحلة لعناصر ھذه المنظومة تكوینا

ً،وكذلك انتماء كل قیمة للمحور الذي صنفت فیھ،تال ذلك  تطبیق أداة الدراسة اكتسابا
المعلمین حول درجة تأثیر التقنیة على عناصر  أراءستطالع في صورتھا النھائیة ال

ھذه المنظومة القیمیة،وقد اعتمد الباحث في صیاغة مفردات ھذه األداة وتصنیفھا على 
  : المصادر التالیة

 األدبیات والدراسات الخاصة بتكنولوجیا التعلیم ومستحدثاتھا.  
 ا األدبیات والدراسات الخاصة بالقیم أسسھا ومصادرھا وطرق تكوینھ

 .واكتسابھا
 اإلسالمیة،التربویة،األخالقیة،قیم (األدبیات والدراسات الخاصة بتصنیف القیم

 ....) .العمل
ندرج تحتھا محاور رئیسة ا) ٦(تھا األولیة من في صور:أداة الدراسةوقد تكونت    
ً قیمیاً مض) ١٤٤( ً لعناصر االستبانة في ،)قیمة(مونا والجدول التالي یقدم وصفا

  :ولیةاألصورتھا 

  

  

  

  

 

  یوضح مفردات أداة الدراسة في صورتھا المبدئیة موزعة على المحاور )٨( جدول

 عدد القیم المحور رقم المحور

 ٤٧ القیم الشخصیة       األول
 ٣٦ القیم الفكریة الثاني
 ٧ القیم األسریة الثالث
 ٢٣ القیم االجتماعیة الرابع

 ٢٠ القیم  الوطنیة الخامس
 ١١ اإلنسانیةالقیم  السادس

 ١٤٤ المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  :      صدق أداة الدراسة



بعد االنتھاء من إعداد أداة الدراسة في صورتھا األولیة قام الباحث بالتحقق من     
صدقھا وقدرتھا على قیاس العناصر التي أعدت من أجل قیاسھا من خالل استخدام 

  : األسالیب اآلتیة

 ً   : صدق المحكمین : أوال

ً للمحكمین؛ تضمن الھدف من الدراسة، ومكونات االستبانة،       أعد الباحث خطابا
ً ـ كما في )١٦(وما یرجى منھم إبداء الرأي حولھ،وقد عرضت االستبانة على محكما

والمناھج وطر ق  -تكنولوجیا التعلیم(من الخبراء والمتخصصین في ـ  )١(الملحق
 صحة ووضوح ودقة؛ وذلك للتأكد من )والتربیة اإلسالمیة والمقارنة-التدریس

ً من مدى العبارات  ، ومدى اتساقھا مع المحاور التي تنتمي إلیھا، وللتأكد أیضا
  : مالءمتھا للغرض الذي أعدت من أجلھ، وقد طلب إلیھم إبداء آرائھم حیال

  بالمحور الواردة تحتھ  القیمةارتباط.  
 وضوح العبارة ودقة صیاغتھا .  
 نسبة لطالب المرحلة المتوسطة والثانویةأھمیة القیمة بال 

وفي ضوء مالحظات الخبراء تمت مراجعة االستبیان،وتم دمج المحورین        
ً یحوي القیم االجتماعیة واإلنسانیة، كما تم  ً واحدا الرابع والسادس لیكونان محورا
حذف بعض الفقرات ودمج البعض،وإعادة صیاغة البعض اآلخر وإضافة عناصر 

م تكن واردة في الصورة األولیة، وبعد االنتھاء من ضبط القائمة والتحقق من أخرى ل
قسمت إلى  حیثصدقھا، توصل الباحث إلى عناصر المنظومة في صورتھا النھائیة 

ً قیمیاً ) ٩٠(محاور،ویندرج تحتھا )٥( ،لتصبح االستبانة في صورتھا )قیمة(مضمونا
توزیع العناصر على المحاور في ،والجدول التالي یوضح ))٢(ملحقال( النھائیة

  :الصورة النھائیة

  یوضح مفردات أداة الدراسة في صورتھا النھائیة موزعة على المحاور )٩( جدول

 عدد القیم المحور رقم المحور

 ٢٦ القیم الشخصیة األول
 ٢٥ القیم الفكریة الثاني
 ٦ القیم األسریة الثالث
 ١٧ القیم االجتماعیة واإلنسانیة الرابع

 ١٦ القیم  الوطنیة الخامس
 ٩٠ المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ً   : صدق االتساق الداخلي: ثانیا



للحصول على المزید من الصدق للقائمة قام الباحث بحساب معامل االتساق 

محور الداخلي للقائمة وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل 

كما تم حساب معامل االرتباط . من محاور االستبانة  والدرجة الكلیة لالستبانة  ككل

المحاور األخرى  بین الدرجة الكلیة لكل محور من محاور االستبانة  وارتباطھ ببقیة

  ). ٠،٠٥(داللة وقد تم ذلك باستخدام معامل سبیرمان عند مستوى ال. االستبانةفي 

  )١٠( جدول

االرتباط بین الدرجة الكلیة لالستبانة ومحاورھا الخمسة وكذلك بین كل مصفوفة 
  محور وآخر في االستبانة

 محاور االستبانة  م
یم 
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 ٠٫٩٢٩ ٠٫٧٨٩ ٠٫٧٨٩ ٠٫٧٨٨ ٠٫٨١٤ ١٫٠٠٠ القیم الشخصیة  ١

 ٠٫٩٢٤ ٠٫٧٧٨ ٠٫٨١٣ ٠٫٧٠٠ ١٫٠٠٠ ٠٫٨١٤ القیم الفكریة  ٢

 ٠٫٨٥٥ ٠٫٧٩٦ ٠٫٨٠٦ ١٫٠٠٠ ٠٫٧٠٠ ٠٫٧٨٨ القیم األسریة  ٣

 ٠٫٩٢٦ ٠٫٨٦٢ ١٫٠٠٠ ٠٫٨٠٦ ٠٫٨١٣ ٠٫٧٨٩ القیم االجتماعیة واإلنسانیة  ٤

 ٠٫٩١٤ ١٫٠٠٠ ٠٫٨٦٢ ٠٫٧٩٦ ٠٫٧٧٨ ٠٫٧٨٩ القیم الوطنیة  ٥

 ١٫٠٠٠ ٠٫٩١٤ ٠٫٩٢٦ ٠٫٨٥٥ ٠٫٩٢٤ ٠٫٩٢٩ االستبانة ككل  

وجود ارتباط ذي داللة إحصائیة بین محاور االستبانة ) ١٠( جدولیتبین من ال     

الخمسة والدرجة الكلیة لالستبانة، وكذلك وجود ارتباط ذي داللة إحصائیة بین محاور 

االستبانة وبعضھا البعض مما یعني أن محتویات االستبانة على درجة مناسبة من 

  .االتساق الداخلي تسمح باستخدامھا في البحث الحالي

  : ات األداةثب
( استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ ) االستبیان(لتقدیر الثبات ألداة الدراسة     

Alpha - Cronbach  ( عن طریق برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة



)SPSS ( والجدول اآلتي یوضح معامل الثبات لكل محور من محاور األداة، ومعامل

  .الثبات للمحاور مجتمعة

  )١١( جدول

  یوضح معامالت الثبات لمحاور األداة  ولألداة ككل

 معامل الثبات المحــــــــــــــــــــــــور م
 ٠٫٩٦٦ القیم الشخصیة ١
 ٠٫٩٦٦ القیم الفكریة ٢
 ٠٫٩٥٠ القیم األسریة ٣
 ٠٫٩٥٥ القیم االجتماعیة واإلنسانیة ٤
 ٠٫٩٦٤ القیم  الوطنیة ٥

 ٠٫٩٨٩ جمیع المحاور
وھذه القیمة تعد ) ٠٫٩٨٩(أن قیمة معامل الثبات لألداة بلغت ) ١١( جدولیتضح من ال

ً لصالحیة أداة الدراسة للتطبیق ً جیدا   .مؤشرا

  :إجراءات تطبیق أداة الدراسة
بعد اعتماد أداة الدراسة من لجنة التحكیم تم تطبیقھا في الفصل األول من العام    

ً للخطوات اآلتیة ١٤٣١/١٤٣٢الدراسي    :ھـ  وفقا

  حصل الباحث على خطاب من سعادة وكیل الجامعة للدراسات العلیا والبحث
 العلمي بجامعة أم القرى موجھ إلى سعادة مدیر عام التربیة والتعلیم بجدة؛

  ) . ٣( ملحق. بطلب تطبیق األداة على مجتمع الدراسة
   بالدراسة ةالمستھدف العینةقام الباحث بعد ذلك بتوزیع االستبانات على . 
  ھـ ١٢/٣/١٤٣٢إلى  ٥/١استغرق تطبیق أداة الدراسة وجمعھا لمدة شھرین من .

وقدساھم في تأخیر وفقدان بعض االستبانات انشغال المدارس باختبارات 
صل الدراسي األول،واألمطار الغزیرة التي ھطلت على مدینة جدة في تلك الف

 واإلجابةالفترة، مما اضطر الباحث إلى إعادة تصویر األداة لبعض المدارس 
ویوضح الجدول اآلتي عدد االستبانات . علیھا مرة أخرى

 .الموزعة،والعائدة،والصالحة للتحلیل، والنسبة لكل واحدة منھا
  )١٢( جدول

  یوضح التكرارات والنسب المئویة لالستبانات الموزعة على عینة الدراسة

 الموزعة العائدة الصالحة للتحلیل



 العدد % العدد %

٢٣ ٤٤٫٥ ٢٠٥ ٤٠
٥١٧ ٠ 

أن إجمالي ما تم توزیعھ على مجتمع الدراسة بلغ ) ١٢( جدولیتضح من ال        

، واستبعدت %)٤٤٫٥(استبانة بنسبة عائد بلغت ) ٢٣٠(استبانة تم استعادة ) ٥١٧(

استبانة؛  وذلك لعدم اكتمال بعضھا أو لعدم الجدیة في اإلجابة عن بعض ) ٢٥(

االستبانات من %) ٤٠(استبانة للتحلیل ومثلت ما نسبتھ ) ٢٠٥(فقراتھا، وخضعت 

  .العائدة

 ً   :  أسالیب المعالجة اإلحصائیة: رابعا
قام الباحث بإدخال البیانات إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم          

اإلصدار السابع عشر بعد ترقیم االستبانات ) SPSS( اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
  : وترمیز البیانات األولیة،وقد استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة

  معادلة ألفا كرونباخ  )Alpha -  Cronbach ( للتحقق من ثبات أداة
  .الدراسة

  معامل سبیرمان )Spearman ( لقیاس االرتباط بین أبعاد االستبانة
 .لدرجة الكلیة لألداة ومحاورھا وا

  لحساب القیم التي یعطیھا أفراد : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
ولترتیب عبارات األداة حسب تأثیر كل ،العینة لكل فقرة على حدة

 .عبارة،بھدف اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
  ت " اختبار )  "T-Test   (الفروق  لحساب: للمجموعتین المستقلتین

ودالالتھا بین استجابات أفراد العینة،لإلجابة عن السؤالین الثالث والرابع من 
  .أسئلة الدراسة

  

  

 الفصل الرابع



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
  إجابة السؤال األول
  إجابة السؤال الثاني
  إجابة السؤال الثالث
  إجابة السؤال الرابع

  :إجابة السؤال الخامس
ر ّ المقترح لتوظیف التقنیة في بناء المنظومة القیمیة  التصو

  .للمتعلمین
المقترح لتوظیف التقنیة في بناء المنظومة القیمیة  نموذجال

  .للمتعلمین
  مناقشة النتائج وتفسیرھا

  
  : تمھید 

الباحث في ھذا الفصل النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا من أجل اإلجابة عن  یستعرض     

  : وفیما یلي عرض لنتائج الدراسة،أسئلة الدراسة

  : إجابة السؤال األول 
 والثانویة المتوسطة المرحلتین طالب لدى توافرھا الالزم القیمیة المنظومة عناصر ما

  ؟ المعلومات وتكنولوجیا االتصال ثورة ظل في

الالزمة،  التعدیالتإجراء و تمت مراجعة االستبانة المحكمین استجابات ضوءفي     

طالب المرحلتین ل الالزمةالقیمیة عناصر المنظومة توصل إلى تم القد وبھذا یكون 

المتوسطة والثانویة كي یتعاملون بصورة إیجابیة مع معطیات التقنیات الحدیثة 

 عناصر المنظومة قسمت،وقد المعلومات وتكنولوجیا االتصال ثورة ظل فيالمختلفة 

ً قیمیاً  )٩٠( یندرج تحتھاو محاور،)٥(ى إل ً  ،مضمونا أو ما أطلق علیھ اختصارا



ما  :على ینص الذي الدراسة من األول السؤال عن اإلجابة تمت قد كونت وبھ) القیمة(

عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة 

مد تھي التي سوف یعوھذه العناصر  في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات ؟

تقویم درجة تأثیر التقنیة على المنظومة القیمیة لطالب المرحلتین الباحث في ضوئھا 

  : یوضحھا الجدول التاليوھي كما  ،المتوسطة والثانویة

  

  

  )١٣( جدول

المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة محاور  یوضح
  :عناصر كل محورو، االتصال وتكنولوجیا المعلوماتوالثانویة في ظل ثورة 

الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  القیم الشخصیةمنظومة   : األول المحور
  :قیمة )٢٦( ،ویضمالمتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

 القیمي المضمون  الرقم

 اإلسالمیة بالھویة االعتزاز  .١
 تعالى با اإلیمان  .٢
 السماویة الكتبو بالرسل اإلیمان  .٣
 اآلخر بالیوم اإلیمان  .٤
  العمل إتقان  .٥
 الصحیحة بالعقیدة التمسك  .٦
 هللا إلى الدعوة  .٧
 الذاتیة والمراقبة هللا تقوى  .٨
 واالعتدال الوسطیة  .٩

 المسلمین غیرب والتشبھ التقلید تجنب  .١٠
  وسلم،وأصحابھ علیھ هللا صلى الرسول عن الدفاع  .١١
 هللا خلق بدیع في التفكر  .١٢
 الذات على االعتماد  .١٣
  الدراسي التفوق  .١٤
 والجمالي األدبي التذوق  .١٥
 بالنفس الثقة  .١٦
  بالخطأ االعتراف  .١٧



  والعفة الحیاء  .١٨
  الصبر  .١٩
 الصدق  .٢٠
 الحسنة القدوة  .٢١
 واستثماره الوقت إدارة حسن  .٢٢
  واستثماره لمالا إدارة حسن  .٢٣
  الصالة على المحافظة  .٢٤
 الصحة على المحافظة  .٢٥
  وجودتھ الخط حسن  .٢٦

الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة  الفكریةالقیم منظومة  : الثاني المحور
  :قیمة )٢٥( ،ویضم والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

 القیمي المضمون  الرقم

 اإلسالمي للدین  باالنتماء االفتخار  .٢٧
 لطلبھ والسعي العلم حب  .٢٨
 واحترامھ المعلم تقدیر  .٢٩
 واحترامھم العلماء تقدیر  .٣٠
فةال على االنفتاح  .٣١ ِ ر ْ  بأنواعھا والثقافات مع
 خاصة ةاإللكترونی الثقافة لتنمیة السعي  .٣٢
 واالطالع القراءة حب  .٣٣
 الكریم القرآن تالوة إتقان  .٣٤
 النافع العلم نشر  .٣٥
 الناقد التفكیر  .٣٦
  )اإلبداعي( تكاريباال التفكیر  .٣٧
 اإلرادة وقوة الطموح  .٣٨
 الشریف لتنافسا  .٣٩
 النقد تقبل  .٤٠
 الفكریة الشجاعة  .٤١
 التغییر وتقبل المرونة  .٤٢
 المنحرفة األفكار وراء قاالنسیا عدم  .٤٣
 الفكریة الملكیةو الحقوق احترام  .٤٤
 التخطیط  .٤٥
 المواعید في الدقة  .٤٦
 االكتشاف حب  .٤٧
 البحثیة المھارات تطویر  .٤٨
 العالمیة الخبرات من االستفادة  .٤٩
 اللغویة القدرات تنمیة  .٥٠
 .التعلم عملیات في لتوظیفھا األجنبیة اللغات تعلم  .٥١



الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة  األسریةالقیم منظومة  : الثالث المحور
  :قیم )٦( ،ویضم والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

 القیمي المضمون  الرقم

 الوالدین بر  .٥٢
 الرحم صلة  .٥٣
 واألخوات األخوة مع المتبادل محتراالا  .٥٤
 وتوعیتھم الصغار األخوة على العطف  .٥٥
 األسرة وحدة على المحافظة  .٥٦
 أعبائھا لتحمل واالستعداد جدیدة أسرة بناء نحو المسؤولیة  .٥٧

الالزم توافرھا لدى طالب  واإلنسانیة االجتماعیةالقیم منظومة  : الرابع المحور
 ،ویضم المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

  :قیمة )١٧(

 القیمي المضمون  الرقم

 والتواصل التحیة في النبوي الھدي إتباع  .٥٨
  اآلخرین احترام  .٥٩
  الظن سوء واجتناب التثبت  .٦٠
 اآلخرین مع التواصلو الحوار  .٦١
 األصدقاء اختیار حسن  .٦٢
 الجمیل ورد المعروف شكر  .٦٣
  للمحتاجین والمساعدة العون ید مد  .٦٤
  المنكر عن والنھي بالمعروف األمر  .٦٥
  االجتماعیة العالقات بناء  .٦٦
 الشورى مبدأ توظیف  .٦٧
 التطوعي العمل في المساھمة  .٦٨
 ةالمدرس بیئة تطویر في المساھمة  .٦٩
 الجماعیة والمشاركة التعاون  .٧٠
  االجتماعیة المناسبات في المشاركة  .٧١
 القرار وصنع لقیادةا فن  .٧٢
  المجتمعي للنسیج المكونة للفئات الثقافیة التعددیة احترامو التعصب نبذ  .٧٣
 أصحابھا وتقدیر المختلفة المھن احترام  .٧٤

الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  الوطنیةالقیم منظومة  : الخامس المحور
  :قیمة )١٦( ،ویضمالمتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات 

 القیمي المضمون  الرقم



 األمر ولي طاعة  .٧٥
 الصالحة والمواطنة يلوطنا الحس  .٧٦
 الوطنیة بالھویة االعتزاز  .٧٧
 اإلسالمي التراث على المحافظة  .٧٨
 المدنیة والقوانین األنظمة احترام  .٧٩
 المتاحة المادیة الموارد استثمار  .٨٠
 والخاصة العامة الممتلكاتو البیئة على المحافظة  .٨١
 الوطنیة المناسبات في المشاركة  .٨٢
 المرور وأنظمة بقوانین الوعي  .٨٣
  ةاإللكترونی الجرائم من الحمایة بقوانین الوعي  .٨٤
 الصحیة التوعیة في والمساھمة بأنواعھ الصحي الوعي  .٨٥
 المنحرف الفكر محاربةو اإلرھابو العنف نبذ  .٨٦
 المخاطر من والوقایة السالمة قواعد إتباع  .٨٧
 العامة الموارد  استھالك في واالعتدال الترشید عادات تنمیة  .٨٨
 التعلیمیة المادة مصادر كأحد يالمدرس الكتاب بأھمیة الوعي  .٨٩
 المستقبل صناعة في المساھمة  .٩٠
  

  : إجابة السؤال الثاني
" ـــــؤال الثاني، والذي نصھ باإلجابة عن الســـــــــفیما یتعلق  الدراسة نتائج لتفسیر

 طالب لدى توافرھا الالزم القیمیة المنظومة بناء في الحدیثة التقنیات تأثیر مدى ما
 المعلومات،من وتكنولوجیا االتصال ثورة ظل في والثانویة المتوسطة المرحلتین

ً للدرجات  ؟  معلمیھم نظر وجھة ً عند تفسیر ومناقشة النتائج  وفقا حدد الباحث معیارا
  : المعطاة لفئات اإلجابة وبطریقة ریاضیة على النحو اآلتي

   ٣=   ١-٤=  قيمة لفئات اإلجابة  أصغر –أكرب قيمة لفئات اإلجابة  =املدى    

  ٠,٧٥=   ٤÷٣=  )الفئاتعدد ÷ املدى= (طول الفئة    و   

  :كما في الجدول التاليوبذلك یكون معیار الحكم على قیمة المتوسط الحسابي     

  معیار االستجابات والمتوسط الحسابي لدرجات السلم الرباعي )١٤(جدول

  المتوسط الحسابي  معیار االستجابة

  ٤إلى  ٣٫٢٥من   درجة عالیة

  ٣٫٢٥إلى أقل من  ٢٫٥من   درجة متوسطة

  ٢٫٥إلى أقل من  ١٫٧٥من   درجة ضعیفة



  ١٫٧٥إلى أقل من  ١من   درجة معدومة

ًء علیھ   :فإن وبنا

  التقنیة في إكسابھا وتنمیتھا ھي التي یكون  قد تسھمعناصر المنظومة القیمیة التي
أي بدرجة عالیة أو )٤إلى  ٢٫٥(منمتوسط استجابات أفراد العینة علیھا 

  .متوسطة
  عناصر المنظومة القیمیة التي لم تسھم التقنیة في إكسابھا وتنمیتھا ھي التي یكون

بدرجة  أي )٢٫٥إلى أقل من   ١(متوسط استجابات أفراد العینة علیھا من
  .معدومة أو ضعیفة

قد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات عینة و
 حسب تنازلیاً  ورتبت ،االستبانة محاور من محور كل فقرات جدولة تمتالدراسة،ثم 

تأثیر التقنیات الحدیثة على المنظومة القیمیة  درجة حول الدراسة عینة إجابات متوسط
وضح ت) ٢٠(،) ١٩(،)١٨(،)١٧(،)١٦(، )١٥( الجداول ذات األرقاموللمتعلمین،

  .النتائج المرتبطة بھذا السؤال
الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  القیم الشخصیةمنظومة المحور الخاص ب  :أوالً 

 :المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات
  

  )١٥( جدول

الدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم الشخصیة للمتعلمین، إجابات عینة 
ً حسب المتوسط الحسابي   :مرتبة تنازلیا

الفقرة ترتیب 
  االستبانة حسب 

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

  عالیة ٠٫٦٩ ٣٫٥٦ تعالى با اإلیمان  ١  ٢

 صلى الرسول عن الدفاع  ٢  ١١
  وسلم،وأصحابھ علیھ هللا

  عالیة ٠٫٦٤ ٣٫٥٥

 الكتبو بالرسل اإلیمان  ٣  ٣
 السماویة

  عالیة ٠٫٧٤ ٣٫٥٣

  عالیة ٠٫٧٦ ٣٫٥٥ اآلخر بالیوم اإلیمان  ٤  ٤

  عالیة ٠٫٧٤ ٣٫٤٧ اإلسالمیة بالھویة االعتزاز  ٥  ١

  عالیة ٠٫٧٠ ٣٫٤٧  العمل إتقان  ٦  ٥

  عالیة ٠٫٧٥ ٣٫٤١ الصحیحة بالعقیدة التمسك  ٧  ٦

  عالیة ٠٫٧١ ٣٫٤١ بالنفس الثقة  ٨  ١٦



الفقرة ترتیب 
  االستبانة حسب 

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

  عالیة ٠٫٧٨ ٣٫٤٠ هللا إلى الدعوة  ٩  ٧

  عالیة ٠٫٧٠ ٣٫٤٠  الدراسي التفوق  ١٠  ١٤

  عالیة ٠٫٧٩ ٣٫٣٧ هللا خلق بدیع في التفكر  ١١  ١٢

  عالیة ٠٫٧٠ ٣٫٣٤ واالعتدال الوسطیة  ١٢  ٩

  عالیة ٠٫٨١ ٣٫٣١ الذاتیة والمراقبة هللا تقوى  ١٣  ٨

  عالیة ٠٫٨١ ٣٫٣٠ الذات على االعتماد  ١٤  ١٣

  متوسطة ٠٫٨١ ٣٫٢٠ الصدق  ١٥  ٢٠

  متوسطة ٠٫٧٨ ٣٫٢٠ الحسنة القدوة  ١٦  ٢١

  متوسطة ٠٫٨٢ ٣٫١٧  الصبر  ١٧  ١٩

  متوسطة ٠٫٨٨ ٣٫١٦  الصالة على المحافظة  ١٨  ٢٤

  متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫١٦ الصحة على المحافظة  ١٩  ٢٥

  متوسطة ٠٫٨٧ ٣٫١٤  والعفة الحیاء  ٢٠  ١٨

  متوسطة ٠٫٨٠ ٣٫١٣ والجمالي األدبي التذوق  ٢١  ١٥

  متوسطة ٠٫٨٩ ٣٫٠٦  واستثماره لمالا إدارة حسن  ٢٢  ٢٣

 الوقت إدارة حسن  ٢٣  ٢٢
 واستثماره

  متوسطة ٠٫٩٢ ٣٫٠٤

 غیرب والتشبھ التقلید تجنب  ٢٤  ١٠
 المسلمین

  متوسطة ٠٫٩١ ٣٫٠٣

  متوسطة ٠٫٨٩ ٣٫٠٠  بالخطأ االعتراف  ٢٥  ١٧

  متوسطة ١٫٠٦ ٢٫٧٦  وجودتھ الخط حسن  ٢٦  ٢٦

  عالیة ٠٫٥٩ ٣٫٢٧  المحور ككل

لدرجة تأثیر  التوزیع التكراري تم استخالص  السابقالجدول  نتائج من خاللو
،كما في الشكل التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم الشخصیة للمتعلمین 

  :التالي



  
  )٨(شكل 

لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم الشخصیة  التوزیع التكراري  یوضح
  للمتعلمین

  ـــ: یتضح أن )٨(شكل الو، )١٥( جدولالبالنظر إلى 

  بین ؛ أي  ٢٫٧٦و  ٣٫٥٦بین  تراوحتقیم المتوسطات الحسابیة لفقرات المحور
  .فقط متوسطةالعالیة والالقیمتین 

  بینما عالیة تأثیرحازت على درجة منھا  ١٤: فقرة  ٢٦عدد فقرات المحور ،
فقرات حازت على  ، في حین ال یوجدمتوسطةتأثیر فقرة على درجة  ١٢حازت 

كانت المحور  قیم؛ أي أن أكثر  درجة معدومة،أو ضعیفة حسب معیار الدراسة
  .عالیةبدرجة  متأثرة

 في وھو) ٠٫٥٩(بانحراف معیاري )  ٣٫٢٧(المتوسط العام للمحور ككل  بلغ 
 تفي ھذا المحور كان التأثیر درجة أي أن ، عالیة تحقق درجة یمثل مجملھ

  .عالیةبدرجة 
 بین  )٣٫٥٦(حسابي متوسط أعلى على) تعالى با اإلیمان: (٢ رقم الفقرة حازت

  بدرجة عالیة بالتقنیات الحدیثة، في حین  أي أن ھذه القیمة تتأثر فقرات المحور 
  ) .٠٫٦٩(بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي         
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   ٢٫٧٦(أدنى متوسط حسابي على ) وجودتھ الخط حسن(:٢٦حازت الفقرة رقم( 
، في بالتقنیات الحدیثة متوسطةبدرجة أي أن ھذه القیمة تتأثر بین فقرات المحور 

  ) .١٫٠٦(حین بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 
 على أعلى انحراف معیاري عن ) وجودتھ الخط حسن: ( ٢٦الفقرة رقم   حازت

مما یعكس التباین الكبیر بین آراء عینة الدراسة ) ١٫٠٦(متوسطھا الحسابي  بلغ 
  .بالتقنیات الحدیثة درجة تأثر ھذه القیمةحول 

  على ) وسلم،وأصحابھ علیھ هللا صلى الرسول عن الدفاع: ( ١١ الفقرة رقمحازت
 االتفاقمما یعكس ) ٠٫٦٤(انحراف معیاري عن متوسطھا الحسابي  بلغ  أدنى

  .الكبیر بین آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات الحدیثة
الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  القیم الفكریةالمحور الخاص بمنظومة   :ثانیاً 

 :ولوجیا المعلوماتالمتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكن
  )١٦( جدول

للمتعلمین،  الفكریةالدراسة حول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم إجابات عینة 
ً حسب المتوسط الحسابي   :مرتبة تنازلیا

ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

١  ٦  
الثقافة السعي لتنمیة 

  خاصة ةاإللكترونی
  عالیة  ٠٫٦٧  ٣٫٥٧

٢  ١  
االفتخار باالنتماء  للدین 

 اإلسالمي
  عالیة  ٠٫٧٢ ٣٫٥٣

٣  ٥  
فةاالنفتاح على ال ِ ر ْ  مع

 بأنواعھا والثقافات
  عالیة  ٠٫٦٩ ٣٫٥٢

  عالیة  ٠٫٨٢ ٣٫٣٧ حب االكتشاف  ٤  ٢١

  عالیة  ٠٫٧٦ ٣٫٣٢ والسعي لطلبھ حب العلم  ٥  ٢

٦  ٢٣  
االستفادة من الخبرات 

 العالمیة
  عالیة  ٠٫٨٥ ٣٫٢٩

 متوسطة  ٠٫٧٧ ٣٫٢٤ المرونة وتقبل التغییر  ٧  ١٦

 متوسطة  ٠٫٨٢ ٣٫٢٤ تطویر المھارات البحثیة  ٨  ٢٢

٩  ٢٥  
تعلم اللغات األجنبیة 
لتوظیفھا في عملیات 

 .التعلم

٠٫٨٧ ٣٫٢٤  
 متوسطة



ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

 متوسطة  ٠٫٨٥ ٣٫٢١ واحترامھم تقدیر العلماء  ١٠  ٤

 متوسطة  ٠٫٧٩ ٣٫٢١ نشر العلم النافع  ١١  ٩

 متوسطة  ٠٫٧٨ ٣٫٢٠ الشریفلتنافس ا  ١٢  ١٣

 متوسطة  ٠٫٨١ ٣٫١٩ الشجاعة الفكریة  ١٣  ١٥

 متوسطة  ٠٫٨٣ ٣٫١٧ واحترامھ تقدیر المعلم  ١٤  ٣

 متوسطة  ٠٫٨١ ٣٫١٧ الطموح وقوة اإلرادة  ١٥  ١٢

١٦  ١٧  
عدم االنسیا ق وراء 

 األفكار المنحرفة
 متوسطة  ٠٫٨١ ٣٫١٤

١٧  ١١  
التفكیر االبتكاري 

  )اإلبداعي(
 متوسطة  ٠٫٨٧ ٣٫١٢

 متوسطة  ٠٫٨٩ ٣٫٠٩ تنمیة القدرات اللغویة  ١٨  ٢٤

 متوسطة  ٠٫٨٩ ٣٫٠٨ القرآن الكریمإتقان تالوة   ١٩  ٨

 متوسطة  ٠٫٨٨ ٣٫٠٥ التفكیر الناقد  ٢٠  ١٠

 متوسطة  ٠٫٩٤ ٣٫٠٣ حب القراءة واالطالع  ٢١  ٧

 متوسطة  ٠٫٨٥ ٣٫٠٣ تقبل النقد  ٢٢  ١٤

 متوسطة  ٠٫٩٥ ٣٫٠٠  التخطیط  ٢٣  ١٩

٢٤  ١٨  
الملكیة واحترام الحقوق 
 الفكریة

 متوسطة  ١٫٠٠ ٢٫٩٩

 متوسطة  ٠٫٩٤ ٢٫٩٥ الدقة في المواعید  ٢٥  ٢٠

  المحور ككل
٣٫٢٠ 

 

٠٫٦٢ 

 

 متوسطة

  

لدرجة تأثیر  التوزیع التكراري ومن خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
  :للمتعلمین ،كما في الشكل التاليالفكریة التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم 



 

لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم  التوزیع التكراري  یوضح  )٩(شكل 
  الفكریة للمتعلمین
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  ـــ: یتضح أن )٩(شكل ، وال)١٦( جدولبالنظر إلى ال
  ؛ أي  ٢٫٩٥و  ٣٫٥٧بین  تراوحتقیم المتوسطات الحسابیة لفقرات المحور

  .العالیة والمتوسطة فقطبین القیمتین 
  منھا حازت على درجة تأثیر عالیة، بینما  ٦: فقرة  ٢٥عدد فقرات المحور

فقرة على درجة تأثیر متوسطة، في حین ال یوجد فقرات حازت  ١٩حازت 
ومة،أو ضعیفة حسب معیار الدراسة ؛ أي أن أكثر قیم المحور على درجة معد

  .متوسطةكانت متأثرة بدرجة 
  في وھو) ٠٫٦٢(بانحراف معیاري )  ٣٫٢٠(بلغ المتوسط العام للمحور ككل 

،أي أن درجة التأثیر  في ھذا المحور كانت متوسطة تحقق درجة یمثل مجملھ
 .متوسطةبدرجة 

  على أعلى ) خاصة ةاإللكترونی الثقافة لتنمیة السعي: (٦حازت الفقرة رقم
بدرجة عالیة أي أن ھذه القیمة تتأثر بین فقرات المحور )٣٫٥٧(متوسط حسابي

بالتقنیات الحدیثة، في حین بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا 
 ) .٠٫٦٧(الحسابي 

   حسابي على أدنى متوسط ) الدقة في المواعید: ( ٢٠حازت الفقرة رقم
بدرجة متوسطة بالتقنیات أي أن ھذه القیمة تتأثر بین فقرات المحور )٢٫٩٥(

الحدیثة، في حین بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 
)٠٫٩٤. (  
   على أعلى انحراف ) الفكریة والملكیة الحقوق احترام: ( ٢٤حازت الفقرة رقم

مما یعكس التباین الكبیر بین آراء ) ١٫٠٠(معیاري عن متوسطھا الحسابي  بلغ 
  .عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات الحدیثة

  على أدنى ) خاصة ةاإللكترونی الثقافة لتنمیة السعي: ( ٦حازت الفقرة رقم
مما یعكس االتفاق الكبیر ) ٠٫٦٧(انحراف معیاري عن متوسطھا الحسابي  بلغ 

  .حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات الحدیثةبین آراء عینة الدراسة 
  

  

  

  

  

الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  األسریةالقیم المحور الخاص بمنظومة   :ثالثاً 
 :المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

  )١٧( جدول

للمتعلمین،  األسریةحول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم  عینة الدراسة إجابات 
ً حسب المتوسط الحسابي   :مرتبة تنازلیا



ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

  عالیة  ٠٫٨٠ ٣٫٣١ بر الوالدین  ١  ١

٢  ٣  
المتبادل مع  محتراالا

 متوسطة  ٠٫٨٤ ٣٫٢١ األخوة واألخوات

٣  ٤  
العطف على األخوة 

 متوسطة  ٠٫٨١ ٣٫٢١ الصغار وتوعیتھم

 متوسطة  ٠٫٨٤ ٣٫٢٠ صلة الرحم  ٤  ٢

٥  ٥  
المحافظة على وحدة 

 متوسطة  ٠٫٨٦ ٣٫١٥ األسرة

٦  ٦  
المسؤولیة نحو بناء أسرة 
جدیدة واالستعداد لتحمل 

  أعبائھا
 متوسطة  ٠٫٨٥ ٣٫١٠

  ٠٫٧٤ ٣٫٢٠  المحور ككل
 متوسطة

  

لدرجة تأثیر  التوزیع التكراري ومن خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 

 :للمتعلمین ،كما في الشكل التالي األسریةالتقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم 
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عناصر منظومة القیم  یوضح التوزیع التكراري  لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على )١٠(شكل 
  األسریة للمتعلمین

  ـــ: یتضح أن )١٠(شكل ، وال)١٧( جدولبالنظر إلى ال
  بین ؛ أي ٣٫١٠و ٣٫٣١بین  تراوحتقیم المتوسطات الحسابیة لفقرات المحور

  .العالیة والمتوسطة فقطالقیمتین 
  منھا حازت على درجة تأثیر عالیة، بینما  واحدة: فقرة  ٦عدد فقرات المحور

فقرة على درجة تأثیر متوسطة، في حین ال یوجد فقرات حازت على  ٥حازت 
درجة معدومة،أو ضعیفة حسب معیار الدراسة ؛ أي أن أكثر قیم المحور كانت 

  .متأثرة بدرجة متوسطة
  وھو في ) ٠٫٧٤(بانحراف معیاري )  ٣٫٢٠(بلغ المتوسط العام للمحور ككل

درجة التأثیر  في ھذا المحور كانت مجملھ یمثل درجة تحقق متوسطة،أي أن 
  .بدرجة متوسطة

  بین )٣٫٣١(على أعلى متوسط حسابي) الوالدین بر: (١حازت الفقرة رقم
بدرجة عالیة بالتقنیات الحدیثة، في حین أي أن ھذه القیمة تتأثر فقرات المحور 

 ) .٠٫٨٠(بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 
 لتحمل واالستعداد جدیدة أسرة بناء نحو المسؤولیة: ( ٦ة رقم  حازت الفقر 

أي أن ھذه بین فقرات المحور )٣٫١٠(على أدنى متوسط حسابي ) أعبائھا
بدرجة متوسطة بالتقنیات الحدیثة، في حین بلغ االنحراف المعیاري القیمة تتأثر 

 ) .٠٫٨٥(لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 
   على أعلى انحراف ) األسرة وحدة على المحافظة: ( ٥حازت الفقرة رقم

بین  مما یدل على أن ھناك تباین) ٠٫٨٦(معیاري عن متوسطھا الحسابي  بلغ 
  .آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات الحدیثة

  على أدنى انحراف معیاري عن متوسطھا ) الوالدین بر: ( ١حازت الفقرة رقم
ذه الفقرة كانت أفضل الفقرات من ھ أن على یدل مما) ٠٫٨٠( الحسابي  بلغ

بین آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات  االتفاق حیث
  .الحدیثة

  

الالزم توافرھا لدى  اإلنسانیة واالجتماعیةالقیم المحور الخاص بمنظومة   :رابعاً 
  :طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

  )١٨( جدول

 اإلنسانیة واالجتماعیةحول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم  عینة الدراسة إجابات 
ً حسب المتوسط الحسابي   :للمتعلمین، مرتبة تنازلیا

 ترتیب الفقرة
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

  عالیة ٠٫٧٠ ٣٫٤٢  بناء العالقات االجتماعیة  ١  ٩



٢  ٤  
التواصل مع الحوار و

  عالیة ٠٫٧١ ٣٫٤٠ اآلخرین

٣  ١  
إتباع الھدي النبوي في 

  عالیة ٠٫٧٨ ٣٫٣٤ التحیة والتواصل

٤  ١٤  
 المشاركة في المناسبات

  عالیة ٠٫٧٧ ٣٫٣٢  االجتماعیة

٥  ١٣  
التعاون والمشاركة 

  عالیة ٠٫٨٣ ٣٫٣٠ الجماعیة

٦  ١١  
المساھمة في العمل 

 متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫٢٤ التطوعي

 متوسطة ٠٫٧٦ ٣٫٢٣  احترام اآلخرین  ٧  ٢

٨  ٦  
شكر المعروف ورد 

 متوسطة ٠٫٧٧ ٣٫١٧ الجمیل

٩  ٧  
والمساعدة مد ید العون 

 متوسطة ٠٫٨١ ٣٫١٧  للمحتاجین

١٠  ١٦  
احترام نبذ التعصب و

التعددیة الثقافیة للفئات 
  المكونة للنسیج المجتمعي

 متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫١٦

١١  ١٢  
المساھمة في تطویر بیئة 

 متوسطة ٠٫٩٠ ٣٫١٥ ةالمدرس

 متوسطة ٠٫٨١ ٣٫١٣  التثبت واجتناب سوء الظن  ١٢  ٣

 متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫١٢ القرارلقیادة وصنع فن ا  ١٣  ١٥

١٤  ١٧  
المھن المختلفة  احترام

 متوسطة ٠٫٨٥ ٣٫١٢ وتقدیر أصحابھا

١٥  ٨  
األمر بالمعروف والنھي 

 متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫٠٦  عن المنكر

 متوسطة ٠٫٩٢ ٣٫٠٤ توظیف مبدأ الشورى  ١٦  ١٠

 متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫٠٣ األصدقاءحسن اختیار   ١٧  ٥

  متوسطة ٠٫٦٤ ٣٫٢٠  المحور ككل



لدرجة تأثیر  التوزیع التكراري ومن خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
للمتعلمین ،كما في  واالجتماعیة اإلنسانیةالتقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم 

  :الشكل التالي

  

یوضح التوزیع التكراري  لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر  )١١(شكل 
 اإلنسانیة واالجتماعیة للمتعلمینمنظومة القیم 

 ـــ: یتضح أن )١١(شكل ، وال)١٨( جدولبالنظر إلى ال
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 ؛ أي  ٣٫٠٣و  ٣٫٤٢بین  تراوحتیة لفقرات المحور قیم المتوسطات الحساب
  .العالیة والمتوسطة فقطبین القیمتین 

  منھا حازت على درجة تأثیر عالیة، بینما  ٥: فقرة  ١٧عدد فقرات المحور
فقرة على درجة تأثیر متوسطة، في حین ال یوجد فقرات حازت  ١٢حازت 

على درجة معدومة،أو ضعیفة حسب معیار الدراسة ؛ أي أن أكثر قیم المحور 
  .كانت متأثرة بدرجة متوسطة

  وھو في ) ٠٫٦٤(بانحراف معیاري )  ٣٫٢٠(بلغ المتوسط العام للمحور ككل
التأثیر  في ھذا المحور كانت مجملھ یمثل درجة تحقق متوسطة،أي أن درجة 

 .بدرجة متوسطة
  على أعلى متوسط )االجتماعیة العالقات بناء(: ٩حازت الفقرة رقم

بدرجة عالیة أي أن ھذه القیمة تتأثر بین فقرات المحور  )٣٫٤٢(حسابي
بالتقنیات الحدیثة، في حین بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا 

  ) .٠٫٧٠(الحسابي 
   على أدنى متوسط حسابي ) األصدقاء اختیار حسن: ( ٥حازت الفقرة رقم

بدرجة متوسطة بالتقنیات أي أن ھذه القیمة تتأثر بین فقرات المحور )٣٫٠٣(
الحدیثة، في حین بلغ االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 

)٠٫٨٣. ( 
   أعلى انحراف معیاري  على) الشورى مبدأ توظیف: ( ١٠حازت الفقرة رقم

بین  واضح مما یدل على أن ھناك تباین) ٠٫٩٢(عن متوسطھا الحسابي  بلغ 
 .آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة بالتقنیات الحدیثة

  على أدنى انحراف معیاري ) االجتماعیة العالقات بناء: ( ٩حازت الفقرة رقم
ل على أن ھذه الفقرة كانت أفضل مما ید) ٠٫٧٠(عن متوسطھا الحسابي  بلغ 

من حیث االتفاق بین آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه  المحور فقرات
 .القیمة بالتقنیات الحدیثة

الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین  الوطنیةالقیم المحور الخاص بمنظومة   :خامساً 
 :المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

  )١٩( جدول

للمتعلمین،  الوطنیةحول درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على منظومة القیم  عینة الدراسة إجابات 
ً حسب المتوسط الحسابي   :مرتبة تنازلیا

ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

 عالیة ٠٫٦٨ ٣٫٥٣ طاعة ولي األمر  ١  ١

 عالیة ٠٫٧٦ ٣٫٤٨ االعتزاز بالھویة الوطنیة  ٢  ٣

 عالیة ٠٫٧٤ ٣٫٤٤والمواطنة  يلوطنالحس ا  ٣  ٢



ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

 الصالحة

٤  ٨  
المشاركة في المناسبات 

 عالیة ٠٫٧٣ ٣٫٤١ الوطنیة

٥  ١٢  
اإلرھاب نبذ العنف و

 عالیة ٠٫٧٧ ٣٫٣٨ الفكر المنحرف محاربةو

٦  ١٣  
قواعد السالمة  إتباع

 عالیة ٠٫٨٢ ٣٫٢٩ والوقایة من المخاطر

٧  ٥  
 احترام األنظمة والقوانین

 متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫٢٤ المدنیة

٨  ٤  
المحافظة على التراث 

 متوسطة ٠٫٨٢ ٣٫٢٢ اإلسالمي

٩  ٦  
الموارد المادیة  استثمار

 متوسطة ٠٫٨٢ ٣٫٢٠ المتاحة

١٠  ١١  
 بأنواعھ الوعي الصحي

والمساھمة في التوعیة 
 الصحیة

 متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫١٩

١١  ١٦  
المساھمة في صناعة 

 متوسطة ٠٫٨٥ ٣٫١٨ المستقبل

١٢  ٩  
بقوانین وأنظمة الوعي 

 متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫١٦ المرور

١٣  ١٤  
تنمیة عادات الترشید 

 واالعتدال في استھالك 
 الموارد العامة

 متوسطة ٠٫٨٤ ٣٫١٥

١٤  ٧  
المحافظة على البیئة 

 الممتلكات العامةو
 والخاصة

 متوسطة ٠٫٨٤ ٣٫١٢

 متوسطة ٠٫٩٥ ٣٫٠٦بقوانین الحمایة الوعي   ١٥  ١٠



ترتیب الفقرة 
  حسب االستبانة

ترتیب الفقرة حسب 
المتوسط   الفقرة  المتوسط الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

االستجا
  بة

  ةاإللكترونیمن الجرائم 

١٦  ١٥  
الكتاب الوعي بأھمیة 

كأحد مصادر  يالمدرس
 المادة التعلیمیة

 متوسطة ٠٫٩٢ ٣٫٠٤

  عالیة ٠٫٦٦ ٣٫٢٦  المحور ككل

لدرجة تأثیر  التوزیع التكراري ومن خالل نتائج الجدول السابق تم استخالص 
 :للمتعلمین ،كما في الشكل التالي الوطنیةالتقنیات الحدیثة على عناصر منظومة القیم 

  

یوضح التوزیع التكراري  لدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على عناصر  )١٢(شكل 
  للمتعلمین الوطنیةمنظومة القیم 

  ـــ: یتضح أن) ١٢(، والشكل )١٩(بالنظر إلى الجدول 

  بین ؛ أي ٣٫٠٤و ٣٫٥٣بین  تراوحتقیم المتوسطات الحسابیة لفقرات المحور
 .العالیة والمتوسطة فقطالقیمتین 
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  منھا حازت على درجة تأثیر عالیة، بینما  ٦: فقرة  ١٦عدد فقرات المحور
فقرة على درجة تأثیر متوسطة، في حین ال یوجد فقرات حازت  ١٠حازت 

على درجة معدومة،أو ضعیفة حسب معیار الدراسة ؛ أي أن أكثر قیم المحور 
  .كانت متأثرة بدرجة متوسطة

  وھو في ) ٠٫٦٦(بانحراف معیاري )  ٣٫٢٦(بلغ المتوسط العام للمحور ككل
،أي أن درجة التأثیر  في ھذا المحور كانت  عالیةمجملھ یمثل درجة تحقق 

  .عالیةبدرجة 
  بین )٣٫٥٣(على أعلى متوسط حسابي) األمر ولي طاعة: (١حازت الفقرة رقم

بدرجة عالیة بالتقنیات الحدیثة، في حین أي أن ھذه القیمة تتأثر فقرات المحور 
  ) .٠٫٦٨(االنحراف المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي بلغ 

   المادة مصادر كأحد يالمدرس الكتاب بأھمیة الوعي: ( ١٥حازت الفقرة رقم 
أي أن ھذه بین فقرات المحور )٣٫٠٤(على أدنى متوسط حسابي ) التعلیمیة

 بدرجة متوسطة بالتقنیات الحدیثة، في حین بلغ االنحرافالقیمة تتأثر 
  ) .٠٫٩٢(المعیاري لھذه الفقرة عن متوسطھا الحسابي 

   على ) ةاإللكترونی الجرائم من الحمایة بقوانین الوعي: ( ١٠حازت الفقرة رقم
مما یدل على أن ) ٠٫٩٥(أعلى انحراف معیاري عن متوسطھا الحسابي  بلغ 

بالتقنیات ھناك تباین واضح بین آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه القیمة 
 .الحدیثة

  على أدنى انحراف معیاري عن ) األمر ولي طاعة: ( ١حازت الفقرة رقم
مما یدل على أن ھذه الفقرة كانت أفضل ) ٠٫٦٨(متوسطھا الحسابي  بلغ 

فقرات المحور من حیث االتفاق بین آراء عینة الدراسة حول درجة تأثر ھذه 
 .القیمة بالتقنیات الحدیثة

  
  
  
  

  :الثالث إجابة السؤال
ھل توجد فروق ذات داللة  "لإلجابة عن الســــــــــــــؤال الثالث، والذي نصھ 

بین متوسطات إجابات عینة الدراسة حول ) ٠٫٠٥( ≤ إحصائیة عند مستوى داللة
 ت(تم استخدام اختبار ؛ " ؟)حكومي، أھلي(التعلیم درجة التأثیر تختلف باختالف نوع

T-test(  فةلللعینتین المستقلتین ِ ر ْ ذات داللة إحصائیة عند  فروقاً عما إذا كان ھناك  مع
  :)٢١(و )٢٠( ین، وكانت النتائج كما ھو موضح في الجدول)٠٫٠٥(مستوى الداللة 

  للمجموعتین اإلحصاء الوصفي )٢٠( جدول



االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  نوع التعلیم
  المعیاري

  الخطأ المعیاري

  ٥٫٦٧٣١٨ ٥٦٫١٦  ٢٩٣٫٣٠  ٩٨  حكومي

  ٤٫٦٦٥٤٢ ٤٨٫٢٦  ٢٨٨٫٢٨  ١٠٧  أھلي

للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حسب ) ت(یوضح نتائج اختبار  ) ٢١(جدول 
  متغیر نوع التعلیم

Independent Samples Test)(  

  نوع التعلیم

Levene's Test for Equality 

of Variances  
t-test for Equality of Means  

  النسبة الفائیة

F 

  الداللة اإلحصائیة

 fلـ

)ت(قیمة   
T 
 

  درجة الحریة

DF 

  للطرفین )ت(داللة 

Sig. (2-tailed)  

المجموعتان 
  متساویتان

١٫٩٧١  
٠٫١٦٢  

  غیر دالة

٠٫٦٨٧ 
٢٠٣ 
  

٠٫٤٩٣  
 غیر دالة

 
المجموعتان 
 ٠٫٦٨٣  غیر متساویتان

١٩٢٫١٤٥ 
  

٠٫٤٩٦ 
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  یتضح )٢١(،)٢٠(رقم  یننتائج الجدول من     
عناصر المنظومة القیمیة المضمنة الدراسة حول جمیع  عینةبین متوسطات استجابات 

ن إحیث ؛)حكومي ،أھلي(نوع أو قطاع التعلیمأداة الدراسة بشكل عام، باختالف  في
ً بمعنى عدم وجود فروق  وعتین مالتجانس بین المجفي دالة قیمة ف غیر دالة إحصائیا

أي أن المجموعتین متجانستان لذلك نختار قیمة ت األولى في حالة افتراض تساوي 
 یعني وھذا، )٠٫٤٩٣( ،وقیمة داللتھا)٠٫٦٨٧(تساوي  ھنا )ت(قیمة المجموعتین،و

ً عند مستوى داللة  أنھا التقنیات  أنإلى  اً ذلك عائدولعل  ،)٠٫٠٥(غیر دالة إحصائیا
لحواسیب اف ھي نفسھا التي یتعامل معھا الطالب في القطاعین الحكومي واألھلي

 ،لذا فلیس ھناك فروقالھواتف النقالة نفسھا والمواقع نفسھانفسھا و اإلنترنتنفسھا و
  .بین المجموعتین

  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إجابة السؤال الرابع
ھل توجد فروق ذات داللة  "والذي نصھ لإلجابة عن الســــــــــــــؤال الرابع، 

بین متوسطات إجابات عینة الدراسة حول ) ٠٫٠٥( ≤إحصائیة عند مستوى داللة 
تم استخدام اختبار ؟ ) المتوسطة، الثانویة(درجة التأثیر تختلف باختالف نوع المرحلة

فةل) للعینتین المستقلتین T-test ()ت( ِ ر ْ ذات داللة  فروقاً عما إذا كان ھناك  مع
 ین، وكانت النتائج كما ھو موضح في الجدول)٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى الداللة 

  :)٢٣( و  )٢٢(رقم 

  )٢٢( جدول

  اإلحصاء الوصفي للمجموعتین

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  المرحلة
  الخطأ المعیاري  المعیاري

  ٥٫٤١٢١٩ ٤٢٫٩٥٧٩٦  ٢٨٥٫٩٦٨٣  ٦٣  متوسطة

  ٤٫٦٧٥٤٥ ٥٥٫٧١٤٤٠  ٢٩٢٫٧٦٧٦  ١٤٢  ثانویة

حسب للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة ) ت(یوضح نتائج اختبار   )٢٣(جدول 
  متغیر المرحلة

Independent Samples Test)(  



  المرحلة

Levene's Test for Equality  

of Variances  

t-test for Equality of Means 

  النسبة الفائیة

F 

  اإلحصائیةالداللة 

 fلـ

)ت(قیمة   
T 
 

  درجة الحریة

DF 

  للطرفین) ت(داللة 

Sig. (2-tailed)  

المجموعتان 
  متساویتان

٢٫٦٧٠  
٠٫١٠٤  

  غیر دالة

٠٫٣٩٠  ٢٠٣ ٠٫٨٦١  

 غیر دالة

المجموعتان 
  غیر متساویتان

٠٫٣٤٣  ١٥١٫٨٧٥  ٠٫٩٥١ 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  یتضح )٢٣(،)٢٢(رقم  یننتائج الجدول من     
عناصر المنظومة القیمیة المضمنة الدراسة حول جمیع  عینةبین متوسطات استجابات 

ن إحیث  ؛)ثانویة، متوسطة(المرحلة الدراسیةأداة الدراسة بشكل عام، باختالف  في
ً بمعنى عدم وجود فروق دالة في التجانس بین المجموعتی ن قیمة ف غیر دالة إحصائیا

أي أن المجموعتین متجانستان لذلك نختار قیمة ت األولى في حالة افتراض تساوي 
وھذا یعني  ،)٠٫٣٩٠( ،وقیمة داللتھا)٠٫٨٦١(تساوي  ھنا )ت(قیمة المجموعتین،و

ً عند مستوى داللة  أنھا ً إلى أن  ،)٠٫٠٥(غیر دالة إحصائیا طالب ولعل ذلك عائدا
الب أصبحوا یتعاملون بنفس القدر الذي یتعامل بھ ط والثانویة المرحلة المتوسطة

 رحلتین توظف التقنیة بقدر متقاربوكذلك المدارس في الم المرحلة الثانویة مع التقنیة
وال یعتبر فارق السن أو المرحلة ،ولیس ھناك اختالف بین المتوسطة أو الثانویة

 ً ً مؤثرا بالنسبة للمدارس األھلیة فإن  ،وخاصةبالنسبة للتعامل مع التقنیةالدراسیة عامال
المرحلتین المتوسطة تكون لنفس المالك وبالتالي تقوم إدارة ھذه المدارس بتوفیر 

 ھذه المدارس تكون بعضباإلضافة إلى كون  متطلبات التقنیة وتوظفھا بنفس القدر
،لذا فلیس ھناك فروق بین وتستخدم المعامل نفسھا في مبنى واحد المرحلتین

  .المجموعتین
  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 :إجابة السؤال الخامس
ر المقترح الذي یمكن " لإلجابة عن الســــــــــــــؤال الخامس، والذي نصھ  ّ ما التصو

  " ؟ من خاللھ توظیف التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین

ر تصمیم في الباحث استند    ّ  تقنیاتال توظیف خاللھ من یمكن الذي المقترح التصو

 سبق التي الحالیة الدراسة نتائج على للمتعلمین، القیمیة المنظومة بناء في الحدیثة

 الدراسة،وسعیاً  ھذه احتوتھ الذي النظري واألدب السابقة، الدراسات ونتائج عرضھا،

 والشمول، بالتكامل، یتمیز تطبیقي نظري وتصور واضحة إستراتیجیة برؤیة للخروج

 الذي النظم مدخل وفق عرضھ اعتمد فقد التطویر؛ والمرونة،وقابلیة واالستمراریة،

  : یلي مما یتكون

ر مدخالت  .١ ّ   ).Inputs( التصو

ر عملیات  .٢ ّ   .Process(( التصو

ر مخرجات  .٣ ّ   ).Outputs( التصو

  ).Feedback( الراجعة التغذیة  .٤

  

  

  

  



ر المقترح  ّ التصو
 في التقنیة توظیفل

 المنظومة بناء
للمتعلمین القیمیة  

  

  

  

  

  

  

  ًالمدخالت : أوال)Inputs:( 
ر المقترح الذي یمكن من خاللھ توظیف  یتطلبھا التي األسسوھي تمثل  ّ بناء التصو

التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین، وتتألف مدخالت التصور من 
  :المكونات الرئیسة التالیة

  
  : التصور عنوان .١

ر ّ   للمتعلمین القیمیة المنظومة بناء في التقنیة لتوظیف مقترح تصو
  : التصور رؤیة .٢

  للمتعلمین القیمیة المنظومة بناء في الحدیثة للتقنیة ھادف توظیف نحو
  : التصور رسالة .٣



 وفعالیة،مع باحترافیة الحدیثة التقنیات استثمار على القدرة یمتلك متمیز جیل إعداد 
  .األصیل القیمي تراثھعلى  المحافظة

  : التصور أھداف .٤
  :التالیة العناصر في التصور أھداف تتلخص
  تشخیص واقع تأثیر التقنیات الحدیثة على المنظومة القیمیة لطالب المرحلتین

 ).وقد تم ذلك من خالل نتائج الدراسة المیدانیة الحالیة(المتوسطة والثانویة
 ویتمثل في المدخالت ( صیاغة اإلطار الفلسفي والنظري للتصور)Inputs( 

 ومحدداتھ، ومنطلقاتھ، ورسالتھ، ورؤیتھ، عنوان التصور،:  المتضمنة لـــ
 )ومبرراتھ، باإلضافة لألدب النظري المضمن في الدراسة الحالیة

 ،تحدید اآللیات والخطط التنظیمیة الالزمة لتنفیذ ھذا التصور على أرض الواقع 
 ).Process( عملیاتال ضمن ویأتي

 فوالمحتوى الم أدوات ووسائل التصور تحدید َّ ر َ النظري ــ (ي التقني بشقیھع
 ).Process(عملیات الوتأتي ضمن ، التصور لتنفیذ الالزمة  )التطبیقي

 القیمیة المنظومة في بناء الحدیثة التقنیات لتوظیف المأمولة الصورة تحدید 
 .)Outputs( ، وتتمثل في المخرجات للمتعلمین

  
  
 :التصور منطلقات  .٥

، رویُقصد بھا مجموعة القناعات التي انطلق منھا الباحث في صیاغة ھذا التصوّ    
على وجھة الباحث وانحیازاتھ ، أمر مھم لیتفھم القارئ واإلفصاح عن ھذه المنطلقات

ما یوصي بھ ، وھو أمر بالغ األھمیة لفھم ما یتوصل إلیھ الباحث من نتائج ویةالبحث
  .من توصیات ومقترحات

ر ھذا وفي      ّ عبّر التصو ُ ني التي المنطلقات ت ر علیھا بُ ّ  الدوافع عن المقترح التصو
التوظیف األمثل  نحو یتطلع السعودیة العربیة المملكة في التربوي المجتمع تجعل التي

للمعطیات التكنولوجیة الحدیثة في خدمة البناء القیمي لطالبنا بالمدارس المتوسطة 
ً من أن تكون معول ھدم للقیم العربیة والتراث والثانویة وجعلھا  أداة بناء فاعلة بدال
ر في النقاط التالیة وتتلخ .اإلسالمي العریق ّ ني علیھا التصو  :ص المنطلقات التي بُ

  توفر اإلرادة السیاسیة  في المملكة العربیة السعودیة نحو تطویر المنظومة
مساندة من النواحي التشریعیة التعلیمیة، مما یضمن لعملیة التطویر الدعم وال

 .والمؤسسیة والمادیة والبشریة 
  اھتمام سیاسة التعلیم بالمملكة التي تركز على إن من غایات التعلیم وأھدافھ

أو مبدأ یخالف  نظامتنمیة روح الوالء لشریعة اإلسالم، وذلك بالبراء من كل "
  .یة السعودیةمن سیاسة التعلیم بالمملكة العرب ٢٩المادة " ھذه الشریعة



 من رأس الم إن ً ال المادي في رأس المال الفكري أضحى أكثر أھمیة وتأثیرا
إن لم ن أھم مخصبات التنمیة المستدامة، ولذلك یعتبر التعلیم منجاح جھود التنمیة،

 .یكن أھمھا 
 فةأن ال ِ ر ْ صارت مصدر القوة الحقیقیة في أي مجتمع، فاألمة العارفة ھي األمة  مع

ُصنع ال فةالقویة، وال ت ِ ر ْ ُوظف في التطویر إال من خالل إعداد  مع ُكتشف وال ت وال ت
 .اإلنسان المبدع القادر على االكتشاف واإلثراء

 لم تطور تقنیة االتصاالت وتوظیفھا لخدمة التربیة والتعلیم، وتنوع مصادر التع
ً لمتطلبات  ووسائطھ وإمكانیة استثمار معطیات العولمة فیما ھو مناسب ومفید وفقا

 .المملكة واحتیاجاتھا
 ل إلى اقتصاد مبني على الأن االقتصاد العالمي تح ّ فةو ِ ر ْ ل إلى مع ّ ، وال یمكن التحو

فاالقتصاد الم َّ ر َ ي إال من خالل نظام تعلیمي قادر على تنمیة القدرات اإلبداعیة ع
 نمیة، وتوتمكینھم من التعامل اإلیجابي مع المعطیات التكنولوجیة الحدیثةطالب لل

 .لتوظیفھا واستثمارھا بصورة فاعلةقدراتھم على التخیل والتأمل والتفكیر 
  إجماع عدد من المؤتمرات والتقاریر والدراسات على ضرورة إحداث تطویر في

، والتعایش مع مات واالتصاالتالمعلو لتقنیاتالتوظیف المكثف من خالل التعلیم 
فةمیة  لمواكبة عصر اقتصاد الاآلخرین من أجل منافسة عال ِ ر ْ  .مع

 إن  ً ً في حیاة الفرد یسعى لتحقیقھا، بالتالي فھي تمثل إطارا القیم تمثل أھدافا
ً یُحدد سلوكیات الفرد لتحقیق ھذه األھداف  .مرجعیا

 التي الثابتة ومبادئھ العلیا ومثلھ أھدافھ لھ وتحدد تماسكھ، للمجتمع القیم تحفظ 
 هللا صلى المصطفى وصدق سلیمة، اجتماعیة حیاة لممارسة التماسك لھ توفر
 إذا الجسد مثل وتعاطفھم وتراحمھم توادھم في المؤمنین مثل((یقول إذا وسلم علیھ

 بن النعمان رواه .))ىوالحم بالسھر الجسد سائر لھ تداعى عضو منھ اشتكى
 )٢٥٨٦( مسلمصحیح  بشیر

  على مستوى اإلنسانیة، فالقیم اإلیجابیة تدعو إلى تعاون ً ً مھما تلعب القیم دورا
السلبیة  والقیم .المجتمعات ونبذ العنف والصراعات والطائفیة والتمییز العنصري

  .للعنف واإلرھاب والطائفیة والتمییز العنصريتدعو 
 نھ یمكن تحسنھا أو تعدیلھا،  أت على قدر من الثبات النسبي إالإن القیم وإن كان

 .فھي تتسم بالمرونة وإمكانیة التھذیب من خالل أسالیب ووسائل عملیة مدروسة
 في مجال علم النفس والتربیة وتعدیل السلوك ً إن ما یتم تعلمھ  لقد أصبح مقبوال

بصورة خاطئة یمكن إعادة تعلیمھ بشكل صحیح باستخدام فنیات منھجیة سلوكیة 
فم َّ ر َ  .وینطبق ذلك في تعدیل قیم غیر مرغوبة واستبدالھا یقیم مرغوبةیة، ع
 المؤسسات التعلیمیة بعناصرھا المختلفة من معلم ومنھج وأسالیب تعلم لھا  إن

 . دور مھم في تكوین القیم أو تعدیلھا أو تشكیل قیم جدیدة
 ن القیم فإ يتفقد القیم قیمتھا عندما تعجز عن مواكبة التغیرات في المجتمع، وبالتال

اإلسالمیة تتسم بالمرونة والصالحیة لكل زمان ومكان،وإمكانیة التطور 
والتحدیث مع المحافظة على الثوابت، فسیدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ 

ق هللا بھ بین الحق والباطل؛ یقول َرّ  على أوالدكم تحملوا ال: "وھو الفاروق الذي ف



 التي العادات ھنا باألخالق والمراد.  "زمانكم غیر لزمان خلقوا فإنھم أخالقكم
  ثابتةھي ف األخالق أصول أما التغییر، تقبل

 التي والتحدیات القیمیة المنظومة بمشكالت والشعبي الرسمي الوعي تنامي 
التعایش مع مستجدات العصر وتطوراتھ المتسارعة،والتوجس من مد  في تواجھھا

 مشاریع مع المطلوب التجاوب مناخ یوفر مما موجة االنحالل القیمي لمجتمعاتنا؛
 .القیمیة المنظومة وإكساب تطویردراسة و وبرامج

 الحـــداثة على تــقوم جدیـدة قیـم بـروز و اإلنســان حقوق بمجال االھتمام تزاید 
 .واألنسنة والعالمیة المواطنة و الثقـافي والتـنوع

  ً ً وننفذ محلیا    ینبغي أال ننغلق على ذواتنا وعالمنا الخاص، بل یجب أن نفكر عالمیا
)Think Global and act Lokal(،  فنعزز معارفنا الكونیة وننفتح على الثقافات

وال یتعارض مع مبادئنا، وتبقى ثقافتنا بما خرى، فنأخذ منھا ما یعزز قیمنا األ
 .تحویھ من قیم مصدر فخرنا

 أن نعتبرھا شراً واالندماج مع الثقافات األخرى أمر حتمیت العولمة أصبح ً  اً ، فبدال
ال بد منھ،فإن األولى أن نسعى الستثمار إیجابیاتھا، وتسلیح مجتمعاتنا للتعامل 
الفطن مع معطیاتھا وعدم الذوبان في سلبیاتھا، فالعولمة نظام،والنظام ال یقاوم من 

 . تفوق علیھخارجھ إال بنظام مكافئ لھ أو م
 :التصور  مبررات .٦

وتأتي ھذه الخطوة لتحدید إجابات واضحة على التساؤل الرئیس الذي جاء التصور 
نرید توظیف التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة  لماذا: ،وھوعنھلیجیب 

   ؟للمتعلمین
ر تمثل نواة التي المبررات تلخیصیمكن  التساؤل لھذا وكإجابة ّ  النقاط في التصو

  :التالیة
 نتائج الدراسة المیدانیة التي أسفرت عن المعطیات التالیة :المبرر األول:  
 الحدیثة بالتقنیات تتأثر أن یمكن القیمیة المنظومة جوانب جمیع.  
 إلى قسمین الحدیثة بالتقنیات تأثرمن حیث ال القیمیة المنظومة تنقسم عناصر:  
 قیمة،وترتب )٥٨(وھي  توسطةالحدیثة بدرجة مقیم تتأثر بالتقنیات  :القسم األول

ً كما یلي    :تصاعدیا
 وجودتھ الخط حسن )١
 المواعید في الدقة )٢
 الفكریة والملكیة الحقوق احترام )٣
 بالخطأ االعتراف )٤
 التخطیط )٥
 المسلمین بغیر والتشبھ التقلید تجنب )٦
 واالطالع القراءة حب )٧
 النقد تقبل )٨
 األصدقاء اختیار حسن )٩

 واستثماره الوقت إدارة حسن )١٠



 الشورى مبدأ توظیف )١١
 التعلیمیة المادة مصادر كأحد يالمدرس الكتاب بأھمیة الوعي )١٢
 الناقد التفكیر )١٣
 واستثماره المال إدارة حسن )١٤
 المنكر عن والنھي بالمعروف األمر )١٥
 ةاإللكترونی الجرائم من الحمایة بقوانین الوعي )١٦
 الكریم القرآن تالوة إتقان )١٧
 اللغویة القدرات تنمیة )١٨
 أعبائھا لتحمل واالستعداد جدیدة أسرة بناء نحو المسؤولیة )١٩
 )اإلبداعي( االبتكاري التفكیر )٢٠
 القرار وصنع القیادة فن )٢١
 أصحابھا وتقدیر المختلفة المھن احترام )٢٢
 والخاصة العامة والممتلكات البیئة على المحافظة )٢٣
 والجمالي األدبي التذوق )٢٤
 الظن سوء واجتناب التثبت )٢٥
 والعفة الحیاء )٢٦
  المنحرفة األفكار وراء قاالنسیا عدم )٢٧
 األسرة وحدة على المحافظة )٢٨
 ةالمدرس بیئة تطویر في المساھمة )٢٩
 العامة الموارد  استھالك في واالعتدال الترشید عادات تنمیة )٣٠
 الصالة على المحافظة )٣١
 الصحة على المحافظة )٣٢
 المجتمعي للنسیج المكونة للفئات الثقافیة التعددیة واحترام التعصب نبذ )٣٣
 المرور وأنظمة بقوانین الوعي )٣٤
 برالصّ  )٣٥
 واحترامھ المعلم تقدیر )٣٦
 اإلرادة وقوة الطموح )٣٧
 الجمیل ورد المعروف شكر )٣٨
 للمحتاجین والمساعدة العون ید مد )٣٩
 المستقبل صناعة في المساھمة )٤٠
 الفكریة الشجاعة )٤١
 الصحیة التوعیة في والمساھمة بأنواعھ الصحي الوعي )٤٢
 الصدق )٤٣
 الحسنة القدوة )٤٤
 الشریف التنافس )٤٥
 الرحم صلة )٤٦
 المتاحة المادیة الموارد استثمار )٤٧



 واحترامھم العلماء تقدیر )٤٨
 النافع العلم نشر )٤٩
 واألخوات األخوة مع المتبادل االحترام )٥٠
 وتوعیتھم الصغار األخوة على العطف )٥١
 اإلسالمي التراث على المحافظة )٥٢
 اآلخرین احترام )٥٣
  التغییر وتقبل المرونة )٥٤
 البحثیة المھارات تطویر )٥٥
 .التعلم عملیات في لتوظیفھا األجنبیة اللغات تعلم )٥٦
 التطوعي العمل في المساھمة )٥٧
  .المدنیة والقوانین األنظمة احترام )٥٨

 وترتب قیمة،)٣٢( عالیة وھي بدرجة الحدیثة بالتقنیات تتأثر قیم :الثاني القسم 
  :یلي كما تصاعدیاً 

 العالمیة الخبرات من االستفادة )١
 المخاطر من والوقایة السالمة قواعد إتباع )٢
 الذات على االعتماد )٣
 الجماعیة والمشاركة التعاون )٤
 الذاتیة والمراقبة هللا تقوى )٥
 الوالدین بر )٦
 لطلبھ والسعي العلم حب )٧
 االجتماعیة المناسبات في المشاركة )٨
 واالعتدال الوسطیة )٩

 والتواصل التحیة في النبوي الھدي إتباع )١٠
 هللا خلق بدیع في التفكر )١١
 االكتشاف حب )١٢
 المنحرف الفكر ومحاربة واإلرھاب العنف نبذ )١٣
 هللا إلى الدعوة )١٤
 الدراسي التفوق )١٥
 اآلخرین مع والتواصل الحوار )١٦
 الصحیحة بالعقیدة التمسك )١٧
 بالنفس الثقة )١٨
 الوطنیة المناسبات في المشاركة )١٩
 االجتماعیة العالقات بناء )٢٠
 الصالحة والمواطنة الوطني الحس )٢١
 اإلسالمیة بالھویة االعتزاز )٢٢
 العمل إتقان )٢٣
 الوطنیة بالھویة االعتزاز )٢٤



 اآلخر بالیوم اإلیمان )٢٥
فةال على االنفتاح )٢٦ ِ ر ْ  بأنواعھا والثقافات مع
 السماویة والكتب بالرسل اإلیمان )٢٧
 اإلسالمي للدین  باالنتماء االفتخار )٢٨
 األمر ولي طاعة )٢٩
 وسلم،وأصحابھ علیھ هللا صلى الرسول عن الدفاع )٣٠
 تعالى با اإلیمان )٣١
  خاصة ةاإللكترونی الثقافة لتنمیة السعي )٣٢

ً لــــكون ً ھاما   :وقد اعتبرت نتائج الدراسة المیدانیة مبررا
  بل وإنھ ً ً ضروریا جمیع القیم تتأثر بالتقنیة،فھذا یعني إن توظیف التقنیة أصبح أمرا

أصبح أمانة في أعناقنا تقتضیھا علینا أمانة التخصص كتربویین،وأمانة المھنة 
أھدرت أموال وطاقات لمشاریع  للوسیلة التي طالماوجدنا ضالتنا كباحثین فقد 

فةتربویة دون طائل والسبب كان یكمن في عدم الوعي وال ِ ر ْ بالوسیلة المناسبة  مع
  .للتنفیذ

 ھذا ا،ً ُ في ظاھره إیجابیا د َ لكن إحساسنا وتجاربنا توحي لنا بأن التأثر السلبي لتأثر یُع
نكون أكثر صراحة مع أنفسناـ  قد یغلب على اإلیجابي؛ والسبب أننا ـ ویجب أن

نعلم تمام العلم بأن طالبنا یستخدمون التقنیة في الجانب السلبي أكثر بكثیر من 
  .استخدامھم لھا في الجانب اإلیجابي

 ،ً ) فإن الوقایة خیر من العالج(حتى وإن تفاءلنا بأن التأثیر الحالي للتقنیة إیجابیا
ً في  تكوین المناعة القیمیة الجیدة لدى وبالتالي فمشروع التصور سیكون فاعال

الطالب والتي تحمیھم ـ بإذن هللا ـ من االنحراف خلف مزالق التقنیة والتوظیف 
 .  السلبي لھا

 یأتي ھذا التصور كترجمة لنتائج وتوصیات عدد من الدراسات  :المبرر الثاني
عملیة لا للتقنیات الحدیثة في تحسین فاعالً  اً السابقة،التي أثبتت أن ھناك دور

بشكل  اإلنسانیة واالتجاھات والقیم والمھارات السلوك وتشكیل بناء فيو ،التعلیمیة
 الزھراني ودراسة ،)م٢٠٠٩( محمود ،ودراسة)ھـ١٤٣٠( سكتاوي كدراسةعام،

 ودراسة ،)ھـ١٤٢٦( القاري ،ودراسة)ھـ١٤٢٧(فاروق ودراسة ،)م٢٠٠٨(
 .) م٢٠٠٤( دویدي ودراسة ،)م٢٠٠٤( إبراھیم ودراسة ،)م٢٠٠٦(حسین

  یأتي ھذا التصور كترجمة لنتائج وتوصیات عدد من الدراسات  :الثالثالمبرر
ً السابقة،التي أثبتت ؛ أن ھناك  ً بارزا ،وأن لھا  للقیم في رسم السلوك اإلنسانيدورا

ً على مستوى ،االجتماعیة التنشئة على اً باشرم اً ثرأ ً مھما وبالتالي فھي تلعب دورا
فالقیم اإلیجابیة تدعو إلى تعاون المجتمعات ونبذ العنف والصراعات اإلنسانیة، 

للتقنیات الحدیثة في  فاعالً  اً ھناك دور والطائفیة والتمییز العنصري،وبالمثل فإن
؛  ً ً غیر جیدا  إقصاءوتبرز خطورتھا في ھدم القیم إذا ما استخدمت استخداما

ھذه  ومن،معالمھا بعض طمس أو ذوبانو الوطنیة الثقافات المحلیة الثقافات
في المائة من عملیات الحجب على  ٩٢،٦٩كشفت عن أن نسبة من  دراساتال

ومن  ،صفحات المستخدمین في العالم العربي تكون لمحاولة زیارة مواقع إباحیة



 ومستواھم تعامل األطفال المكثف مع التقنیات كثافة بین ھذه الدراسات ربطت
،وضعف دراسیاً  الطفل تراجع خطر زاد الممارسة كثافة زادت فكلما الدراسي
 ،وكذلك بالنسبة لعناصر المنظومة القیمیة ككل؛ الدراسي والتحصیل القراءة

،ودراسة )ھـ١٤٣٠(،ودراسة المالكي )ھـ١٤٣٠(كدراسة العیسي
 ،)م٢٠٠٩( دراسة عبدالحمید )ھـ١٤٢٩(،ودراسة المالكي)ھـ١٤٣٠(الجھني

، ودراسة )م١٤٢٧( مرام الحازمي ، ودراسة)ھـ١٤٢٨(ودراسة الفقیھ
، ودراسة )م٢٠٠١( عقل، ودراسة )م٢٠٠٧(، ودراسة كرامة )ھـ١٤٢٧(الحارثي
، ودراسة )م٢٠٠٠( ، ودراسة الخلیفة)م٢٠٠٢(، ودراسة قادوس)م٢٠٠٠(العبادي
، ودراسة )م١٩٩٦( ، ودراسة سھام)م٢٠٠١( الدر،ودراسة )م٢٠٠٢( الحسیني
 Sharp( ، ودراسة شارب وزمیلھ)م١٩٩٤(، ودراسة رضا)م١٩٩٦(صباح 

and Wood  م١٩٩٤ (ودراسة كروش،Crouch)م١٩٨٩.( 
  من العدید بھا خرجت التي للتوصیات استجابة صورتّ ال ھذا یأتي :الرابعالمبرر 

 :  والمؤتمرات الندوات ھذه ومن العلمیة والمؤتمرات الندوات
 القیم ومنظومة اإلصالح استراتیجیات"تحت عنوان السادس السنوي المؤتمر "

  .م٢٠٠٨ مارسبجمھوریة مصر العربیة،في 
 العربیة الریاض،بالمملكة بمدینة الوطني واألمن المعلومات تقنیة مؤتمر 

  .ھـ١٤٢٨ذو القعدة السعودیة،
 عنوان تحت بعد عن والتعلیم اإللكتروني للتعلیم األول الدولي المؤتمر  ))

ربیع السعودیة، العربیة الریاض،بالمملكة بمدینة. ))للمستقبل التعلم صناعة
  .ھـ١٤٣٠ األول

 فلسطینب األقصى جامعة،في التعلیم وتكنولوجیا التكنولوجیة التربیة مؤتمر 
 م٢٠١٠ أكتوبر،
 تعلم((  عنوان تحت بعد عن والتعلیم اإللكتروني للتعلیم الثاني الدولي المؤتمر 

 ربیع األولالسعودیة، العربیة الریاض،بالمملكة بمدینة)) جدید لجیل فرید
  .ھـ١٤٣٢

  التطور المذھل لتقنیات االتصاالت والمعلومات،الذي جعلنا ال : الخامسالمبرر
نستغني عنھا في جمیع مناحي حیاتنا،ولكوننا البد أن نستخدمھا فمن األولى بنا أن 

ً وبناءاً    .نستخدمھا استخداما إیجابیا
 :محددات التصور  .٧

توظیف التقنیات الحدیثة في تشكیل  ضرورة لنا یتضح مبررات من سقناه ما ضوء في
 تجاوزه یمكن شیئاً  تعد نفسھا،ولم تفرض عملیة أنھا لنا ویتأكد ،لطالبنا البناء القیمي

 قطاع بین الجھود تضافر تستلزم كبیرة عملیة التطویر أن نجد نفسھ الوقت في ولكن،
 ومحددات، ضوابط تحكمھا عملیة أنھا كما المعنیة، والمؤسسات األفراد من كبیر
الشروع في تنفیذ ھذا  عند تحكمنا أن ینبغي التي المحددات بأھم بیان یلي وفیما

  : التصور
 على مستوى وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة  التصور تنفیذ یتم أن

    .السعودیة،وعلي جمیع إداراتھا ومدارسھا المتوسطة والثانویة



  فأھم عمل المؤسسي حتى نضمن استمراریتھ؛ طابع ال المشروعینبغي أن یأخذ
من الصفر، فالھم الذي المشكالت التي تواجھ خطط التطویر أنھا تبدأ، أو تكاد تبدأ 

ل الجدید ھو كیف یترك بصمتھ ؟ حتى ولو مسح آثار سابقھ، وھذا ل المسؤویشغ
  .یجعل عملیات التطویر تظھر ككیانات مستقلة

 تتوقف ال المستجدات مع تتطور مستمرة عملیة المشروع تنفیذ عملیة تكون أن 
 لباھا التي الحاجة ألن ؛ وظیفتھ وانتھت معینة حاجة لبى وكأنھ معینة مرحلة عند

 .ومبرراتھا دواعیھا تتجدد وقد تستمر، قد الیوم التطویر
 یكون المحتوى عبارة عن حقائب تدریبیة یتم تنفیذه في أوقات محددة ضمن  أن

  . الجدول الدراسي،كحصص النشاط بما الیقل عن حصتین أسبوعیا للصف
 مع إعطاء ن شقیھ النظري والعملي التطبیقي،یتم تنفیذ التصور بالتزامن بی أن

األھمیة الكافیة للتطبیق العملي،حیث أن الجانب النظري الیكفي لتحقیق األھداف 
  .المنشودة من التصور

 ما أن من التأكد من بد ال إذ ،خطتھ من مھماً  جزءً  التنفیذ متابعة تكون أن ینبغي 
طط لھ تنفیذه تم خطتھ وضعت ُ  الصحیح مسارھا في تسیر األمور وأن،حسب ما خ

. 
 جمیع الوسائل واألدوات الالزمة لعملیات المشروع متوافرة قبل  تكون أن ینبغي

البدء في أولى خطوات التنفیذ،إذ أن من أكبر معیقات نجاح المشاریع التربویة ھو 
ً لھذه  يالتنفیذ، وبالتال تعدم تھیئة بیئة ومستلزما ً دائما یكون الفشل مالزما

  .المشاریع
 المملكة في للتعلیم العامة سیاسةال مرجعیة ضوء فيتسیر عملیات التنفیذ  أن 

  .السعودیة العربیة
  
  ًالعملیات : ثانیا)(Process: 

ر؛  و ّ  التي والوسائل الممارساتواآللیات الخطط ویقصد بالعملیات في ھذا التصو
ر الذي یمكن من خاللھ توظیف التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة  یتطلبھا ّ تنفیذ التصو

،ومن متتالیةالقیمیة للمتعلمین،وتأتي في خطوات تتابعیة وعلى مستویات إداریة 
،ویرتبط بوزیر التربیة والتعلیم الوزارة مستوى علىاألھمیة بمكان أن المشروع یكون 

 ة،لألسبابالمدرس في مخرجاتھ وتصب الوزارة من خطواتھ أولى تبدأف مباشرة،
  :التالیة

  . األعلى من یبدأ یكون أكثر فعالیة عندما التغییر أن)١
 میزانیة وإلى ات ودعم إداري،قرار إلى تحتاج المشروع في والفعالیات البرامج إن)٢

  .الوزارة دعم بدون تنفیذھا عن تعجز قد ةالمدرس نإف مالیة،لذا
 المعلمین الیھتم قد فقط ةالمدرس من منبعھا كونی عندما والمشاریع البرامج إن)٣

  .الرسمیة صبغة یأخذ أن  للبرنامج األفضل فمن لذا بتنفیذھا،
 نضجاً  وأكثر أوسع ستكون الوزارة مستوى على والمعالجات التخطیطیة النظرة إن)٤

  .ةالمدرس مستوى على تكون عندما منھا
 :التالیة المراحل وتأتي عملیات التصور،كما في



  :على مستوى وزارة التربیة والتعلیم  .١
  :یتم على مستوى الوزارة اتخاذ الخطوات التالیة

 المشروع وفریق قائد تشكیل :  
  : التالیة الصفات یمتلكللفریق ؛ بحیث  قائد اختیار البدایة في المشروع یتطلب

 .المملكة في التعلیم وأنظمة سیاسة عن الكافیة الخلفیة لدیھ •
 .لدیھ القدرات والمھارات الالزمة إلدارة وقیادة فریق العمل وتحفیزھم على اإلنجاز  •
  .والمشاریع التربویة التطویر بعملیات المتعلقة النواحي في وعملیة نظریة خلفیة لدیھ •
  .قنیات،أو القیم أو االثنین معاً تمجالي الب وثیقة عالقة ذات علمیة درجة یحمل •
 .المشروع لدیھ قناعة شخصیة بأھمیة •
  .وااللتزام المناسبین للمشروع الحماسلدیھ  •
  . المختلفة واألفكار اآلراء وتقبل الصبر •
 كل في تتوفر بحیث شدیدة بعنایة التطویر فریق تشكیل یتم الفریق قائد اختیار وبعد
 فریقال یشمل أن ویجب المسئولیة تحمل على والقدرة التطویر في الرغبة منھم واحد

  :التالیة الشرائح فةاك
  .المناھج وتطویر تخطیطاإلدارة وال في المختصون •
 .تقنیات التعلیم في المختصون •
 .في التربیة اإلسالمیة والمقارنة المختصون •
  .في إعداد الحقائب والبرامج التدریبیة المختصون •
  .بالوزارةتقنیات العلیم  مشرفي •
 .بالوزارةالتوعیة اإلسالمیة  مشرفي •
 .مشرفي النشاط بالوزارة •
 .التربوي بالوزارة اإلعالم مشرفي •
 فریقال حدید مھامت :  

 :یتولى فریق الوزارة، تنفیذ المھام التالیة
  واعتماد المشروع ،ً ً جیدا االطالع على مدخالت التصور المقترح،وفھمھا فھما

 .وفق المدخالت  بمنطلقاتھ ومحدداتھ
  حسب االطالع على نتائج الدراسة المیدانیة، وترتیب القیم ذات ً األولویة تنازلیا

ً بالتقنیة  .األكثر تأثرا
  ،اختیار منسقین على مستوى إدارات التعلیم مھمتھا التواصل مع لجنة الوزارة

 .ومتابعة التنفیذ والتقویم وإعطاء تغذیة راجعة مستمرة للجنة الوزاریة
 الجرائد ــ اإلذاعة ــ : ختلفةالم واالتصال اإلعالم وسائل عبر بالمشروع التعریف

 .ةاإللكترونیالتلفزیون ــ المواقع 
  بھدف التعریف والتوعیة اإلنترنتإنشاء موقع إلكتروني للمشروع على،

 .والتواصل وتقدیم االستشارات،واستقبال االستفسارات من المیدان التربوي
 رح أن تكون لمدة ست سنوات َ قت  :وضع الخطة الزمنیة للتنفیذ، ویُ

  یتم اختیار عینة من المدارس في مختلف المناطق ـ كعینة استطالعیة ـ  : السنة األولىفي
ویتم تحسین األدوات لتقویم القبلي لمتطلبات المشروع،ویتم تجریب ثالث قیم فقط بھدف ا

 .والخطط في ضوء نتائج تقویم التطبیق على ھذه العینة
  جمیع مناطق ومدارس المملكةیتم التطبیق على عشر قیم، في  :ثانیةال السنة في. 



  قیمة كل سنة، بحیث تكتمل  ٢٠تستكمل بقیة القیم بمعدل : السنوات األربع التالیةفي
 .   المنظومة بنھایة السنة السادسة

 فالتي تمثل المحتوى الم ةإعداد الحقائب التدریبی َّ ر َ ي التقني للقیم المختارة التي ع
 ملحقنموذج لقیمة بر الوالدین بال تم بناء (سیتم توظیف التقنیة في بنائھا

وفق  ، التربویة القیم بناء في المنطقیة المراحلحسب ،بحیث یتم بناء كل قیمة ))٤(
 :التالیة  المستویات

فالم العقلي المستوى  .١ َّ ر َ  توعیة على والعمل القیمة، اختیار المستوى ھذا ویتضمن :يع
 تعدیل في وآثارھا ودورھا، أھمیتھا، وتوضیح مفھومھا، تعمیقوالقیمة، بھذه المتعلمین
ً  جزءا لتصبح القیمة حول المتعلمین مناقشة مع ،ةواألدل بالشواھد، ذلك عماً دم السلوك،  من◌

فالم المتعلم بناء َّ ر َ   .يع
 لدى بھا واالعتزاز القیمة تقدیر غرس المستوى ھذا ویتضمن :النفسي الوجداني المستوى  .٢

 فالشخص عنھا، والدفاع بھا، التمسك وإعالنھم الختیارھا، بالسعادة شعورھم مع المتعلمین،
ً،"العدل" قیمة یتبنى الذي  وعملھ حرصھ، عن باعتزاز القیمة،ویعلن بھذه یفتخر تجده مثال
 المستوى ھذا فإن ذلك على وبناءً  لھم، الحقوق إرجاع في واإلسھام اآلخرین، إنصاف على

  :ھما درجتین من یتكون
  . القیمة الختیار بالسعادة الشعور)  أ         

  .بالقیمة التمسك إعالن)  ب        
 ترجمة على وحثھم لمتعلمین،ا تربیة المستوى ھذا ویتضمن :اإلدراك السلوكي المستوى  .٣

 المواقف  كل في القیمة ھذه تطبیق مع وسلوك، ممارسة، إلى وتحویھا وقناعة، كمعتقد، القیمة
ً، أصبحت القیمة ھذه أن یعني مما تظھر، التي  النظر بغض تصرفاتھ في للمتعلم ورائداً  ھادیا
  كل في  بصدق یتصرف تجده) الصدق(قیمة یتبنى فمن علیھا، المترتبة العواقب عن

 على وبناءً ، وأقوالھ  وأفعالھ، وعقوده، مواعیده  في صادقاً  ویكون الحقیقة،  فیقول المواقف،
  :ھما درجتین من  یتكون المستوى ھذا فإن ذلك،

  .      ممارسة إلى القیمة ترجمة)  أ 
  .لدیھ األخرى القیم مع وتكاملھا المتعلم، عند القیمیة المنظومة في القیمة ھذه انتظام)  ب

 تطبیقاً  وتطبیقھا القیمة، لھذه المتعلم إتقان یتضمن المستوى وھذا :التعزیزي المستوى. ٤
،ً  واالستجابة اإلیجابي، والتفاعل إلیھا، باالنتماء المتعلم إحساسوممارستھا، تكرار مع صحیحا
  .ممارستھا على وتدریبھم لھا، اآلخرین ودعوة بھا، صلة لھ ما لكل السریعة

 في تنفیذه ماسیتم وإیضاح المناطق التعلیمیة بخطة المشروع جمیع على التعمیم 
 .منطقة كل في التنسیق ومسؤول التقویم وأسالیب بعدھا وما المرحلة ھذه
 المتابعة والتقویم للخطوات التالیة. 
  استقبال التقاریر الدوریة من المناطق وعلى ضوئھا یتم إعداد تقریر سنوي لوزیر

ر التغذیة الراجعة لصاحب ینوب عنھ،بھدف توفیوالتعلیم،أو من  التربیة
 . وتحسین العملالقرار،
  

  :على مستوى إدارات التربیة والتعلیم  .٢
بحیث تشمل ،لجنة تنظیم ومتابعة تشكیل والتعلیم التربیة إداراتیتم على مستوى 

 :فتشمل ،أعضاء من كافة اإلدارات و األقسام باإلدارة
ّجنة(مدیر عام التربیة والتعلیم بالمنطقة • ً لل  ).رئیسا
 .أعضاء من إدارة اإلشراف التربوي •
  .أعضاء من قسم تقنیات التعلیم باإلدارة •



  .باإلدارةأعضاء من قسم التوعیة اإلسالمیة  •
 .أعضاء من قسم النشاط الطالبي باإلدارة •
 .أعضاء من قسم اإلعالم التربوي باإلدارة •
 .أعضاء من مكاتب اإلشراف التربوي •

 :، تنفیذ المھام التالیةاللجنةتولى وت
  تعیین منسق عام یتواصل مع وزارة التربیة، ویرأس اللجنة المكونة على

 .مستوى إدارة التربیة والتعلیم
 م الحقائب واألدوات من الوزارةاستال. 
 وضع الخطط التنفیذیة على مستوى إدارة التربیة والتعلیم. 
 التعمیم على كافة المدارس المتوسطة والثانویة وفق ما جاء من الوزارة. 
  القیام بكافة إجراءات التھیئة من توعیة أو تدریب أو اجتماعات لتجھیز

 .خطة الوزارةالمیدان للمشروع والبدء في التنفیذ حسب 
  یقتصر عمل اللجنة في النواحي التنفیذیة واإلشرافیة والتقویمیة، وتتولى

بمعنى إن المشروع یأتي (الوزارة النواحي التشریعیة والتنظیمیة بشكل عام
من الوزارة متكامل حتى ال یكون ھناك تجزيء للمشروع أو بتر لبعض 

 ).مكوناتھ
 رفع التقاریر الدوریة لفریق الوزارة. 

  :على مستوى المدارس .٣
، بحیث )مشروع القیم(ة الواحدة تشكیل لجنة تسمى بلجنة المدرسیتم على مستوى 

 :تتكون من
 ).رئیس اللجنة(ةالمدرسمدیر  •
 ).نائب الرئیس(ةالمدرسوكیل  •
ً على المشروع ب(المشرف التربوي المنسق للمدرسة •  ).ةالمدرسمشرفا
 .المرشد الطالبي •
 .أمین مصادر التعلم •
 .لنشاط الطالبيرائد ا •
 .معلم من كل تخصص •
 .الحي مجلسل ینممثل •
 .الطالب أمور ولیاءأل ینممثل •

 :وتتولى اللجنة، تنفیذ المھام التالیة
  یعمل المشرف التربوي المنسق كحلقة وصل بین لجنة إدارة التعلیم وبین

یة ویتولى عملیات التوجیھ والتقویم والمتابعة لعمل المدرساللجنة 
 .ةالمدرسب) القیممشروع (لجنة
  یة من ذوي الكفاءة والتمیز والحماس للمشروع، المدرسیتم تشكیل اللجنة

 .ة ومدیرھاالمدرسوذلك بالتشاور بین مشرف 
 ة وفق ما جاء من المدرسللمشروع داخل  ةوضع الخطة التنفیذیة والتقویمی

 .إدارة التربیة والتعلیم و الوزارة



  دخَ المدرستنسیق الجدول ُ الحصص التي سینفذ فیھا نشاط ل ي بحیث ت
 .المشروع ضمن الحصص الرسمیة بحیث ال تقل عن حصتین أسبوعیاً 

  والتوعیة  القیمیة الثقافة ونشر التھیئة إجراءات بكافة القیامتتولى اللجنة
النشرات یة،أوالمدرسة من خالل اإلذاعة المدرسالسابقة للتنفیذ داخل 

 .التربویة،أو غیرھا من القنوات
  الجرائد ــ : المجتمع بالمشروع عبر وسائل اإلعالم واالتصال المختلفةتعریف

 .ةاإللكترونیاإلذاعة ــ التلفزیون ــ المواقع 
 ة جھة تنفیذیة للمشروع كما جاء من الوزارة، وال یحق لھا التعدیل ال المدرس

بمعنى إن المشروع یأتي من الوزارة متكامل حتى ال (بالحذف وال بالزیادة 
 ).اك تجزيء للمشروع أو بتر لبعض مكوناتھیكون ھن

 رفع التقاریر الدوریة للجنة المتابعة بإدارة التربیة والتعلیم. 
  
 ر:اً لثثا ّ  ):Outputs( مخرجات التصو
ر ھذا في المخرجاتب یقصد ّ   مدخالت اعتماد خالل من  تحقیقھ یتوقع ما ؛ التصو

ر وعملیات ّ المأمولة لنتاج التوظیف الصحیح  بالصورةویمكن وصفھا  ،المقترح التصو
لتقنیات الحدیثة في تشكیل وبناء وترسیخ منظومة القیم لطالب المرحلتین المتوسطة ل

  :   في والتي تتمثل ،والثانویة
 مخرجات مباشرة:  
 مجتمعھ وتقالید عاداتو ،وتاریخ أمتھ ،وعروبتھ ،بدینھ مفتخر طالب. 
  شخصیة أو فكریة أو أسریة أو طالب واع بأھمیة القیم النبیلة سواء كانت

 .اجتماعیة أو وطنیة
  طالب مستخدم للتقنیات الحدیثة بصورة واعیة،في البحث العلمي وطلب العلم

 .وكل ما یقربھ إلى هللا تعالى
  مھارات الحیاة الالزمة لطالب العصر الراھن،من من طالب یمتلك قدر مناسب

 :ارساتھ الحیاتیة،كـخالل توظیفھ للتقنیات الحدیثة بصورة جیدة في مم
  االستقاللیة في التفكیر. 
 مھارات التفكیر الناقد واإلبداعي. 
 م الذاتي ال ّ  .قدرة على التعل
 م المستمر ال ّ  .دافعیة للتعل
 مھارات الحوار والتواصل اللغوي . 
  مھارات العمل ضمن فریق. 
  اآلخرینالقدرة على فھم. 
  ًوبدنیا ً ً وأخالقیا  النمو المتوازن فكریا
  مھارات التعامل بإیجابیة مع الحیاة الشخصیة والزمالء واألسرة والمجتمع. 
  قیم تحترم العمل واإلنتاج. 

 طالب مفتخر بدینھ، وعروبتھ، وتاریخ أمتھ، وعادات وتقالید مجتمعھ. 
  معلم متمرس على التقنیات الحدیثة،قادر على توظیفھا بصورة فاعلة في البناء

 .القیمي لطالبھ



 التقنیة نحو جابیةإی اتجاھات. 
  معطیات التقنیة في سبیل  منمجتمع مدرسي متمیز یسعى لالستفادة القصوى

 .تحیق أھداف سیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة
 
  مخرجات غیر  مباشرة:  

 بالتعلم مستمتع طالب . 
  يالمدرسطالب منجذب نحو المجتمع. 
 مھارات الحیاة المسقبلیة،من خالل توظیفھ للتقنیات  من طالب یمتلك قدر مناسب

 :الحدیثة بصورة جیدة في ممارساتھ الحیاتیة،كـ
   العقلیة المبدعة. 
  الشخصیة المنتجة. 
  القدرة على التفاعل اإلیجابي مع المتغیرات الحدیثة. 
  القدرة على المنافسة العالمیة. 
  والعوالم االفتراضیة المھارة في التعامل مع أدوات التقنیة الرقمیة. 
  القدرة على التعامل بإیجابیة مع الحیاة الشخصیة والمحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. 
  القدرة على مواصلة التعلیم الجامعي والتقني والذاتي بنجاح. 
  القدرة على النجاح في العمل الحكومي أو األھلي أو الفردي. 
   موسوعیة الثقافة. 
 ر القدرة على اتخاذ القرا. 
  القدرة على الحدس والتنبؤ. 

 معلم مستمتع بمھنتھ. 
   بیئة مدرسیة جاذبة للطالب، ومحفزة للمعلم. 
 ة ودورھا التربويالمدرس نحو إیجابیةمجتمعیة  اتجاھات.  
   مجتمع على قدر عالي من التمسك بتراثھ القیمي األصیل. 

 
  ً   : Feedbackالتغذیة الراجعة : رابعا

ق األھداف وإنجازھا، عة المؤشرات الحقیقیة عن مدى تحقالراجتعطي التغذیة و      
وتبین مواطن القوة ومواطن الضعف في أي مكون من المكونات الثالثة السابقة 
للنظام، وفي ضوء ھذه النتائج یمكن إجراء التعدیالت المناسبة،واالستمرار بتنفیذ 

   .ني علیھاالمشروع وفق األسس التي بُ 
  

  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 املربرات 

 تشكيل فريق على مستوى وزارة التربية والتعليم

 

 احملددات  الرؤية األهداف  املنطلقات  الرسالة 

 تشكيل جلان على مستوى املدارس

 تشكيل جلان على مستوى إدارات التربية والتعليم

 رسم اخلطط

 التنفيذ على أرض الواقع

 بناء احملتوى القيمي

 نموذج املقترح لتوظيف التقنية يف بناء املنظومة القيمية للمتعلمنيال



  

  

  

  

  

 القیمیة المنظومة بناء في التقنیة لتوظیف المقترح النموذجیوضح ) ١٣(شكل 
  للمتعلمین

 :تفسیرھامناقشتھا والنتائج و تحلیل
 طالب لدى توافرھا الالزمالمنظومة القیمیة  تمحورت ھذه الدراسة حول         

والسعي  ،المعلومات وتكنولوجیا االتصال ثورة ظل في والثانویة المتوسطة المرحلتین
رلوضع  ّ تلك  بناء في التقنیات الحدیثة توظیف  خاللھ من یمكن الذي المقترح التصو

،وفق یق األھدافق،وبالتالي فقد جاءت إجراءات الدراسة متدرجة لتحالقیمیة المنظومة
   :التسلسل التالي

المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة تحدید عناصر  
 .ة االتصال وتكنولوجیا المعلوماتوالثانویة في ظل ثور

ف  ُّ ر َ ع َ طالب الالزمة ل تأثیر التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة مدىعلى  الت
 .المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

ر رسم أبعاد  ّ ناء في ب التقنیات الحدیثةالمقترح الذي یمكن من خاللھ توظیف  التصو
المنظومة القیمیة لطالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في المملكة العربیة 

توجیھ ھؤالء الطالب للتعامل األمثل مع التقنیة  والتي یمكن من خاللھا السعودیة
 .ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلوماتفي عصرنا الحالي عصر 

  :وقد جاءت نتائج ھذه الدراسة كما یلي
 ً یتعلق بتحدید عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب فیما : أوال

 المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات
: 

إلى أن عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا ) ١٣( جدولتشیر النتائج من خالل ال
ة االتصال وتكنولوجیا لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثور

  :المعلومات تأتي في خمسة محاور رئیسة؛ ھي 

  .قیمیاً  مضموناً  )٢٦( ویضممنظومة القیم الشخصیة   : األول المحور -
  .قیمیاً  مضموناً  )٢٥( ویضم الفكریةمنظومة القیم  : الثاني المحور -
 .قیمیة مضامین )٦( ویضم األسریةمنظومة القیم  : الثالث المحور -
 .قیمیاً  مضموناً  )١٧( ویضم واإلنسانیة االجتماعیةمنظومة القیم  : الرابع المحور -
 .قیمیاً  مضموناً  )١٦( ویضم الوطنیةمنظومة القیم  : الخامس المحور -



 العام السیاق مع یتوافق بما القیم صیاغة وإعادة المتقاربة المحاور بعض دمج تم حیث
 مضموناً  أو قیمة )٩٠( على یحوي والذي التقسیم ھذا إلى الخلوص تم ثم للدراسة،ومن

 في الوارد للقیم  )م٢٠٠١(عقل محمود لتصنیف یكون ما أقرب التقسیم ھذا ،ولعلقیمیاً 
ف إلى ھدفت  التي  ھتدراس رُّ َ ع َ  طالب لدى أھمیة واألقل األكثر السلوكیة القیم على الت

  : أقسام ستة إلى صنفھا حیث والثانویة، المتوسطة المرحلتین
 ،)إنسانیة وطنیة،وقیم قیم،اجتماعیة، أسریة،وقیم فكریة،وقیم ،وقیم شخصیة قیم(

 الدراسة،وذلك لھذه النظري اإلطار ضمن جاءت  التي التصنیفات من كثیر عن ویختلف
 ھذه تتناولھا التي العمریة والفئة الدراسیة المرحلةو السعودي، المجتمع لخصوصیة

 الباحث ویعتقد التقني، القیمي بالجانب المتعلق الدراسة موضوع ولخصوصیة الدراسة
عدُ  القیم من الكم ھذا أن ھنا  توظیف أمكن المختلفة،ولو  القیم جوانب لجمیع شامالً  یُ

 قد أننا یعني ذلك فإن السلیمة للوجھة وتوجیھھا القیم ھذه دعم في جیدة ورةبص التقنیة
 إذ شبابھا؛ في األھداف ھذه مثل قیلتحق جھودھا األمم كرست طالما سامیة أھدافاً  حققنا
 العلمیة والتطورات التقنیة المعطیات من القصوى االستفادة إیجابیتي بین تجمیع أنھا

 ھذا كان وإن كیف لألمة؛ األصیل القیمي التراث على العالمیة،والمحافظة والمنافسة
ً  اً قیم ھو التراث ً  إسالمیة  سةراالد ھذه تسعى ما أصیل،وھذا عربي وتراث ،حنیفة
  .لتحقیقھ
 ً فیما یتعلق بواقع تأثیر التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة : ثانیا

  :لطالب المرحلتین المتوسطة والثانویة
إلى أن جمیع القیم الشخصیة ــ ) ١٥( جدولتشیر نتائج الدراسة المیدانیة من خالل ال

قیمة ــ متأثرة بالتقنیات الحدیثة حیث بلغ المتوسط العام للقیم الشخصیة ككل  )٢٦(
الفرعیة بنسب ق عالیة،وجاءت درجات تحقق القیم وھو یمثل درجة تحق) ٣٫٢٧(

اإلیمان (حازت على درجة تأثیر عالیة، كانت أعالھا قیمة قیمة) ١٤(منھا متفاوتة؛ 
قیمة على درجة تأثیر  )١٢(لبالغ عددھا بینما حازت بقیة القیم وا ،)با تعالى

 دراسةوھو ما یتفق مع ،)حسن الخط وجودتھ(ت أدناھا قیمة متوسطة، كان
التي  )م٢٠٠٢(قادوس،ودراسة )م١٩٩٦( الخالق عبد سھام دراسةو ،)م١٩٩٤(رضا
فلل جمیعھا سعت َّ ر َ ع ُ  إذبرامج التلفزیون المصري بعض على القیم األخالقیة في  ت

ً في البرامجمن حیث األول كز افي المر) اإلیمان با(جاءت قیمة  ،كما األكثر تكرارا
 إلى ھدفتالتي  )ھـ١٤٢٩(المالكي دراسةدلت علیھ جاءت ھذه النتیجة لتؤكد ما 

ف ُّ ر َ ع َ  الصف طالب لدى الخلقیة القیم تعزیز في والثقافة الحدیث منھج دور على الت
ھو الجانب  یعززھا منھج الحدیثالتي  بأن أعلى جانب في القیم الخلقیة ي،الثانو األول

في  التي جاءت فیھا القیم الدینیة في الرتبة األولى) ھـ١٤٢٩(ودراسة الجالد ،اإلیماني
ویعزو . القوة ضمن منظومة القیم لدى طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا

اإلیمان با بشكل عام سواءً كانت  الشخصیةالباحث ھذه النتائج إلى أھمیة القیم 
أو ....تعالى،أو تقوى هللا ،أو التمسك بالعقیدة الصحیحة،أو االعتزاز بالھویة اإلسالمیة،

تعمل  ولقوة تأثیرھا على القیم األخرى لإلنسان،ألنھا الشخصیة، غیرھا من القیم
عام فضعف اإلیمان با وجوھر صفاتھ الخلقیة بشكل كموجھات لحیاة الفرد وانتمائھ 

ً على جمیع قیم اإلنسان األخ ، یؤثر سلبا ً رى فیؤثر على عقیدتھ وصدقھ وبره مثال



لذلك كلھ فإن تأثر قیم ھذا المجال  ؛غیرھا،....والدیھ وتعاملھ مع اآلخرین وأمانتھ ب
ً ومعقوالً  ً منطقیا    .بدرجة عالیة یعد أمرا

  ــ الفكریة إلى أن جمیع القیم ) ١٦( جدولالتشیر نتائج الدراسة المیدانیة من خالل
ككل الفكریة قیمة ــ متأثرة بالتقنیات الحدیثة حیث بلغ المتوسط العام للقیم  )٢٥(
الفرعیة بنسب متوسطة،وجاءت درجات تحقق القیم  وھو یمثل درجة تحقق) ٣٫٢٠(

السعي لتنمیة (حازت على درجة تأثیر عالیة، كانت أعالھا قیمة) ٦(منھا متفاوتة؛
وتأتي ھذه النتیجة لتؤكد ما أسفرت عنھ بعض الدراسات ،)ة خاصةاإللكترونیالثقافة 
 والكروزیدلر دراسة،و)م٢٠٠٤(دویدي دراسة،و)م٢٠٠٦(حسین دراسةكالسابقة،

)Walker & Zeidler(2003 التقنیات في العملیة استخدام ا على أن إذ دلت نتائجھ
التفكیر الناقد، ویوفر بیئة تعلیمیة و تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي التعلیمیة یسھم في 

ال یحدھا زمان أو مكان األمر الذي یزید من دافعیة المتعلمین نحو التعلم والتطور 
فالم َّ ر َ منسجمة مع وفیما یخص قیم طلب العلم واحترام العلماء فتأتي ھذه النتیجة  ،يع

احترام (التي دلت على أن قیمة )م١٩٩٤(رضا دراسةنتائج بعض الدراسات السابقة، ك
من القیم اإلیجابیة التي عرضھا التلفزیون في برامج األطفال حیث ) العلم والعلماء

قیمة دلت نتائجھا على أن  التي )ھـ١٤٢٧(الحارثي دراسةجاءت في المرتبة األولى،و
ً فيالعلم كانت ھي أكثر ا برامج الدراسة،وھذا مما یعزوه الباحث عینة  لقیم تكرارا

فةألھمیة التقنیة وإیجابیتھا في نشر العلم والحصول على ال ِ ر ْ بطرق أكثر سھولة  مع
 .وأكثر اقتصادیة في الوقت والمال والجھد

) ١٩( والبالغ عددھاالقیم  باقي أن )١٦( جدولال خالل من الدراسة نتائج تشیركما 
وھو  ،)الدقة في المواعید(أدناھا قیمة على درجة تأثیر متوسطة، كانت  حازت قیمة

بصورة یتمثلون  عینة الدراسةأن ب )ھـ١٤٢٧(ما أكدتھ نتائج دراسة مرام الحازمي
إمكانیة ضعف التأثیر اإلیجابي للتقنیة على قیمة  ویعزو الباحث،أقل لقیمة الوقت

یؤدي إلى أھدار الوقت خاصة لدى فئة  التقنیةاالندماج في التعامل مع إلى أن الوقت 
ـ حتى ولو كان ذلك  المراھقین حیث یأخذھم كل رابط إلى آخر وكل موقع إلى التالي

ً دون أن یستفاد  ة النافعة والجیدة ـاإللكترونیفي المواقع  وھكذا فیذھب الوقت أحیانا
ً بصورة أثر إیجامنھ وھو ما یفسر نتیجة أن قیمة الدقة في المواعید تعد ممن تأ قل با

   .بمعنى أن تأثرھا في الجانب السلبي قد یكون أقرب للصواب
 ــ األسریة إلى أن جمیع القیم ) ١٧( جدولتشیر نتائج الدراسة المیدانیة من خالل ال

ككل األسریة قیم ــ متأثرة بالتقنیات الحدیثة حیث بلغ المتوسط العام للقیم  )٦(وعددھا
الفرعیة بنسب ة،وجاءت درجات تحقق القیم تحقق متوسط وھو یمثل درجة) ٣٫٢٠(

،بینما حازت بقیة )بر الوالدین(منھا حازت على درجة تأثیر عالیة؛ ھيمتفاوتة؛ واحدة 
المسؤولیة (قیم على درجة تأثیر متوسطة، كانت أدناھا قیمة  )٥( والبالغ عددھاالقیم 

ذا المحور منسجمة مع تي نتائج ھ،وتأ)جدیدة واالستعداد لتحمل أعبائھانحو بناء أسرة 
من المرتبة األولى " بر الوالدین"احتلت قیمةحیث ) ھـ١٤٣٠(دراسة العیسينتائج 

التي أشارت  )م٢٠٠١(عقل دراسة،والمتوسطة المرحلة لطالب الالزمة األخالقیة القیم
االجتماعیة كبر التي تنسجم مع طبیعة التنشئة المستمدة من العقیدة إن القیم إلى 

 دراسةوكذلك األمر في ،من القیم األكثر أھمیة لدى عینة الدراسةالوالدین 



كتب اللغة المضمنة في المضامین األخالقیة التي أكدت على أن  )م٢٠٠٠(الخلیفة
ركزت العربیة بالصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة في دول الخلیج العربیة 

ومع أھمیة ما دلت علیھ نتائج . وبر الوالدینكالصداقة بدرجة عالیة على قیم معینة،
ھذه الدراسات إال أن تأثیر التقنیة على القیم األسریة یُعد أقل من غیرھا من 

ینصرف في  في ھذه المرحلة العمریة ذلك إلى أن الشبابویعزو الباحث المحاور،
مواقع التعارف والمحادثة والمواقع االجتماعیة  إلىاستخدامھ للتقنیة بصورة أكبر 

كالفیس بوك والتویتر وبرامج األلعاب والتحدي واإلثارة،وكذلك المواقع الریاضیة 
ً عن ا،ویقضي فیھا معظم وقتھ وھذا مما قد واإلخباریة والطرائف وغیرھ یصرفھ فعال

ً لطبیعة المواقع التي تعتني باألسرة وما یتعلق بالعالقات األسریة،ولعل ذ لك ناتجا
المرحلة العمریة التي یعیشھا فمعظم طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة یعدون في 
سن المراھقة وبالتالي فالذي یسیطر على تفكیره واھتمامھ ھو ما یتعلق بتكوین 

ً أو سلبیاً  ً كان ھذا التواصل ایجابیا    . الصداقات والتواصل مع اقرأنھ أیا
   إلى أن جمیع القیم اإلنسانیة ) ١٨( جدولسة المیدانیة من خالل التشیر نتائج الدرا

قیمة ــ متأثرة بالتقنیات الحدیثة حیث بلغ المتوسط العام للقیم  )١٧(واالجتماعیة ــ 
وھو یمثل درجة تحقق متوسطة،وجاءت درجات ) ٣٫٢٠(ككل  واالجتماعیة اإلنسانیة

حازت على درجة تأثیر عالیة، قیم  )٥(منھا فتحقق القیم  الفرعیة بنسب متفاوتة؛ 
 والبالغ عددھا،بینما حازت بقیة القیم )بناء العالقات االجتماعیة(كانت أعالھا قیمة

حسن اختیار (ھا قیمة قیمة على درجة تأثیر متوسطة، كانت أدنا )١٢(
وتأتي نتائج ھذا المحور منسجمة مع نتائج بعض الدراسات السابقة ،)األصدقاء

 حتلتالتي أشارت إلى أن القیم االجتماعیة ا )م١٩٩٦( الخالق عبد سھام دراسةك
م  الواردة القیم مجموع من% ٦٩٫٢بنسبة األول المركز َّ قد ضمن محتوى الكرتون المُ

التي أشارت إلى إن القیم )م٢٠٠١(عقل دراسة،وكذلك في التلفزیون المصري
ة االجتماعیة نشئاالجتماعیة المستمدة من العقیدة والتي تنسجم مع طبیعة الت

،ودراسة لدراسةمن القیم األكثر أھمیة لدى عینة اكاألمانة،والتعاون،
جاءت القیم اإلنسانیة في المرتبة األولى في ترتیب أبعاد القیم  حیث) ھـ١٤٣٠(الجھني

 .لدى طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة في محافظة ینبع
  الوطنیة ــ إلى أن جمیع القیم  )١٩( جدولالتشیر نتائج الدراسة المیدانیة من خالل

ككل الوطنیة متأثرة بالتقنیات الحدیثة حیث بلغ المتوسط العام للقیم  قیمة ــ )١٧(
الفرعیة بنسب م وھو یمثل درجة تحقق عالیة،وجاءت درجات تحقق القی) ٣٫٢٦(

طاعة ولي (حازت على درجة تأثیر عالیة، كانت أعالھا قیمةقیم  )٦(متفاوتة؛ منھا 
قیم على درجة تأثیر متوسطة،  )١٠( والبالغ عددھا،بینما حازت بقیة القیم )األمر

كأحد مصادر المادة  يالمدرسالوعي بأھمیة الكتاب (كانت أدناھا قیمة 
التي  )ھـ١٤٢٦( القاري دراسةھذا المحور متفقة مع نتائج وتأتي نتائج ،)التعلیمیة
إلى أنھ یمكن تحقیق العدید من األھداف التربویة لالرتقاء بالمواطنة بتوظیف خلصت 

،كما تأتي النتائج لتؤكد ما أوصى بھ التعلیم عن بعد وبرامج،اإلنترنتالتقنیة وخاصة 
 المملكةب المنعقد بمدینة الریاض عاصمة الوطني واألمن المعلومات تقنیة مؤتمر
بـعدد من  حیث أوصى ھـ٢٤/١١/١٤٢٨-٢١:الفترة في السعودیة العربیة

  :التوصیات،منھا



 األمن مستقبل تحدیات وتوضیح المعلومات أمن وأساسیات التقنیة بثقافة المجتمعي الوعي نشر 
 والجامعي العام التعلیم ومناھج اإلعالمیة البرامج خالل من الحدیثة التقنیة وسائل عبر الوطني

 .المختلفة والمناشط
استحداث برامج تدریب متقدمة للمتخصصین في مواجھة االستحداثات السلبیة لإلنترنت في   

 .مجال اإلرھاب ومھددات األمن الوطني
ة لضمان سریة اإللكترونیوضع إستراتیجیة مناسبة لحمایة المعلومات المالیة في عقود التجارة  

 .المعامالت وتحقیق األمن االقتصادي 
ل على إیجاد نوع من التوازن بین حریة المعلومات واستخدامھا من جھة وحمایة ضرورة العم 

دي على حریات اآلخرین الفرد وخصوصیتھ من جھة أخرى لمواجھة جرائم التع
 .وخصوصیاتھم

 دولجمیع  وإلزام اإلرھابيتجرم استخدام تقنیة االتصال في بث الفكر التي تشریعات وضع ال  
 .بتطبیقھا

  ــ حسب نتائج الدراسة ــ بالتقنیة تتأثرجمیع القیم المضمنة في أداة الدراسة 
روبالتالي فإن بناء  ّ ة یة القیمبناء المنظومفي الذي یسعى لتوظیف التقنیة  التصو

ً في وقتنا الحاضریعتبر ضرورة   :ھمالسببین . ال ترفا
  على جمیع قیم األشخاص المحتكین بھا  ملموس لتقنیة تأثیرأن ل /األولالسبب

 .والمستخدمین لھا
  ا لم یتم استثماره في الجانبأن ھذا التأثیر إذ :الثانيالسبب  ً اإلیجابي،فحتما

من خالل  الدراسة لتالفیھ سیكون تأثیره في الجانب السلبي، وھذا ما تسعى
أو بالوقایة في بي للتقنیة، لالتصور المقترح وذلك بالمعالجة في حال التأثیر الس

 . حال عدم التأثیر أو في حال التأرجح بین التأثیرین اإلیجابي أو السلبي

 ً   :بالتصور المقترحفیما یتعلق : ثالثا
ر تم بناء    ّ  بناء في التقنیات الحدیثة توظیف خاللھ من یمكن الذي المقترح التصو

التي تم والمدخالت  المیدانیة الدراسة نتائج على بناءً  للمتعلمین، القیمیة المنظومة
 السابقة، الدراسات ونتائج عرضھا، سبق التيعرضھا في إجابة السؤال الخامس 

 الذي النظم مدخل وفق التصور عرض وتمالدراسة، ھذه احتوتھ الذي النظري واألدب
  : المراحل األربعمن  یتكون

  مدخالتال  .١
   عملیاتال  .٢
   مخرجاتال  .٣
  .الراجعة التغذیة  .٤
  
  
  



 الفصل الخامس
ھا توصیاتدراسة وملخص ال

 ھاقترحاتوم
  

 ً     الدراسةملخص : أوال
  التوصیات: ثانیاً 
 المقترحات: ثالثاً 

 
  
  
  

وأھم  وأھدافھا،أسئلة الدراسة، یتناول ھذا الفصل أھم جوانب الدراسة المتمثلة في 
المرتبطة النتائج، كما یتضمن التوصیات المرتبطة بالنتائج، وبعض المقترحات 

  .بمشكلة الدراسة

  : أسئلة الدراسة   
ما عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة  .١

 والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات ؟
توافرھا لدى طالب ما مدى تأثیر التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة الالزم  .٢

المرحلتین المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات،من 
  ؟  وجھة نظر معلمیھم 



بین متوسطات ) ٠٫٠٥( ≤ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .٣
إجابات عینة الدراسة حول درجة التأثیر تختلف باختالف نوع 

 ؟) حكومي،أھلي(التعلیم
بین متوسطات ) ٠٫٠٥( ≤ل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ھ .٤

إجابات عینة الدراسة حول درجة التأثیر تختلف باختالف 
 ؟) المتوسطة،الثانویة(المرحلة

ر المقترح الذي یمكن من خاللھ توظیف التقنیات الحدیثة في بناء  .٥ ّ ما التصو
 ؟ ة والثانویة المنظومة القیمیة لطالب المرحلتین المتوسط

 : أھداف الدراسة

حصر عناصر المنظومة القیمیة الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین المتوسطة  .١
 .والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات

ف .٢ ُّ ر َ ع َ على واقع تأثیر التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة لطالب  الت
  .المرحلتین المتوسطة والثانویة

ف على االختالفات في درجة تأثیر  التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة  .٣ ُّ ر َ ع َ الت
 ).حكومي، أو أھلي(القیمیة  باختالف نوع التعلیم 

ف على االختالفات في درجة تأثیر  التقنیات الحدیثة في بناء المنظومة  .٤ ُّ ر َ ع َ الت
 ).المتوسطة، أو الثانویة(القیمیة  باختالف المرحلة الدراسیة 

ر المقترح ـ المبني على نتائج الدراسة المیدانیة ـ والذي یمكن من  .٥ ّ وضع التصو
 .في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین التقنیات الحدیثةخاللھ توظیف 

 
 ــ : الدراسة نتائج 

  :تتلخص فیما یلي جملة من النتائج؛ توصلت الدراسة الحالیة إلى 
الالزم توافرھا لدى طالب المرحلتین إعداد قائمة بعناصر المنظومة القیمیة -١

المتوسطة والثانویة في ظل ثورة االتصال وتكنولوجیا المعلومات، وقد خلصت 
  .قیمة، موزعة على خمسة محاور رئیسیة)  ٩٠(ھذه القائمة إلى 

جمیع عناصر المنظومة القیمیة المضمنة في أداة الدراسة یمكن أن تتأثر بالتقنیات -٢
 .وتة بین المتوسطة والعالیةالحدیثة وبدرجات متفا

ً بالتقنیات الحدیثة ھو محور القیم الشخصیة -٣ أعلى محاور المنظومة القیمیة تأثرا
الذي محور القیم الوطنیة ، یلیھ )٣٫٢٧(حیث بلغ متوسط درجة تأثر قیمھ ككل 

مما یعني أن درجة تأثرھما بالتقنیة )٣٫٢٦(بلغ متوسط درجة تأثر قیمھ ككل 
 .الدراسة عالیة حسب معیار

القیم الفكریة ــ القیم األسریة ــ القیم اإلنسانیة (جاءت المحاور الثالثة األخرى -٤
لكل منھا وھذا یمثل درجة ) ٣٫٢٠(؛ متأثرة بنفس الدرجة بمعدل )واالجتماعیة

 .تحقق متوسطة
ً بالتقنیات الحدیثة ھي قیمة-٥ السعي لتنمیة الثقافة : (أعلى قیم المنظومة ككل تأثرا

والتي صنفت ضمن القیم الفكریة، حیث حازت على أعلى ) ة خاصةرونیاإللكت



وھي درجة عالیة حسب معیار ) ٣٫٥٧(متوسط حسابي بین القیم ككل  بلغ 
 .الدراسة

ً بالتقنیات الحدیثة ھي قیمة-٦ ) حسن الخط وجودتھ: (أدنى قیم المنظومة ككل تأثرا
وسط حسابي بین والتي صنفت ضمن القیم الفكریة، حیث حازت على أدنى مت

 .وھي درجة متوسطة حسب معیار الدراسة) ٢٫٧٦(القیم ككل  بلغ 
جمیع القیم المضمنة في أداة الدراسة تأثرت بالتقنیة حسب نتائج الدراسة وبالتالي -٧

 ً ر الذي یسعى لتوظیف التقنیة بناء المنظومة القیمة یعتبر أمرا ّ فإن بناء التصو
 .ضروریاً 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أشارت نتائج الدراسة إلى -٨
استجابات عینة الدراسة حول عناصر المنظومة القیمیة المضمنة في أداة 

ة من حیث كونھ المدرسالدراسة، باختالف نوع القطاع التعلیمي الذي تنتمي إلیھ 
ً أو أھلیاً   .حكومیا

بین متوسطات  أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة-٩
استجابات عینة الدراسة حول عناصر المنظومة القیمیة المضمنة في أداة 

ة من حیث كونھا المدرستنتمي إلیھا  التيالدراسة، باختالف المرحلة الدراسیة 
 .متوسطة أو ثانویة

رتم بناء  -١٠ ّ ً متصو ً لقترحا ناء المنظومة القیمیة في ب التقنیات الحدیثةتوظیف ا
نفذ خالل فترة ست سنوات، للمتعلمین، ُ  مراحل مدخل النظم في سیر وفقیوی

 .التغذیة الراجعة، والعملیات،والمخرجات،والمدخالت: تمثلت في،متتالیة
  ــ: التوصیات 

ًء على نتائج الدراس   :بما یلي ة؛ یوصىبنا
  دعم مشاریع القیم القائمة في بعض إدارات التربیة والتعلیم واالستفادة من خبرات

  .القائمین علیھا
  مشروع شامل للبناء القیمي على مستوى لتبني وزارة التربیة والتعلیم ضرورة

 .الوزارة في جمیع مراحل التعلیم
  ضرورة استفادة وزارة التربیة والتعلیم من التصور المقترح لتوظیف التقنیات

 .الحدیثة في بناء المنظومة القیمیة للمتعلمین، الوارد في ھذه الدراسة
 الستفادة من محتویات ھذه الدراسة في وضع اإلطار النظري والتوظیف المناسب ا

  . للتقنیات الحدیثة في سبیل نجاح ھذا المشروع
  تبني وزارة التربیة والتعلیم تقدیم برامج توعویة لألسرة عبر وسائل االتصال

واإلعالم لتقوم بدورھا األساس في بناء القیم؛ خاصة في البرامج الموجھة 
، وفق خطةٍ منھجیةٍ إجرائیة، تقوم على التوجیھ، والتربیة بالقدوة، مراھقینلل

  .اإلیجابي ، والتعزیزوالنماذج التاریخیة
  إعادة النظر في محتوى المقررات الدراسیة،وتضمینھا قدر مناسب من األنشطة

  . العملیة لدعم البناء القیمي للطالب



  بما )التربیة التكنولوجیة(والعام بمسمى استحداث مقرر دراسي في التعلیم العالي،
یتناسب مع كل مرحلة، بحیث یھتم بالبناء التقني القیمي بكافة أبعاده وجوانبھ ویتم 

ً مع التطورات والمتغیرات والمستجدات   .تطویره بصفة دوریة تمشیا
  التربیة (ضرورة إدخال وتدریس مساق ضمن مساقات كلیة التربیة حول

ب المعلمین، إلعدادھم للقیام بدورھم المأمول في التعامل للطال) التكنولوجیة
ً على ذلك بما  الشخصي اإلیجابي مع التقنیات الحدیثة، وتدریب طالبھم مستقبال

  .یتناسب مع معطیات العصر
 بناء القیم(تتمحور حول  أثناء الخدمة إلزام المعلمین بااللتحاق ببرامج تدریبیة (

وبرؤیة فنیة احترافیة، وجعلھا جزء من تقویم  لیقوم عملھم على منھجیة علمیة،
  .أداء المعلم الوظیفي

  ُسھم في بناء ي لتقدیم البرامالمدرستفعیل دور النشاط وترسیخ ج، واألنشطة التي ت
  .القیم التربویة لدى المتعلمین

 ً   ــ: المقترحات: ثالثا
ً لم رحاستكماال َ قت   :القیام بالدراسات التالیة جال الدراسة الحالیة یُ

  ًدراسة العالقة بین اإلبداع التقني والتوجھ القیمي لدى الطالب المبدعین تقنیا.  
 دراسة العالقة بین التحصیل الدراسي والتوجھ القیمي لدى الطالب الموھوبین. 
  دراسة العالقة بین التحصیل الدراسي والتوجھ القیمي لدى الطالب المتأخرین

 .دراسیاً 
  دراسة فاعلیة برنامج تدریبي قیمي تقني على تحصیل الطالب وتفكیرھم

 .واتجاھاتھم نحو التقنیة
 دراسة اتجاھات المعلمین حول توظیف التقنیة في البناء القیمي لطالبھم . 
  دراسة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون التوظیف األمثل للتقنیة في البناء

  .القیمي للطالب
 السیاسیة ،األسریة، الوطنیة( التعامل المكثف مع التقنیة على القیمأثر  دراسة 

 . للمتعلمین....) ،األخالقیة
 على منظومة قیم الشباب )فیس بوك،تویتر،یوتیوب(أثر مواقع التواصل االجتماعي

 .في عصر الثورات السعودي
  



المراجع 
  والمصادر

  
  
  
  
  
  

  ــ :  المصادر :أوالً 
 القرآن الكریم.  
 شاكر محمد أحمد:  تحقیق ، الترمذي سنن) : تـ  د( عیسى بن الترمذي،محمد 

 .العربي التراث إحیاء دار ،بیروت، وآخرون
 صحیح ):ھـ١٤٠٣( الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري،أبومسلم

  .دار الفكر،بیروت،لبنان ،مسلم،
 ــ:  المراجع العربیة :ثانیاً 

 ،فة إبراھیم َّ ر  في الوسائط متعدد مقترح برنامج فعالیة(: )م٢٠٠٤( السید زید أبو عَ
 طالب لدى اإلنترنت داخل التجول مھارات بعض تنمیة



 جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة، )التعلیم تكنولوجیا
 .التربیة كلیة ،الزقازیق

  بیروت، لبنان١٢،جلسان العرب): م١٩٩٧(ابن منظور، محمد بن مكرم ،. 
 المدینة المنورة والتربیة اإلسالمیة القیم): م ١٩٨٨(  خلیل العینین،علي أبو،

  .حلبي إبراھیم مكتبة،
 األصول): م ٢٠٠٣(  بركات ھانيو؛ الرازق عبد محمدو؛ یلخل العینین،علي أبو 

 الفكر دار ،عمان ، ودراسات قراءاتـ  للتربیة الفلسفیة
  .والتوزیع والنشر للطباعة

 ٢ ط،  االجتماعیة التنشئة سیكولوجیة): م ٢٠٠٠(  علي محمد جادو،صالح أبو، 
  .المسیرة دارعمان، 

 لكلیة الرابع العلمي المؤتمر ،)والھویة العولمة(): م١٩٩٩(  صالح،ضلع أبو 
 جامعة منشورات،م٦/٥/١٩٩٨- ٤ والفنون اآلداب

  .فالدلیفیا
 عالمالقاھرة،،المعاصر المجتمع وقضایا التربیة): م ٢٠٠٣(  فرج أحمد،حافظ 

  . الكتب
 للنشر المریخ دار، ،الریاضوالتربیة القیم): م ١٩٨٣(  بركات أحمد،لطفي.  
 ،التحصیل فيالتعلم اإللكتروني  فاعلیة):(ھـ١٤٢٩(بنت حمید ةأمیماألحمدي 

 اآلداب بكلیة االجتماعیة العلوم طالبات لدى  واالحتفاظ
 ندوة،دراسة مقدمة ل)المنورة بالمدینة اإلنسانیة والعلوم
 نظمتھا التي ،والتطلعات األبعاد..  للفتاة العالي التعلیم
،في میریدیان المدینة بفندق طیبة جامعة
 .ھـ١٨/٢/١٤٣١ــ١٦:الفترة

 القیم بین مقارنة دراسة): (م ٢٠٠٢(  تیسیر ،وصبحي ؛ملحس استیتیة،دالل 
فیة َّ ر َ  لطلبة واألخالقیة والعلمیة والثقافیة واالجتماعیة المع

 مجلة ،قطر جامعة ، )األردنیة والجامعة البیت آل جامعة
   ٢٠٠٢ ینایر،٢١ د العد،١١ السنة ،التربویة البحوث مركز

 جامعة طالبات لدى الممارسة التربویة القیم): م ٢٠٠٢(  هللا عبد إسماعیل،فائزة 
 غیر ماجستیر رسالة، الیمنیة الجمھوریة في تعز

  . إربد،الیرموك جامعة،منشورة
 استراتیجیات،بالجودة واإلدارة البشري المال رأس): م٢٠٠١( عدنان ،بدران 

 األلفیة تحدیات(،العربي التعلیم في العولمة لعصر
 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز،ظبي أبو،)الثالثة

  .اإلستراتیجیة
 ،المؤسسة ،بیروت،الفلسفة موسوعة ملحق): م ١٩٩٦( نعبد الرحمبدوي 

  .والنشر للدراسات العربیة
 طلبة لدى القیمي البناء(): م ١٩٩٠(  الرحمن،ھاني عبد و؛ولید البطش،محمد 

 المجلد، اإلنسانیة العلوم دراساتمجلة ، )األردنیة الجامعة
   ١٩٩٠ ،٣ د العد،١٧



 والمجتمع التربویة اإلسالمیة القیم): م ١٩٩٩(  المجید مسعود،عبد بن 
  . اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة ،قطر،المعاصر

 الدول في التربوي العمل مستقبل استشراف وثیقة): م٢٠٠٠( أحمد ، علىبوشي 
 لدول العربي التربیة بمكتب األعضاء

 ص،الخلیج لدول العربي التربیة مكتب،الریاض،الخلیج
٤١  .  

 مجلة ،  األھلیة الزرقاء جامعة لطلبة القیمیة المنظومة): م ٢٠٠٣(  التل،شادیة
 اإلنسانیة العلوم سلسلة:  والدراسات ثللبحو مؤتة

   ١ د العد،١٨ المجلد،  واالجتماعیة
 ،البشریة الموارد تنمیة ـ بعد عن التدریب : )م٢٠٠١( نعبد الرحم توفیق 

 الخبرات مركز: القاھرة ،واإلنترنت الكمبیوتر باستخدام
  . لإلدارة المھنیة

 وائل دار ، عمان ، التربویة وتطبیقاتھا الفلسفة): م ٢٠٠٤(  حبیب جعنیني،نعیم 
.  

 األردن ،٢، طتعلم القیم وتعلیمھا ):م٢٠٠٦(زكي ،ماجد الجالد ، ّ دار  ، عمان
 .المسیرة

 _____________ )المنظومة القیمیة لدى طلبة جامعة عجمان (): ھـ١٤٢٩
مجلة ، )للعلوم والتكنولوجیا في ضوء بعض المتغیرات
، المجلد جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة

 .الثاني العشرون،العدد 
  جمعیة تكنولوجیا التعلیم واالتصال األمریكیةAECT )1992:(  تعریف

دار القلم ،  الكویت، ترجمة ماجد أبو جابر،التكنولوجیا
  .للنشر والتوزیع

 ووسائل اآللي والحاسب اإلنترنت جرائم):  م٢٠٠٥(  وممدوح؛ الجنبیھي،منیر 
  . الجامعي الفكر دار ،مصر،إلسكندریةا،مكافحتھما

  الترتیب القیمي لدى طالب المرحلتین ): ھـ١٤٣٠(الجھني، محمد إبراھیم
المتوسطة والثانویة في محافظة ینبع ، رسالة ماجستیر 
غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة 

 .المكرمة
 ،المفتوح الجامعي والتعلیم بعد عن العالي التعلیم : ) ھـ١٤٢٩( فالح محمد الجھني 

مجلة ، الشكوك وطرد لالطمئنان تقویمیة ممارساتـ 
فة ِ ر ْ  . ١٥٩ العدد، المع

 ،ترجمة، المستقبل طریقـ  اإلنترنت بعد المعلوماتیة: )م١٩٩٨. (بیل جیتس 
فة،یصدرھا عالم سلسلة رضوان، عبدالسالم ِ ر ْ  المجلس المع

 رقم الكتاب الكویت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني
٢٣١.   



 بعض في المتضمنة اإلسالمیة التربویة القیم): ھـ١٤٢٧(هللا عبد ،فایز الحارثي 
: من الفترة في الفضائیة المجد بقناة الشباب برامج

 غیر ماجستیر رسالة،ھـ١/٥/١٤٢٧ إلى ھـ١/١/١٤٢٧
  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربیة، منشورة،كلیة

 ،المجتمع في القیم بعض من الجامعة طالب موقف: )ھـ١٤٢٧( مرام الحازمي 
 طیبة جامعة باتلاوط طالب على میدانیة السعودي،دراسة

 جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة المنورة، بالمدینة
  .الریاض سعود، الملك

 م٢٠٠٠(محمد سمیرة ؛وشند سید الرحمن عبد ؛وسلیمان الفتاح عبد نبیل، حافظ : (
 ،الشرق زھراء مكتبة، االجتماعي النفس علم

  .١ط،القاھرة
 الشباب اتجاھات في المؤثرة المصادر) : م ٢٠٠٢(  ناصر بن محمد،الحبیب 

 الریاض منشورة، غیر ماجستیر رسالة،وقیمھ الجامعي
  . اآلداب كلیة،سعود الملك ،جامعة

 التجارة اإللكترونیة وحمایتھا القانونیة): م٢٠٠٣(حجازي،عبدالفتاح بیومي ،
 . دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة،مصر،١ط

 ،لدول العربي التربیة مكتب، المستقبل مدرسة: )م٢٠٠١( العزیز عبد الحر 
  .الخلیج

 ،التوظیف وطرق واألنواع المفھومـ التعلم اإللكتروني  : )ھـ١٤٢٩(محمد الحربي 
 لمشرفي األول اللقاء في مقدمة عمل ورقةـ ،  التدریس في

-١٠ من الفترة،  بالقصیمالتعلم اإللكتروني 
  ھـ١٢/١/١٤٢٩

 ،مقرر تدریس في اإلنترنت استخدام فاعلیة: )م٢٠٠٦( ماجد سلیمان عبیر حسین 
 إطار في التربیة كلیة لطالبات الریاضیات تدریس طرق

 وتنمیة التحصیل في وأثره بعد عن التعلیم منظومة
 التربیة كلیة، منشورة غیر دكتوراه رسالة، اتجاھاتھن

  .بجدة للبنات
 دار، األردن،عمان ،واإلنترنت الحاسوب جرائم): م٢٠٠٨( جبار الحسیناوي،علي 

  .والتوزیع للنشر العلمیة الیازوري
 تنشئتھم على للدراما األطفال مشاھدة أثر: )م٢٠٠٢(عمر أماني،الحسیني 

 ،كلیةغیر منشورة دكتوراه االجتماعیة،رسالة
 .القاھرة اإلعالم،جامعة

 التربیة تكنولوجیا):  م١٩٩٢( والقضاة خالد؛ والخطیب لطفي؛ حمدي،نرجس ،
 . ١ط ،المفتوحة القدس جامعة

 ا وأنواعھا القیم ماھیة): م١٩٩٩( أحمد الحیاري،حسین ً  القیم مؤتمر،إسالمی
 كلیة،النفس وعلم اإلرشاد قسم،متغیر عالم في والتربیة
 . إربد،الیرموك جامعة،التربیة



 ،بین التفكیر تنمیة أجل من التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٢(محمود محمد الحیلة 
 والتوزیع، للنشر المسیرة دار ،والممارسة القول
  .األردن،عمان

 ______________)والتطبیق النظریة بین التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٤، 
  . والتوزیع للنشر المسیرة دار ، األردن عمان،

 الموسوي على ترجمة، اإللكتروني التعلم استراتیجیات :)م٢٠٠٥( بدر،خان 
 ، حلب والعلوم، للنشر شعاع دار، سوریا،  وآخرون

  سوریا
 ،لھ الراھن والوضع تطوراتھـ  بعد عن التعلیم: )م١٩٩٨( شحات محمد الخطیب 

 بعد، عن للتعلیم الدولیة الندوة، الدولیة المساحة في
  .تونس والعلوم، والثقافة للتربیة العربیة المنظمة

 فةال وسائل): م ٢٠٠٢(  الرحمن عبد هللا الخطیب،عبد ِ ر ْ  العقلـ  اإلنسانیة مع
 مؤتةمجلة ،توجیھھا في القرآن وھدي والبصر والسمع
 واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم سلسلة،والدراسات للبحوث

   ٨ ،العدد١٧ المجلد،
 طلبة لدى توافرھا الواجب التربویة القیم): م ١٩٩٦(  طھ محمد الخلف،معین 

 رسالة،  نظرھم وجھة من الریاضیة التربیة كلیات
  . ،إربد الیرموك جامعة منشورة، غیر ماجستیر

 فة،دراسة نفسیة،سلسلة عالم الارتقاء القیم): م١٩٩٢(خلفیة، عبد اللطیف ِ ر ْ ، مع
 .الكویت

 دراسة تحلیلیة للمضامین األخالقیة في كتب اللغة ): م٢٠٠٠(الخلیفة،حسن جعفر
العربیة بالصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة 

  ).٩٣(العدد ،مجلة رسالة الخلیجبدول الخلیج العربیة، 
 والواقعي المتصور القیم نسقي بین المفارقة): م١٩٩٦(  محمد اللطیف خلیفة،عبد 

 العدد،عربیة شؤونمجلة ،  الراشدات اثاإلن لدى
   ١٣،١٩٩٦ السنة،٤٩

 لمواجھة العربیة التربیة فلسفة في التجدید): م٢٠٠١(سالمة الخمیسي،السید 
 بحث مستقبلي، منظور من نقدیة رؤیةـ  العولمة تحدیات

 بجامعة المنعقد التربیة وأولویات العولمة مؤتمر إلى مقدم
  .٢٢/٤/٢٠٠٤- ٢٠ الفترة في سعود الملك

 النشر ،مجلس التربوي القاموس): م ٢٠٠٣(  محمد الدبوس،جواھر 
  . الكویت جامعة،العلمي

 لكرتون التلفزیوني وعالقتھ باتجاھات األطفال نحو ا: )م٢٠٠١(ھویدا محمد، الدر
جامعة ،،كلیة اإلعالمغیر منشورة العنف،رسالة ماجستیر

 .القاھرة
 األساسیة المدارس ومدیرات مدیري قیم): م ١٩٩٠(  یوسف الدقس،محمد 

 العلمي والمؤھل بالجنس وعالقتھا األردن في والثانویة



 غیر ماجستیر رسالة،الدراسیة والمرحلة والخبرة
  . ،عماناألردنیة الجامعة،منشورة

 ،باریس الیونسكو،، المكنون الكنز ذلك التعلیم : )م١٩٩٦( جاك دولور.  
 ،اإلنترنت خالل من الذھني العصف استخدام أثر: )م٢٠٠٤( محمد علي دویدي 

 اللغة تدریس طرق مقرر طالب لدى التفكیر تنمیة في
،ع المجلة التربویة، المنورة بالمدینة التربیة بكلیة العربیة

 جامعةب العلمي النشر مجلس، ٢٠٠٤ یونیو ١٨،مجلد٧١
  .الكویت

 بیروت،العربیة النھضة دار،االجتماعیة والعادات القیم) : م ١٩٨٠(  دیاب،فوزیة 
.  

 الطبعة ،أسس ومھارات بناء القیم التربویة): م٢٠٠٦(إبراھیم رمضان،الدیب 
مؤسسة أم القرى للترجمة  ،ولىاأل

 .والتوزیع،المنصورة،مصر
 طالب لدى التربویة بالقیم المرتبطة العوامل بعض): م ٢٠٠٠(  فالح الرشید،حمد 

 د العد،التربویةالمجلة ، الكویت بجامعة التربیة كلیة
  .١٤المجلد،٥٦

 بالمدینة الثانوي الثالث الصف طالبات إدراك): م٢٠٠١(  محمد رضوان،نجاة 
 رسالة، االجتماعیة المواقف في اإلسالمیة للقیم المنورة

 المدینة،العزیز عبد الملك جامعة، منشورة غیر ماجستیر
  . المنورة

 القاھرة اقرأ، مؤسسة،  الكریم القرآن في النفس علم): م ٢٠٠٤(  ریاض،سعد .  
 العربي الخلیج مؤسسة،التربویة العملیة في القیم) : م١٩٨٦(  زاھر،ضیاء .  
 ،تفاعلیة إلكترونیة برمجیة وتطبیق تصمیم: )م٢٠٠٨( جمعان عماد الزھراني 

 الدراسي التحصیل في أثرھا لقیاس التعلیم تقنیات لمقرر
 غیر دكتوراه رسالة الباحة، في المعلمین كلیة لطالب
  .القرى أم منشورة

 ،اإللكتروني التعلم ــ التعلم في جدیدة رؤیة: )م٢٠٠٥( حسین حسن زیتون 
 الدار، الریاض، )المفھوم،القضایا،التطبیق،التقویم(

  .  للتربیة الصولتیة
 ،المعلومات عصر في التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٤(عبد الحمید كمال زیتون 

  .مصر،القاھرة الكتب، ،عالمواالتصاالت
 دار، جدة، اإللكتروني التعلیم كفایات: )م٢٠٠٧( محمود محمد الدین، زین 

  . األولى الطبعة، الخوارزمي
 ظل في الطفل ثقافة على التلفزیون أثر): ت .د( ، ضیاف،الدین زین 

  . الجزائر،المسیلة بوضیاف محمد جامعة،العولمة
 للنشر  الشروق دار،متغیر عالم في والقیم الشباب): م٢٠٠٦(  الزیود،ماجد

 .،األردنعمان،والتوزیع



 ،المفاھیم ـ المستحدثات ـ (٢الوسائل وتقنیات التعلیم): م٢٠٠٩(محمد أحمد سالم
  .الرشد مكتبة،الریاض ،)التطبیقات

 نظریة مفاھیم التعلم ومصادر التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٨( سرایا،عادل 
 العربیة المملكة،الریاض الرشد، مكتبة،عملیة وتطبیقات
  .السعودیة

 جامعة طلبة لدى القیمیة التوجھات): م١٩٩٢(  علي بنت السرحاني،جلیلة 
 طلبة لدى القیمیة بالتوجھات ومقارنتھا قابوس السلطان
 الجامعة،منشورة غیر ماجستیر رسالة، األردنیة الجامعة
 .األردنیة

 واإلنترنت في استخدام الحاسوب ): م٢٠٠٧( والسرطاوي،عادل ؛ جودت،سعادة
، دار الشروق للنشر  میادین التربیة والتعلیم

 .األردن والتوزیع،عمان،
 الثانویة المرحلة طالب لدى االجتماعیة القیم): م٢٠٠١(  فتوح سعدات،محمود 

 جامعة،منشورة غیر دكتوراه رسالة، ) مقارنة دراسة(
  . القاھرة،شمس عین

 العملیة تحسین في التكنولوجیا دور): ھـ١٤٣٠( طاھر سكتاوي،منال 
 ،المملكة الریاض الوطنیة، فھد الملك ،مكتبةالتربویة
  .السعودیة العربیة

  التفكیر العلمي والوعي اإلیجابي بین ): م ٢٠٠١( الشایع،عبد هللا بن عثمان
وسائل اإلعالم ومناھج التعلیم في المملكة العربیة 

 .المنورة ،مطبوعات النادي األدبي بالمدینة السعودیة
 جرائم الحاسوب واإلنترنت ـ الجریمة المعلوماتیة): م٢٠٠٤(أمینوابكة،محمد الش 

 .،دار الثقافة،عمان ،األردن
 ،شراكة ـ التعلیمي والتصمیم اإللكتروني التعلم: ()م٢٠٠٥( هللا عبد  بدر الصالح 

 للجمعیة العاشر العلمي المؤتمر، )الجودة أجل من
التعلم  تكنولوجیا، التعلیــم لتكنولوجــیا المصریة

 ٧-٥ من الفترةفي ،  الشاملة الجودة ومتطلباتاإللكتروني 
  ٥٤٩-٥١٩ ص ص، القاھــرة،  یولیو

 _____________ )مقارنة دراسةــ  االفتراضي الجامعي التعلیم:()م٢٠٠٧ 
 كلیات مجلة،)مختارة افتراضیة وأجنبیة عربیة لجامعات
  .)٧(م ،)١(ع، التربویة لعلومن لالمعلمی

 رؤیة ـ التربیة وعولمة العولمة تربیة: ()م٢٠٠٤(أحمد، الرحمن عبد،صائغ 
 مقدمة عمل ورقة ،)العولمة زمن في تربویة استراتیجیة

 كلیة نظمتھا التي التربیة وأولویات العولمة ندوة إلى
-٢٠ من الفترة في سعود الملك جامعةب التربیة

  .السعودیة العربیة المملكة،،الریاض م٢١/٤/٢٠٠٤



 التعلیم، تكنولوجیا إلى التعلیمیة الوسائل من): ھـ١٤٣٠( إسماعیل صبري،ماھر 
 ،المملكة الشقري،الریاض ،مكتبةوالثاني األول: نالجزء ی
  .السعودیة العربیة

 واألحكام الجنائي والقانون اإلنترنت):  م٢٠٠٢(  يعبد الباق الصغیر،جمیل 
 النھضة دار، باإلنترنت المتعلقة للجرائم الموضوعیة

  .مصر،القاھرة العربیة،
 بیروت،اللبناني الكتاب دار،  ٢ ج،  الفلسفي المعجم): م١٩٧٩(  صلیبا،جمیل .  
 القیم المتضمنة في كتب القراءة للصفوف األربعة ):(م٢٠٠(ي ،محمد حمیدانالعباد

األولى من التعلیم األساسي بالحلقة األولى في سلطنة 
 ).٩١(العدد مجلة رسالة الخلیج ، )عمان

 اإلسالمیة بالقیم وعالقتھ الدراسي التحصیل(: )م٢٠٠٩( الحمید،علي عبد 
 العصریة حسن مكتبة،)منشورة دكتوراه رسالة التربویة،
 .لبنان،والتوزیع والنشر للطباعة

  مجلة مركز البحوث في ،)التعلم اإللكتروني: ()ھـ١٤٢٨(عبد الحمید،محمد زیدان
، العدد الثامن، كلیة المعلمین والعلوم التربویةاآلداب 

 ١٣٠-١١٤بالباحة ص ص 
 ؛ ومصطفي صالح؛ ومحمد زین؛ وإیناس العفني؛ وإكرام أحمد؛ عبد الحمید،محمد

منظومة التعلیم عبر  : )م٢٠٠٥( وسالي صبحي 
 .محمد عبد الحمید،عالم الكتب، القاھرة: ، تحریرالشبكات

 محدداتھ : التعلیم العالي اإللكتروني : )م٢٠٠٥(، رمزي أحمد يعبد الح
، اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة ومبرراتھ ووسائطھ

 .والنشر
 ورقة،)اإلنترنت عبر المقررات تصمیم( :) م٢٠٠٧(  الباتع حسن العاطي، عبد 

 تكنولوجیا الستخدام األول الدولي للمؤتمر مقدمة بحثیة
 في الجامعي التعلیم تطویر في واالتصاالت  المعلومات

 مدینة  في المنعقد،  م٢٠٠٧  بریلإ ٢٤-٢٢ من الفترة
   . أكتوبر من بالسادس للتعلیم مبارك

 منظورین من اإلنترنت عبر مقرر تصمیم :)م٢٠٠٦( الباتع العاطي،حسن عبد 
 تنمیة في فاعلیتھ وقیاس والموضوعي البنائي مختلفین

 على القائم التعلم نحو واالتجاه الناقد والتفكیر التحصیل
 اإلسكندریة، جامعة التربیة كلیة طالب لدى اإلنترنت

 جامعة، التربیة كلیة منشورة، غیر دكتوراه رسالة
  .اإلسكندریة

 التعلم : )م٢٠٠٩( عبدالمولى السید،أبوخطوة و؛ الباتع العاطي،حسن عبد
اإللكتروني 

 الجامعة دار،اإلسكندریة،)اإلنتاج،التصمیم،النظریة(الرقمي
 .  األولى الطبعة ، الجدیدة



 النوعي البحث،  العلمي البحث: ) م٢٠٠٢(  سھیلة أبوالسمیدو،ذوقان،عبیدات 
  . الفكر دار ، عمان،الكمي والبحث

 العلمي البحث : ) م٢٠٠٣(  عبدالحق كایدو؛ ذوقان عبیداتو؛ الرحمن عبد،عدس 
  .  للطبع أسامھ دار:  ،الریاض )أسالیبھ ، أدواتھ ، مفھومھ(

 اتحاد منشورات،  المعلومات وتقنیة القانون موسوعة): م ٢٠٠٢(  عرب،یونس 
  .األول الجزء،العربیة المصارف

 مھارات الحاسوب ـ الحاسوب والبرمجیات ): م٢٠٠٣(العزة،فراس محمد
،دار الیاروزي العلمیة للنشر والتوزیع،عمان الجاھزة
 .،األردن

 الصف طلبة لدى التربویة القیم مستوى): م٢٠٠١( حسن محمد عصیدة،طالب 
 رسالة،نابلس محافظة في الثانویة المدارس في عشر الثاني

  . نابلس،الوطنیة النجاح جامعة،منشورة غیر ماجستیر
 ،الثورة تحدي ،االتصال وتكنولوجیا العرب: )م٢٠٠١(الرحمن عبدالعصیل 

 ــ مارس،٩٧ العدد،مجلة االقتصاد الخلیجي،المعلوماتیة
  .٣٠-٢٦ ص ص،أبریل

 ،المناھج ،دارالفعال التعلیم في االتصال تكنولوجیا): م٢٠٠٨( علي محسن عطیة 
  .عمان،األردن والتوزیع، للنشر العلمیة

 ،المتوسطة المرحلتین طلبة لدى السلوكیة القیم): م٢٠٠١(عطا محمودعقل 
 العربي التربیة مكتب،العربیة الخلیج دول في والثانویة

  .الریاض ،الخلیج لدول
 الطبعة الثالثة،  ،تقنیات التعلیم واالتصال :)ھـ١٤٢٠(العقیلي،عبد العزیز محمد

 .الریاض، مطابع الحمیضي
 مجلة جامعة ، المعلوماتي اإلجرام وظاھرة مفھوم): م ٢٠٠٤(  العكوم،ولید

  .٣ط،األول المجلد،اإلمارات العربیة المتحدة
 بالجامعات تطبیقھ وإمكانیةالتعلم اإللكتروني  :)م٢٠٠٥( السید إیھاب ،علي 

، األزھر جامعة، منشورة غیر دكتوراه رسالة، المصریة
  .  القاھرة

 والترجمة للدراسات طالس دار،  القیم فلسفة في العمدة): م١٩٨٦(  العوا،عادل 
  . والنشر،دمشق

  تنمیة القیم األخالقیة لدى طالب المرحلة ): ھـ١٤٣٠(العیسي، علي مسعود
نظر معلمي التربیة اإلسالمیة المتوسطة من وجھة 

بمحافظة القنفذة،رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
 .التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 جامعة، التعلیم لتكنولوجیا النفسیة األسس): م٢٠٠٠(ذیبان غزاوي،محمد 
  . األردن الیرموك،

 ،الجامعة طالب تحصیل في اإلنترنت استخدام فاعلیة  :) م٢٠٠٢(  إبراھیم الفار 
 بالجنس، ذلك وعالقة التعلم أثر وبقاء الوصفي لإلحصاء

 لتربویات المصریة الجمعیة ،مجلة تربویات الریاضیات



) ٥(المجلد الزقازیق، جامعة،ببنھا التربیة كلیة،الریاضیات
  .  ٣٤-١  یولیو

 ،بعض الستخدام اإلنترنت عبر تدریب برنامج أثر: ()ھـ١٤٢٧( فدوى فاروق 
 كلیة طالبات لدى اإللكترونیة الحكومیة التعامالت خدمات
مجلة رسالة  ،)المنورة المدینة في طیبة بجامعة التربیة

  .الریاض ،١١٣ العربي،العددالخلیج 
 برنامج تدریب ): م٢٠٠٠(خالد مالك؛ ناجح حسن؛ علي عبد المنعم،فتح الباب

،وزارة التربیة )تكنولوجیا التعلیم(المعلمین من بعد
  . والتعلیم،جمھوریة مصر العربیة

 التربویة القیم لمنظومة االعتقاد مستوى): م١٩٩٨( محمد الفریحات،تھاني 
 الجامعات طالبات لدى ممارستھا ودرجة اإلسالمیة
 جامعة،منشورة غیر ماجستیر رسالة، األردن في الحكومیة
  . إربد،الیرموك

  الحقیبة التدریبیة للمعلم في بیئات ): م٢٠٠٦(فریق بوابة الدار اإللكترونیة للمعلم
 .، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج التعلم اإللكتروني

 دور النشاط الریاضي المدرسي في تنمیة القیم ): ھـ١٤٢٨(الفقیھ،مطھر علي
الخلقیة من وجھة نظر معلمي التربیة البدنیة بمحافظة 

أم القنفذة،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة،جامعة 
 .القرى،مكة المكرمة

  دار ٤،ج القاموس المحیط) : م  ١٩٩١(الفیروز آبادي،محمد یعقوب،
 .الفكر،بیروت لبنان

  القیم األخالقیة في برامج األطفال بالتلفزیون ): م٢٠٠٢(قادوس، أشرف محمد
المصري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد الدراسات 

  .العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، مصر
 االجتماعیة القیم تغیر في الجامعي التعلیم أثر): م ١٩٩٦(  إبراھیم منى،القارح 

 غیر ماجستیر رسالة،  سعود الملك جامعة طالبات لدى
 .اآلداب سعود،كلیة الملك جامعة الریاض،،منشورة

 دراسة بالمواطنة، االرتقاء في التقنیة توظیف): ھـ١٤٢٦( هللا عبد القاري،سمیحة 
 المنعقد التربوي العمل لقادة عشر الثالث اللقاء إلى مقدمة

 العربیة الباحة،المملكة بمدینة ھـ ١٤٢٦ محرم في
  .السعودیة

 دراسة جرائم الحاسب اإللكتروني في التشریع المقارن): م٢٠٠٥(قشقوش،ھدى،
 .نظریة وتطبیقیة

 منشورات جامعة ، تقنیات التعلیم): م١٩٩٥(القال،فخر الدین ؛وصیام،محمد
 .دمشق

 النھضة  دار،  جرائم الحاسب االقتصادیة): م٢٠٠٤(محمد فریدعادل نائلة ، قورة
 . القاھرة، العربیة 



 الثانویة المدارس طالب لقیم میدانیة دراسة): م ١٩٩٦(  صبري أمل ،القومي 
 رسالة، والدقھلیة القاھرة بمحافظتي واللغات العامة

  . التربیة كلیة المنصورة، منشورة،جامعة غیر ماجستیر
  دور وسائل االتصـال واإلعـالم فـي بناء القیم ): م٢٠٠٧(كرامة، عبدالكریم

التربویة عند األطفال في المرحلة االبتدائیة،رسالة دكتوراه 
 . مباسیدور األمریكیةغیر منشورة،كلیة اإلعالم، جامعة إ

 ،ة ،مك٤،طوسائل االتصال التعلیمیة): م٢٠٠٨(عبدهللا كنسارة،إحسان؛ وعطار
 .المكرمة

 للنشر القلم دار، اإلسالمیة التربیة فلسفة): م٢٠٠٢(  عرسان ،ماجدالكیالني 
  . دبي والتوزیع،

 والتطبیق النظریة بین التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٨(علیاء؛والجندي،الل،زكریا، 
  .مصر،القاھرة الكتب، عالم

 البالد في اإلسالمیة الھویة على العولمة أثر: )م٢٠٠٩(محمد حنان،اللكود 
  .دمشق جامعة،التربیة كلیة ،العربیة

 اإلنترنت): م ٢٠٠٦( توب تیبو ؛یونج مارجریتو؛بارودي كارولو؛لیفین،جون، 
  .للكتاب المصریة الھیئة القاھرة، العمري، خالد ترجمة

 دور تدریس مادة التربیة الوطنیة في تنمیة قیم ): ھـ١٤٣٠(المالكي، عطیة حامد
المرحلة االبتدائیة بمحافظة اللیث من المواطنة لدى تالمیذ 

وجھة نظر المعلمین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
 .یة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالترب

 ،في اإلسالمیة والثقافة الحدیث منھج دور): ھـ١٤٢٩(هللا عبد مسفر المالكي 
 الثانوي األول الصف طالب لدى الخلقیة القیم تعزیز

 كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة الطائف، بمحافظة
  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربیة،

 ،المعلومات تكنولوجیا في مقترح برنامج فاعلیة): م٢٠٠٩( محمود محمد محمود 
 التحصیل في اإلنترنت باستخدام الذاتي التعلم على قائم

في َّ ر َ  لدى بھا والوعي التكنولوجیة المھارات وتنمیة المع
،رسالة  بسوھاج التربیة بكلیة التجاریة العلوم شعبة طالب

  سوھاج،مصر جامعةدكتوراه غیر منشورة،
 لبرنامج اإلعالمیة النشرة): م١٩٨٦( والثقافة والعلوم للتربیة المتحدة األمم منظمة 

  . ٣ ،ع ١١ ج،الیونسكو
 مدرسة وثیقة ):ھـ١٤٢١(والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة 

 والتعلیم التربیة لوزراء الثاني المؤتمر،المستقبل
فة،العرب ِ ر ْ  .ھـ١٤٢١ رجب،)٦٤( العدد،مجلة المع

 ،فوائده،خصائصھو مفھومھ( الكتروني التعلیم :)ھـ١٤٢٢( هللا عبد الموسى 
-١٦ المستقبل مدرسة ندوة، )عوائقھو

  .الریاضب سعود الملك جامعة،ھـ١٧/٨/١٤٢٣



 ،و األسس(اإللكتروني التعلیم :)م٢٠٠٥( المبارك وأحمد، هللا عبد الموسى 
 .البیانات شبكة مؤسسة، الریاض، )التطبیقات

  عالقة القیم االجتماعیة والتربویة في ممارسة ): م٢٠٠١(موسى،سلیمان ذیاب
التعلیم ومدى التزام المعلمین بھا، رسالة ماجستیر غیر 

 .منشورة،الجامعة األردنیة 
 ،للنشر الفكر ،دار التعلیم تقنیات في مقدمة): م٢٠٠٨( سعید،سامح؛ وشمىنادر 

  .األردن،عمان والتوزیع،
 ،األردني التشریع في الحاسب جرائم واقع): م ٢٠٠٤(  صالح نعبد الرحمنائل  ،

  .٣ط،األول المجلد،مجلة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة
 اإلنترنت،رسالة دكتوراة الجرائم الناشئة عن استخدام ): م٢٠٠٤(یونس،عمر محمد

 .غیر منشورة،جامعة عین شمس،مصر
 في التكنولوجیة التربیة وتطویر إلدخال اإلرشادي الدلیل):  م٢٠٠٢( الیونسكو 

 . بیروت للتربیة، اإلقلیمي الیونسكو ،مكتب العام التعلیم
  -:  العربیة اإللكترونیة المراجع: ثالثاً 
 في التحصیل التعلم اإللكتروني فاعلیة ): ھـ١٤٢٩(أمیمھ بنت حمید ،األحمدي

 اآلدابواالحتفاظ  لدى طالبات العلوم االجتماعیة بكلیة 
: ، متاح على الموقعبالمدینة المنورةاإلنسانیة والعلوم 

)taibahuevents.com/studies/omimah(تاریخ التصفح :
  م ٣٠/٤/٢٠١١

  جامعة ): م٢٠١٠(مؤتمر التربیة التكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیمتوصیات
أكتوبر  ٢٨ – ٢٧(األقصى،فلسطین في الفترة من 

 :،متاح على الموقع)٢٠١٠
http://tec.alaqsa.edu.ps/conference/?page=fnews 

 .  م٣٠/٤/٢٠١١: التصفح ،تاریخ 
 ،لمصطلحات بسیط شخصي تاریخ(مقالة بعنوان : )١٤٣٠(حسام الخطیب 

 على متاح، االلكتروني واللغات للترجمة واتا مجلة،)دارجة
:                                الموقع

h p://www.watajournal.com/mag5/Reviews/1.hti ،
 . م٩/٥/٢٠١١: تاریخ التصفح 

 منظومة : المنعم عبد محمد؛السعید أبواحمد ؛وكمال أبو سماحةالسلیطي،حمدة؛ و
القیم التربویة بالمدارس الثانویة القطریة،متاح على 

-http:www.al       :الموقع
ebdaa.net/portal/viewtopic.php?f=22&t=5 

  .م٩/٥/٢٠١١: تاریخ التصفح  
 والتعلیم التربیة وزارة مدارس فيالتعلم اإللكتروني : )ھـ١٤٢٤(غلوم،منصور 

التعلم اإللكتروني  لندوة مقدمة عمل الكویت،ورقة بدولة
،متاح على ،الریاض)ـھ١٤٢٤صفر ٢١ـ١٩(  الفترة خالل

:                             الموقع



h p://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.do
c(، م٣٠/٤/٢٠١١:  التصفح تاریخ  

 أم األجنبي المصطلح تعریب التعلیم تكنولوجیا): م٢٠١١(سلیمان المشیقح،محمد 
 وسائل التربیة،قسم سعود،كلیة الملك ترجمتھ؟،جامعة

 :الموقع على متاح التعلیم، وتكنولوجیا
faculty.ksu.edu.sa/mshm/Pages/Cv.aspx تاریخ، 

  م٢٥/٥/٢٠١١:  التصفح
  جرائم اإلنترنت من منظور شرعي وقانوني، ): م ٢٠٠٣( المنشاوي،محمد عبدهللا

 @mohammed: مكة المكرمة،متاح على الموقع
minshawi.com  م ٣٠/٤/٢٠١١: تاریخ التصفح 

 فنیة متطلبات ومخاطر االنفتاح اإللكتروني من النواحي ال): م٢٠٠٣(یوسف،عراب
 لمجتمع السابع الملتقىوالتشریعیة، ورقة عمل قدمت في 

 أول تشرین/أكتوبر ٢٠-١٨ العربي بالبحرین األعمال
تاریخ  www.arablow.org: ،متاح على الموقع٢٠٠٣
  .ھـ١/٧/١٤٣٢:التصفح
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مالحــــــــــــق 
 الـــــــــــــــــدراسة

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

)١( ملحق  
 بیان أسماء محكمي

  الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 محكمي أداة الدراسة السادة بیان أسماء

 العمل الحالي  التخصص الدرجة العلمیة  االسم م

المناھج وطرق  أستاذ إبراھیم محمود فالتة: د. أ -١
 أستاذ المناھج بجامعة أم القرى التدریس

 أستاذ التربیة بالجامعة األردنیة والتربیةالمناھج  أستاذ ماجد زكي الجالد: د. أ -٢

عضو ھیئة التدریس ــ كلیة التربیة ــ  جامعة  تكنولوجیا التعلیم أستاذ مشارك نجیب حمزة أبو عظمة: د -٣
 طیبة

عضو ھیئة التدریس ـ كلیة التربیة ــ  جامعة  تكنولوجیا التعلیم أستاذ مشارك عبدالحافظ محمد سالمة: د -٤
 الملك سعود

  أستاذ مساعد  ھاشم بن سعید الشیخي: د -٥
المناھج وطرق 

 التدریس
عضو ھیئة التدریس ـ كلیة التربیة ـ جامعة الملك 

 فیصل

 عضو ھیئة التدریس ـ جامعة الطائف التربیة اإلسالمیة   أستاذ مساعد  عایش البشري:د -٦

  ـ جامعة الملك عبدالعزیزعضو ھیئة التدریس  التربیة اإلسالمیة   أستاذ مساعد  طالب صالح العطاس: د -٧

  محاضر  یعن هللا علي القرني: د -٨
المناھج وطرق 

 عضو ھیئة التدریس ـ جامعة الملك عبدالعزیز التدریس

دكتوراه مناھج وتكنولوجیا التعلیم ـ إدارة التربیة  تكنولوجیا التعلیم  مشرف تربوي  عمر سالم الصعیدي: د -٩
  والتعلیم بجدة

دكتوراه تكنولوجیا التعلیم ـ إدارة التربیة والتعلیم  تكنولوجیا التعلیم  مشرف تربوي  حسن علي حسن الشریف: د -١٠
  بمكة المكرمة

  مشرف تربوي  إبراھیم محمد علي الغامدي:د -١١
المناھج وطرق 

 التدریس
دكتوراه المناھج وطرق التدریس ـ إدارة التربیة 

  والتعلیم بالباحة

  محاضر  خالد عبدالرحمن الفھید: أ -١٢
وطرق  المناھج

 التدریس
عضو ھیئة التدریس ـ جامعة الملك فیصل 

 باألحساء

التربیة اإلسالمیة   مشرف تربوي  علي حسین صنبع: أ -١٣
  والمقارنة

ماجستیر التربیة اإلسالمیة والمقارنة ـ إدارة 
  التربیة والتعلیم بجدة

مشرف عام وزارة   علي بن حمد الریاني:أ -١٤
  التربیة

المناھج وطرق 
 التدریس

ماجستیر مناھج وطرق تدریس الریاضیات ـ إدارة 
  الموھوبین بالوزارة

  معلم  عبدالعزیز الجحدلي:أ -١٥
المناھج وطرق 

 التدریس
ماجستیر مناھج وطرق تدریس الریاضیات ـ إدارة 

  التربیة والتعلیم بجدة

المناھج وطرق  معلم عابد بركة الخرماني:أ -١٦
 التدریس

إدارة التربیة ماجستیر المناھج وطرق التدریس ـ 
 والتعلیم بجدة

  

  

  

  



  

) ٢( ملحق  
 أداة الدراسة في صورتھا

 النھائیة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي  
  جامعة أم القرى                 

  كلیة التربیة     

  قسم المناھج وطرق التدریس

                

  :أداة دراسة بعنوان



لتوظیف التقنیة في بناء تصور مقترح 
  المنظومة القیمیة للمتعلمین

  إعداد الباحث
  ظافر بن أحمد بن مصلح القرني

  
  :إشراف األستاذ الدكتور
  زكریا بن یحیى الل

  

  متطلب مكمل لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم 

  الفصل الدراسي األول

  ھـ١٤٣٢/ ١٤٣١

  یحفظھ هللا /  .................................................. أخي المعلم الفاضل

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ       وبعد 

وان ة بعن ث بدراس وم الباح اء : " یق ي بن ة ف ف التقنی رح لتوظی ور مقت تص
ین ة للمتعلم ة القیمی ى د"  المنظوم ول عل ات الحص ً لمتطلب تكماال ك اس ة وذل رج

ة  ام بإعداد أداة الدراسة المرفق د ق الدكتوراه في تخصص المناھج وتقنیات التعلیم، وق
ى  تبانة تھدف إل ارة عن اس ى ((وھي عب ة ـ  درجةالتعرف عل ات الحدیث أثیر التقنی ت

 )).التي یتعامل معھا الطالب ـ في بناء المنظومة القیمیة لھؤالء الطالب

ً في ھذه ) VALUES SYSTEM( المنظومة القیمیة حیث یعرف الباحث  إجرائیا
مجموعة القیم واألھداف التي یسعى المجتمع لتحقیقھا من خالل  :الدراسة بأنھا

ون مجتمعة بناءً  ِّ ك ُ عملیات التعلیم والتعلم والتنشئة االجتماعیة والدینیة والتربویة التي ت
ً یُسھم في صقل شخصیة النشء، وترت ً متماسكا سم من خاللھ توجھاتھم قیمیا

واتجاھاتھم، وتؤسس لجیل متمیز،خاصة تلك القیم التي یعتبر طالبنا في أمس الحاجة 
إدارة الوقت،التعلم (ـلھا وھم یتعاملون مع التقنیة ومستحدثاتھا المتسارعة،ك

،تحمل المسؤولیة،الملكیة الفكریة، دالذاتي،احترام اآلخرین،الصدق،اإلبداع،التفكیر الناق
  .)اطنة،نبذ العنصریة،نبذ اإلرھاب،  ، ،،،المو

ة رف التقنی ا یع ا) Technology(كم ً بأنھ ا زة و: إجرائی ع األجھ ات جمی التطبیق
ة تعلم أو  التكنولوجی یم وال ات التعل ام عملی ب بھدف إتم ا الطال ل معھ ي یتعام ة الت الحدیث



لیة،  ل أو التس ة أو....التواص ل المدرس واءً داخ راض؛ س ن األغ ا م  أو غیرھ
ة  ا المختلف وال وتطبیقاتھم اتف الج ي والھ ب اآلل زة الحاس من أجھ خارجھا،وتتض

وك (كـ جتماعیةالشبكات اكاإلنترنت والبرید اإللكتروني، والرسائل التبادلیة،وال الفیس ب
Facebook ویتر وال ة) Twitterت ع البحثیة،والعلمی ة،و المواق دیات التعلیمی ..... والمنت

 . وغیرھا

فقرة، موزعة على خمسة محاور تمثل القیم، موجھة )٩٠(االستبانة منوتتكون 
لمعلمي المدارس المتوسطة والثانویة بمدینة جدة، وستكون اإلجابة عن فقرات 

عالیة، متوسطة، ضعیفة، (االستبانة من قبل المستجیب  باستخدام مقیاس رباعي
بناء المنظومة القیمیة لقیاس درجة تأثیر استخدام التقنیات على ) معدومة التأثیر 

  :للمتعلمین ،والمأمول منك ـ أخي الكریم ـ استكمال البیانات حسب التسلسل التالي

 ً ً المعنون بـ : أوال معلومات المستجیب : تعبئة معلوماتك الشخصیة في القسم أوال
  .الشخصیة

 ً درجة أمام الدرجة الموافقة لرأیك في كل فقرة في حقل ) ( وضع عالمة :  ثانیا
ً الذي یتكون من خمسة محاور تمثل عناصر المنظومة القیمیة  التأثیر ،في القسم ثانیا

قیم ،نسانیةوإ جتماعیةاقیم ،وقیم أسریة،وقیم فكریة،وقیم شخصیة :(المصنفة إلى
  ،)وطنیة

  :  والمثال التالي یوضح طریقة اإلجابة عن فقرات المحاور          

  المضمون

 القیمي 

  استخدام التقنیة على القیمة درجة تأثیر  

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     نشر العلم النافع

یتضح من الجدول أعاله، أن التقنیة أثرت على الطالب المستخدم لھا في مجال        
ً في نشر العلم "  نشر العلم النافع"  ً ومعینا بدرجة عالیة أي أن دورھا كان إیجابیا

النافع، ولم تستخدم في نشر العلم بصورة سلبیة وھذا مؤشر جید لتوظیف التقنیة من 
قبل المتعلمین في ھذا العنصر، وعلى ضوء ھذا المثال تكون اإلجابة عن باقي فقرات 

  .  االستبانة

داقیة في إعطاء المعلومات وعدم ترك فقرة دون آمل توخي الدقة والمص          
ً في نجاح الدراسة، مع العلم بأن ھذه المعلومات سوف تستخدم  استجابة إسھاما

ُعامل بسریة تامة، شاك ً لكم تعاونكم الصادق،ألغراض البحث العلمي، وسوف ت  را
 یحفظكم وهللا .جھودكم الفعالة في خدمة البحث العلمي والعملیة التعلیمیة و التربویةو

  .ویرعاكم



  الباحث

  ظافر بن أحمد مصلح القرني

 قسم المناھج وتقنیات التعلیم- كلیة التربیة-القرى أمجامعة 

  ZAFERAMG1@HOTMAIL.COM: برید إلكتروني- ٠٥٠٥٧٨١٠٢٣/ جوال

  :بیانات المستجیب

  :ناسبةالم  أمام الفقرة)   (ضع عالمة و أرجو 

  :                                               عمل احلايلال  -١
            مدرسةأو وكیل مدیر ) أ                       

  رشد طالبيم) ب                     

   معلم) ج                    

  أمین مصادر تعلم) د                     

  :                                               املؤهل العلمي   - ٢
                                         دبلوم ) أ                               

  بكالوریوس) ب                           

  ماجستیر ) ج                          

  دكتوراه  ) د                          

د(: ............  أخرى ) ھـ                            َ د َ     )یُح

  

  : عمل احلايلعدد سنوات اخلربة يف ال  - ٢
  سنوات                                                  ٥ -١من                              

  سنوات  ١٠ - ٥من                              

  سنوات ١٠أكثر من                             

                                              



  :    التخصص   -٣
                                         تربیة إسالمیة                                                                    

  ریاضیات

                                            لغة عربیة                                                                                    
  علوم

                        لغة إنجلیزیة                                                                                   
  حاسب آلي

                                      اجتماعیات                                                                                
  تربیة بدنیة

د(تخصص آخر                         َ د َ   ) :............................یُح

  ................:  ...........املدرسة   -٤

  .................:  ..........رحلةامل  -٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :محاور االستبانة 

  :للطالب  الشخصیةدرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على القیم :  المحور األول

 المضمون القیمي  الرقم
  درجة تأثیر  استخدام التقنیة على القیمة

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     االعتزاز بالھویة اإلسالمیة   .١

     اإلیمان با تعالى  .٢

     الكتب السماویةو اإلیمان بالرسل  .٣

     اإلیمان بالیوم اآلخر  .٤

      إتقان العمل  .٥

     التمسك بالعقیدة الصحیحة  .٦

     الدعوة إلى هللا  .٧

     تقوى هللا والمراقبة الذاتیة  .٨

      واالعتدالالوسطیة   .٩

     غیر المسلمینبالتقلید والتشبھ تجنب   .١٠

      الدفاع عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم،وأصحابھ  .١١

     التفكر في بدیع خلق هللا  .١٢

     االعتماد على الذات  .١٣

      التفوق الدراسي  .١٤

     والجمالي التذوق األدبي  .١٥

     الثقة بالنفس  .١٦

      االعتراف بالخطأ  .١٧

      الحیاء والعفة  .١٨



      الصبر  .١٩

     الصدق  .٢٠

     القدوة الحسنة  .٢١

     حسن إدارة الوقت واستثماره  .٢٢

      واستثماره لمالحسن إدارة ا  .٢٣

      المحافظة على الصالة  .٢٤

     المحافظة على الصحة  .٢٥

      وجودتھحسن الخط   .٢٦

      :قیم أخرى مرتبطة بمحور القیم الشخصیة،ولم ترد 

  :للطالب  الفكریة درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على القیم:  المحور الثاني

 المضمون القیمي  الرقم
  درجة تأثیر  استخدام التقنیة على القیمة

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     اإلسالمياالفتخار باالنتماء  للدین   .٢٧

     والسعي لطلبھ حب العلم  .٢٨

     واحترامھ المعلمتقدیر   .٢٩

     واحترامھم تقدیر العلماء  .٣٠

     بأنواعھا االنفتاح على المعرفة والثقافات  .٣١

     خاصة الثقافة االلكترونیةالسعي لتنمیة   .٣٢

     حب القراءة واالطالع  .٣٣

     القرآن الكریمإتقان تالوة   .٣٤

     نشر العلم النافع  .٣٥

     التفكیر الناقد  .٣٦

      )اإلبداعي(التفكیر االبتكاري   .٣٧



     الطموح وقوة اإلرادة  .٣٨

     الشریفلتنافس ا  .٣٩

     تقبل النقد  .٤٠

     الشجاعة الفكریة  .٤١

     المرونة وتقبل التغییر   .٤٢

     عدم االنسیا ق وراء األفكار المنحرفة   .٤٣

     الملكیة الفكریةواحترام الحقوق   .٤٤

     التخطیط  .٤٥

     المواعیدالدقة في   .٤٦

     حب االكتشاف  .٤٧

     تطویر المھارات البحثیة  .٤٨

     االستفادة من الخبرات العالمیة  .٤٩

     تنمیة القدرات اللغویة  .٥٠

     .تعلم اللغات األجنبیة لتوظیفھا في عملیات التعلم  .٥١

  :قیم أخرى مرتبطة بمحور القیم الفكریة،ولم ترد 

-  

    

  :للطالب  یةاألسردرجة تأثیر التقنیات الحدیثة على القیم :  المحور الثالث

 المضمون القیمي  الرقم

  درجة تأثیر  استخدام التقنیة على القیمة

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     بر الوالدین  .٥٢

     صلة الرحم  .٥٣



األخوة المتبادل مع  محتراالا  .٥٤
 واألخوات 

    

األخوة الصغار العطف على   .٥٥
 وتوعیتھم

    

     المحافظة على وحدة األسرة  .٥٦

المسؤولیة نحو بناء أسرة جدیدة   .٥٧
 واالستعداد لتحمل أعبائھا

    

قیم أخرى مرتبطة بمحور القیم  
  :األسریة،ولم ترد

 -  

 -  

 -  

    

  

للطالب  االجتماعیة واإلنسانیة درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على القیم:  المحور الرابع
:  

 المضمون القیمي  الرقم

  درجة تأثیر  استخدام التقنیة على القیمة

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     إتباع الھدي النبوي في التحیة والتواصل  .٥٨

      احترام اآلخرین  .٥٩

      التثبت واجتناب سوء الظن  .٦٠

     التواصل مع اآلخرینالحوار و  .٦١

     األصدقاءحسن اختیار   .٦٢

     شكر المعروف ورد الجمیل  .٦٣



      مد ید العون والمساعدة للمحتاجین  .٦٤

      األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  .٦٥

      بناء العالقات االجتماعیة  .٦٦

     توظیف مبدأ الشورى  .٦٧

     المساھمة في العمل التطوعي  .٦٨

     المساھمة في تطویر بیئة المدرسة  .٦٩

     والمشاركة الجماعیةالتعاون   .٧٠

      االجتماعیة المشاركة في المناسبات  .٧١

     لقیادة وصنع القرارفن ا  .٧٢

التعددیة الثقافیة للفئات احترام نبذ التعصب و  .٧٣
  المكونة للنسیج المجتمعي

    

     المھن المختلفة وتقدیر أصحابھا احترام  .٧٤

قیم أخرى مرتبطة بمحور القیم االجتماعیة  
  :واإلنسانیة،ولم ترد

-  

-  

- 

    

  :للطالب لوطنیةا درجة تأثیر التقنیات الحدیثة على القیم:  المحور الخامس

 المضمون القیمي  الرقم

  درجة تأثیر  استخدام التقنیة على القیمة

  عالیة

)٤( 

  متوسطة

)٣( 

  ضعیفة

)٢( 

  معدومة

)١(  

     ولي األمرأطاعة   .٧٥

     والمواطنة الصالحة يلوطنالحس ا  .٧٦

     االعتزاز بالھویة الوطنیة  .٧٧



      اإلسالميالمحافظة على التراث   .٧٨

     المدنیة احترام األنظمة والقوانین  .٧٩

     الموارد المادیة المتاحة استثمار  .٨٠

 الممتلكات العامةوالمحافظة على البیئة   .٨١
 والخاصة

    

     المشاركة في المناسبات الوطنیة  .٨٢

     بقوانین وأنظمة المرورالوعي   .٨٣

      بقوانین الحمایة من الجرائم اإللكترونیةالوعي   .٨٤

والمساھمة في التوعیة  بأنواعھ الوعي الصحي  .٨٥
 الصحیة

    

     الفكر المنحرف محاربةاإلرھاب ونبذ العنف و  .٨٦

     قواعد السالمة والوقایة من المخاطر إتباع  .٨٧

 تنمیة عادات الترشید واالعتدال في استھالك   .٨٨
 الموارد العامة

    

كأحد مصادر  الكتاب المدرسيالوعي بأھمیة   .٨٩
 المادة التعلیمیة

    

     المساھمة في صناعة المستقبل  .٩٠

قیم أخرى مرتبطة بمحور القیم الوطنیة،ولم  
  :ترد

-  

-  

    

  ،،،انتھى ،

ً لكم حسن تعاونكم وهللا یحفظكم ویرعاكم                                         .شاكرا

  

  

  



  

)٣( ملحق  
خطاب الموافقة على تطبیق 

 أداة الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٤( ملحق  



نموذج تطبیقي لقیمة بر 
 الوالدین

  

  

  

  


