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املستخلص
ىدف البحث الحالي تحديد دور معممات المغة العربية والدراسات االجتماعية
بالتعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية
واليوية الثقافية لمطالبات ،وتحقيقاً ألىداف البحث طبقت الباحثة المنيج الوصفي
المسحي ،وتم بناء استبانة وتوزيعيا عمى ( )ٔ٘ٙمعممة لغة عربية ودراسات اجتماعية
بمدارس التعميم الثانوي ببيشة .وتوصل البحث إلى أن أىم أدوار المعممة في مواجية األثر
السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات ىي :اكساب

الطالبات مفاىيم اجتماعية سميمة ،وا ِّ
رشاد الطالبات إلى تطبيق قيمة حسن التعامل مع

اآلخرين ،وقيمة التراحم في األسرة والمجتمع ،وتفعيل المشاركة في المناسبات الوطنية،
والتوعية بأىمية المحافظة عمى اليوية الثقافية ،وقد تبين أنو ال توجد فروق بين
استجابات معممات المغة العربية ومعممات الدراسات االجتماعية ،وبين استجابات المعممات
الحاصالت عمى مؤىل عالي والمعممات الحاصالت عمى دراسات عميا ،وبين استجابات
المعممات الحاصالت عمى دورات ،والمعممات غير الحاصالت عمى دورات حول دورىن في
مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.
ووجود فرو ق بين استجابات عينة البحث في مستوى الخبرة األقل ،ومستوى الخبرة األكثر،
لصالح المستوى األكثر .وقد أوصى البحث بما يمي :تفعيل دور المدرسة من خالل خمق
بيئة توعوية نحو وسائل التطور التقني .تكثيف جانب التوجيو التربوي ومشاركة األسرة في
الحد من أسباب التأثير السمبي لمتطور التقني بعمل لقاءات مفتوحة وبرامج مستمرة،
ِّ
وتوجيو اىتمامات الطالبات ألنشطة متنوعة ومفيدة.
الكممات المفتاحية :معممات التعميم الثانوي -التطور التقني -القيم االجتماعية -اليوية
الثقافية.
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The role of secondary education teachers in Beisha in the face of the
negative effects of technical development on the social values and
cultural identity of female students
Abstract
The purpose of this research is to determine the role of secondary
education Arabic language and social studies teachers in facing the negative
effects of the technological advancement on the social values and cultural
identity of the students. To achieve this, we have applied a descriptive
surveying method, and have built a questionnaire that was distributed to 156
teachers in Beisha. Results are as follows: The teacher’s most important
roles in confronting this negative impact on students are to guide them in
communicating decently with others, help them to acquire Islamic social
concepts, direct them to be compassionate in the family and society,
encourage participation in national events, instruct them to follow up on
national cultural issues, and enlighten them on cultural invasion and
obliteration of cultural identity. Additionally, there are no differences
between the teachers’ responses on countering the negative impact of
technology based on their teaching subject, level of education, or number of
additional courses taken. There are, however, differences based on their
level of experience, with a higher score achieved by experienced teachers.
The research came out with a number of recommendations: Reinforcing the
family’s role in social supervision, directing the family, school and
educators to limit the causes leading to the negative effects of technology,
and reduce the students’ constant engagement with these technologies by
directing their interest in useful activities.
Key words: Secondary Education Teachers- Technical DevelopmentSocial Values- Cultural Identity.
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أوالً :مدخل إىل البخح:
أ) املقدمُ:
العالم في تغير مستمر وتطور سريع في استخدامو ألدوات التطور التقني
واعتبارىا أداة العصر ،ومعيار التعامل في كافة المؤسسات باختالف أنواعيا حكومية
وأىمية ،ذات ُّنظم ِخ ْدميَّة وتنافسية ،تعميمية وترفييية.

ويأتي التطور التقني كأداةً لتحقيق وتحسين جودة الحياة ،وفي منظومة العمل

التربوي ىو أداة لتحسين وتسييل األداء ،حيث أصبحت المنظمات التربوية تتسابق في
تعزيز إمكاناتيا التكنولوجية من أجيزة واعداد لمعنصر البشري الذي يمكنو إدارة ىذه
التكنولوجيا؛ "فاستخدام معطيات تكنولوجيا التعميم في تصميم وانتاج مصدر لمتعميم والتعمّم

الرقمي محدد اليدف يتم توظيف تكنولوجيا االتصال في إتاحتو لممتعمّم بالشكل الذي

المتعمم بشكل متوازن ،أو غير متوازن".
يضمن سالمة المحتوى ونجاح التواصل مع
ّ
(عمي ،ٕٓٔٛ ،ص)ٙ
والمممكة العربية السعودية ليست بمعزل عن ذلك االىتمام؛ فقد "اىتمت وزارة
التعميم في المممكة العربية السعودية بتنمية ميارات طالبيا تمشياً مع التقدم التقني

اليائل ،فقامت بتطوير المك تبات المدرسية وتحويميا إلى مراكز مصادر تعمم ،وذلك منذ
قرابة العشرين عاماً ،بيدف توفير بيئة تعميمية مناسبة تتيح لممتعمم اإلفادة من أنواع

متعددة ومختمفة من مصادر التعمم ،وتييئ لو فرص التعمم الذاتي ،وتعزز لديو ميارات

البحث واالستكشاف ،وتعزز من قيمو االجتماعية وىويتو الثقافية"( .أنموذج تطوير
المدارس .)ٖٚ ،ٖٔٗٗ ،كما تعددت الجيود المبذولة منذ عدة عقود لتطوير منظومة
التعميم ،واحداث التحول في نموذج المدرسة المطبق بالمممكة العربية السعودية ،فظيرت
العديد من المشروعات التربوية الدالة عمى ذلك التحول ،منيا عمى سبيل المثال :أنموذج
تطوير ويتضمن "مساعدة المدارس لمقيام بدورىا في تزويد األجيال بجميع المعارف
والميارات ،واكسابيم االتجاىات اإليجابية بكل مينية واحترافية ،ليتحقق في أبنائنا
المواطنة الصادقة ،والرفع من فاعميتيم في القدرة عمى التعامل مع المتغيرات المحمية
والعالمي ة ،بغرض اإلسيام في التطور المتسارع الذي تعيشو المممكة ،وتحقيقا لممشاركة
اإليجابية في معادلة التنمية عمى كافة األصعدة"( .أنموذج تطوير المدارس.)ٖٔٗٗ ،
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وحين ميد التطور التقني السبل لتحقيق أفضل وسائل التواصل بين األفراد
والجماعات ،التي غيرت مضمون وشكل اإلعالم الحديث ،وخمقت نوعاً من التواصل بين

أصحابيا ومستخدمييا من جية ،وبين المستخدمين أنفسيم من جية أخرى( .العريشي،

والدوسري )ٚٗ-ٖٕ ،ٕٓٔ٘ ،وفرت بيئة افتراضية مناسبة لمشباب يمجئون إلييا لمتعبير
والتنفيس عما بداخميم( .الصالح )ٕٖٜ ،ٕٓٔٛ ،مما ساىم في تكوين وجياً آخر ليا

ىو تأثيرىا عمى بعض القيم االجتماعية والثقافية لكثير من المجتمعات المحافظة.

لذلك أصبح عمى عاتق المعمم تييئة بيئة تعميمية يتم فييا اكتساب المعارف
والميارات والقيم واالتجاىات ،واعتباره المسئول األول عن خمق البيئة التي تييئ لمطالب
اكتساب مجموعة القيم المرغوبة( .مرعي )ٕٜٛ ،ٕٕٓٔ ،واذا كان ىذا دور المعمم
بصورة عامة ،فإن لمعمم المغة العربية دور خاص في تنمية الميارات وغرس القيم ،خاص ًة

وأن مواد المغة العربية ذات ارتباط وثيق بالدين ،وبالمجتمع المسمم ،وتربي الذوق المغوي،

وتسيم في تنمية القيم وكثير من األدبيات ،لذلك فإن معمم المغة العربية يمكنو إطالق
طاقات الطالب ،وتجديدىا ،وتنمية الذكاء ،والتحكم في السموك ،والمناقشة ،واإلنتاجية،
وااليجابية( .عمارة .)ٜٔٓ ،ٕٓٔٔ ،كما أن لمعمم الدراسات االجتماعية دوره المميز
خاصة ،فيو بحكم تدريسو لمواد االجتماعيات وما تتضمنو من أىداف ومحتوى ومفاىيم
تركز عمى تعزيز الميارات االجتماعية واألكاديمية ،والتعامل مع الخالفات ومعالجة القضايا
المثيرة لمجدل ،ما يمكنو من توظيف ذلك أثناء تدريسو (إبراىيم .)ٖٔٗ ،ٕٖٓٔ ،من
خالل التركيز عمى تنمية قيم المواطنة ،والقيم الثقافية الخاصة بالمجتمع السعودي ،وقيم
األمن الفكري ،ومساعدة الطالب عمى التكيف بمرونة مع التغيير ،وأدبيات التعامل مع
وسائل التطور التقني.
أمام ىذه األدوار الميمة لكل من معممي المغة العربية والدراسات االجتماعية يأتي
التطور التقني اليائل ،وما نتج عنو من تطور في وسائل التواصل االجتماعي،
ومتصفحات عمى شبكة اإلنترنت ،أدى سوء استخداميا إلى العديد من اآلثار السمبية عمى
الفرد والمجتمع ،حيث بينت دراسة البكار ( )ٕٓٔٚأنيا أثرت عمى قيم التواصل الفعمي
بين أفراد األسرة ،كما قممت من قيمة احترام قيمة الوقت كقيمة اقتصادية ،فضال عن أنيا
زادت من اىتمام أفراد األسرة بالكماليات .أما فيما يخص القيم الثقافية فقد كشفت النتائج
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أن من آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي أنيا أتاحت لألسرة االنفتاح عمى اآلخر
وثقافتو بال حدود ،وسيمت وجود مرجعيات أخرى غير األسرة بالنسبة لمشباب ،وأضافت
الصالح ( )ٕٓٔٛإلى تمك اآلثار وجود آثار سمبية أخرى عمى النسق القيمي لمطالبة
الجامعية ومنيا :ظيور ألفاظ وعبارات دخيمة عمى المغة العربية ومرفوضة أخالقيا ،والتأثر
بسموكيات اآلخرين في المظير الخارجي.
تأسيساً عمى ما سبق فقد تأكد لمباحثة ضرورة القيام بدراسة تتناول التطور

التقني ،وما لو من آثا ر سمبية عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لطالبات المدارس
الثانوية ببيشة؛ حيث يأتي البحث الحالي لموقوف عمى دور معممات المغة العربية
والدراسات االجتماعية بالتعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني
عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.

ب) مشللُ البخح:
عمى الرغم من تسييل التطور التقني لكثير من األمور الحياتية سواء عمى
المستوى العام أو عمى المستوى التربوي؛ إال أن اآلثار السمبية لوسائل التطور التقني
أصبحت تزداد حدة مع االسراف في استخداماتيا دون رقابة ،أو توجيو؛ فقد بينت دراسات
مثل دراسة :البكار ( ،)ٕٓٔٚمصري وعياش ( ،)ٕٜٓٔالمبارك (ٕٕٓٓ) أثر استخدام
وسائل التطور التقني عمى األسرة والمجتمع ،فكما ليا الكثير من اآلثار اإليجابية؛ إال أن
ليا أيضاً آثارىا السمبية إذا ساء استخداميا ،فقد تؤثر سمباً عمى الجانب العقدي والديني

واألخالقي من خالل نشر شبيات حول العقيدة ،وبث األفكار المنحرفة والضالة ،كما تؤثر

عمى جانب االستقرار األسري واالجتماعي ،فقد تكون سبباً إلحداث مشاكل تؤدي إلى قطع

العالقات بين أفراد المجتمع وىذا يحدث كثي ارً عمى صفحات الفيسبوك ،Facbook

ومجموعات الواتساب  WhatsAppواإلنستغرام  ، Instagramكما تؤثر عمى جانب
الصحة النفسية والصحة البدنية ،وتؤثر عمى الجانب الثقافي والتعميمي ،وقد تتسبب في
انييار ثقافة المستخدم ،والفشل في الدراسة واإلخفاق في االختبارات ،وفي الجانب
االقتصادي والميني تكون سبباً في ىدر األموال عمى ىذه الوسائل ،والتسوق اإللكتروني

عبر مواقع تسويق وما يرتبط بيا من عمميات احتيال وغش ،كذلك تأثيرىا عمى الجانب
األمني من حيث سيولة نشر اإلشاعات والفتن والتحريض عمى إثارة الشغب والفوضى.
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ونظ ارً ألىمية مصادر المعرفة الصحيحة في ظل اتساع دائرة التطور التقني

لوسائل االتصال ،وأىمية الوقوف عمى آثارىا السمبية فيما يتعمق بالقيم االجتماعية
واليوية الثقافية لمطالبات ،يأتي ىذا البحث من أجل تحديد دور معممات التعميم الثانوي

ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية
لمطالبات ،وتتبمور مشكمة البحث في التساؤل الرئيس اآلتي:
ما دور معممات التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني
عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات؟  ...ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس
األسئمة التالية:
ٔ) ما الدور المأمول لممعممين والمعممات في مراحل التعميم المختمفة في مواجية اآلثار
السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية في المؤسسات
التعميمية المختمفة؟
ٕ) ما دور معممات المغة العربية والدراسات االجتماعية في مواجية األثار السمبية لمتطور
التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لدى طالباتين؟
ٖ) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات معممات المغة العربية والدراسات
االجتماعية حول دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم
االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات؟
ٗ) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات معممات المغة العربية والدراسات
االجتماعية حول دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم
االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات تعزى لالختالف بينين في مستويات (المؤىل
العممي ،وسنوات الخبرة ،والحصول عمى دورات تربوية)؟

ج) أهداف البخح:
تتمثل أىداف البحث الحالي فيما يمي:
ٔ) التعرف عمى الدور المأمول لممعممين والمعممات في مراحل التعميم المختمفة في
مواجية األثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لدى
طالبيم.
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ٕ) التعرف عمى دور معممات المغة العربية والدراسات االجتماعية في مواجية األثار
السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لدى طالباتين.
ٖ) تبيان الفرق بين استجابات معممات المغة العربية ومعممات الدراسات االجتماعية حول
دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية
الثقافية لمطالبات.
ٗ) الوقوف عمى درجة اختالف استجابات معممات المغة العربية ومعممات الدراسات
االجتماعية حول دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم
االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات تعزى الختالف (المؤىل العممي ،وسنوات الخبرة،
والحصول عمى دورات تربوية).

د) أهنًُ البخح:
انطالقاً من األىداف التي يسعى البحث إلى تحقيقيا فإن أىمية ىذا البحث تكمن

في النقاط اآلتية:

ٔ) أىمية القيم االجتماعية بالنسبة لمطالبة عمى المستوى الشخصي ،فالقيم االجتماعية
عامل منظم لسير حركة حياة األفراد في المجتمع واطار حاكم لسموكياتيم يسيم في
المحافظة عمى المجتمع ويحمي أفراده من االنحراف.
ٕ) أىمية اليوية الثقافية بالنسبة لمطالبة عمى أساس أنيا مرجعية رئيسة لمجوانب
الدينية واألخالقية وتعزيز روح االنتماء وقيم المواطنة.
ٖ) أىمية توجيو طالبة المرحمة الثانوية نحو كيفية التعامل مع التطور التقني في إدارة
شئون الحياة الدراسية واالجتماعية بطرق أكثر تيسي ارً وتأثي ارً عمى الطالبة وعمى

مجتمعيا.

يمد الب حث الحالي المسئولين بإدارات التعميم بمعمومات عن اآلثار السمبية
ٗ) يؤمل أن ّ
لوسائل التطور التقني عمى قيم طالبات المرحمة الثانوية االجتماعية وىويتين
وتحد من األثر
تعزز األثر اإليجابي
الثقافية؛ مما يسيم في اتخاذ إجراءات موضوعية ّ
ّ
السمبي ليا.
٘) يتوقع أن يسيم البحث الحالي في فتح المجال أمام الباحثين لتناول مشكالت أخرى
تتعمق بموضوع وسائل التطور التقني.
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هـ) حدود البخح:
تتمثل حدود البحث في المحددات اآلتية:
الحدود الموضوعية :اقتصر البحث الحالي عمى تحديد دور معممات المغة العربية
والدراسات االجتماعية بمدارس التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار
السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات،
في الجوانب اآلتية( :التطور التقني ،القيم االجتماعية ،اليوية الثقافية).
الحدود البشرية :تم تطبيق ىذا البحث عمى معممات المغة العربية والدراسات االجتماعية
بمدارس التعميم الثانوي ببيشة في المممكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :تم تطبيق ىذا البحث خالل الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي
(ٓٗٗٔٔٗٗٔ/ىـ).
الحدود المكانية :تم تطبيق البحث حالي عمى المدارس الثانوية لمبنات بمدينة بيشة في
المممكة العربية السعودية.

و) مصطلخات البخح:
 )1التطىر التقين:
يعرف التطور التقني بأنو :عممية ط أرت عمى استخدام التكنولوجيا وأُطمق عمى
كل ما يمكن استخدامو من قبل األفراد والجماعات عمى الشبكة العنكبوتية العمالقة.
(عامر )ٔٗٓ ،ٖٜٔٗ ،وتعرف الباحثة التطور التقني في ىذا البحث بأنو :كل تغير تق ّني
ط أر عمى استخدامات وسائل االتصال بوتيرة أسرع ،وطريقة أيسر لممستخدمين من خالل

المحدثة باستمرار التي تشكل بخالف كونيا وسيمة
شبكة االنترنت والتطبيقات والبرامج
ّ
اتصال وتواصل أنيا وسيمة من وسائل التعميم والترفيو التي ينجذب إلييا الكبار والصغار.
وتتضمن ( ،)baltouk( ،)skype( )messengerباإلضافة إلى البرامج الحديثة عمى
رسمي
رسمي وغير
مواقع التواصل االجتماعي التي يكثر استخداميا بشكل
ّ
ّ
(.)TikTok( ،)Instagram( ،)snap chat( ،)Twitter( ،)WhatsApp

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 613 -

دور معلمات التعليم الثانوي ...

عدد أبريل-ج0209 )48( -0م

 )2القًه االجتناعًُ:
تعرف القيم االجتماعية بأنيا" :أحكام مكتسبة من الواقع االجتماعي يتعمميا
الفرد ،ويحكم بيا ،وتحدد مجاالت تفكيره ،وتؤثر في سموكو ،وتعممو الصدق والشجاعة،
وتحمل المسؤولية"( .بدويٕٓٓٚ ،م )ٖٜٗ ،وتعرف الباحثة القيم االجتماعية إجرائياً
بأنيا :مجموعة القواعد الحاكمة لسموك الفرد والمستمدة من الدين والعرف والنظم

والمفاىيم اإلنسانية.

 )3اهلىيُ الجقافًُ:
ت عرف اليوية الثقافية بأنيا ":مركب العناصر المرجعية المادية واالجتماعية
والذاتية المصطفاة التي تسمح بتعريف خاص لمفاعل االجتماعي"( .الحمدٕٓٓٛ ،م)ٔٛ ،
وتعرف الباحثة اليوية الثقافية إجرائياً بأنيا :مجموعة المفاىيم التي تشكل معتقداً واتجاىاً
لدى الفرد نحو ما يمسو ويحيط بو من قضايا ومتغيرات.

ثاىًاً :اجلاىب اليظرٍ:
تعد المدرسة المؤسسة التربوية التي تيدف إلى ترجمة غايات التعميم وأىدافو إلى
بناء شامالً ،ونظ ارً لمتغيرات المتسارعة أصبح من
سموك وقيم ،والى بناء المتعممين
ً
الطبيعي أن تتغير تبعاً ليا أىداف المدرسة ،فحين أصبح العالم في عصر الثورة
المعموماتية قرية صغيرة يتأثر بعضو ببعض تأثي ارً مباش ارً ،ترتب عمى ذلك ضرورة اإلحاطة

الكاممة بما يحدث ،وتييئة األفراد من خالل التعميم لمتابعة تمك التغيرات ومواكبتيا دون

المساس بقيم المجتمع واليوية الثقافية الخاصة بأفراده ،وبالتالي عمى الحكومات أن تراجع
سياستيا نحو المدارس وأىدافيا لصياغة جديدة لمقدرات والمكونات والميارات التي تريد
أن تنميتيا في األفراد ،وأصبح لزاماً عمى العاممين بحقل التربية والتعميم االىتمام بالطالب
وخاصة فيما يتعمق بقيميم االجتماعية وىويتيم الثقافية حيث تُشتق األىداف التربوية من
خالليا ،وألن مصادر اشتقاق األىداف التربوية متنوعة ومتغيرة ،فقد أصبح من الضروري
مراعاة تمك التغيرات الحادثة بالمجتمع الدولي واالتجاىات العالمية ،وتعد التقنية أحد ىذه
المتغيرات وأحد مصادر اشتقاق األىداف التربوية الحديثة كونيا ذات تأثير كبير عمى
األفراد والمجتمع( .بودي والخزاعمة )ٚٙ ،ٖٖٔٗ ،لذلك أكدت الخطة الوطنية لمتعميم
بالمممكة العربية السعودية (ٖ٘ٗٔىـ) عمى "ضرورة االنتقال والتحول من النموذج
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التقميدي لقيادة المدرسة إلى نموذج تربوي مستقبمي مأمول تتوافق أوضاعو مع المتغيرات
المحمية والعالمية وما تفرضو من تحديات بفعل الثورة التكنولوجية اليائمة والمستمرة".
واذا ثبت تأثير التطور التقني عمى قيم الطالب االجتماعية وىويتيم الثقافية سواء
كان التأثير إيجابياً أو سمبياً؛ فإنو أمر يدفع الباحثين إلى العمل عمى تعزيز األثر

الحد من األثر السمبي حفاظاً عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لممجتمع،
اإليجابي ،و ّ
والتي تستقى في مجمميا من الدين اإلسالمي ،ومن األعراف والتقاليد ،وتاريخ األمة
اإلسالمية ،ومقومات الوطن.

وتختمف األدوار المتوقعة لسموك كل من المعمم والطالب اختالفاً كبي ارً في التعامل

مع آليات وأدبيات لتطور التقني ومع ذلك فإنـو يتوقع من المعمم كحد أدنى من دوره أن
تتوافر لديو المعرفة المناسبة باألمور ذات الصمة بالتطور التقني وطريقة تفاعل الطالب
معيا .كما يتوقع من الطالب كحد أدنى أن ييتموا بيا كوسيمة لتحسين دراستيم ونفعيم
وأن يتعمموا استخداماتيا الصحيحة وأدبياتيا وطرق التعامل بيا ومعيا.

أ) التطىر التقين مبجتنع الطالب:
يعد التطور التقني بمجتمع المدرسة ركيزة من ركائز العممية التربوية ،وأساس
عممية التعميم والتعمم في مدرسة المستقبل ،وعمى المجتمعات الراغبة في التغيير والتطور
أن تقوم بإعداد النشء من خالل التطور التقني ووسائل التكنولوجيا الحديثة ،لتمكينيم
من التكيف معيا وكيفية توفيق أوضاعيم مع الحياة العصرية ،وكذلك تدريبيم عمى كيفية
االستفادة من التقنية الحديثة بأقصى استفادة ممكنة واستخداميا في تطوير وتحسين
الوضع الراىن( ،الحريري )ٛٛ ،ٕٓٓٚ ،إذ أن شبكة اإلنترنت أصبحت وسيطاً إعالمياً
وتعميمياً دائماً ،يسيل عرض المواد العممية عميو طوال الوقت من خالل المواقع التعميمية

المتخصصة( .دوم)ٜٗ ،ٖٔٗٔ ،

ولمتطور التقني أيضاً امتداده من خالل المجتمع المحيط بالمدرسة في مختمف

التجمعات البشرية التي ينتمى إلييا الطالب ،والتي تبدأ باألسرة التي ينتمى إلييا ،وكذلك
ىيئات المجتمع المدني التي يحتك بيا كالنوادي االجتماعية والثقافية ،وأماكن تقديم
الخدمات كالمكتبات العامة ،وغيرىا من األماكن التي يرتبط الطالب بيا ،أو يحتاج لمتعامل
معيا ،والتي ظير فييا العديد من صور التطور التقني ،سواء عمى مستوى وسائل اتصال،
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أو مصادر معمومات ،أو وسائل تقديم خدمات ،أو وسائل ترفييية ،والتي ليا آثارىا
اإليجابية الجمة ،كما أن ليا آثارىا السمبية عند سوء استخداميا.

ب) القًه االجتناعًُ:
 )1مفهىو القًه االجتناعًُ:
اختمف الباحثون والمنظرون في تحديد مفيوم خاص لمقيم االجتماعية ،فمنيم من
عرف القيم االجتماعية بأنيا "محددات األنشطة االقتصادية والواقع واالجتماعي والثقافي
الذي يشكمو األفراد في مجتمعيم"( ،الشناوي )ٜٔٛ ،ٕٓٓ٘ ،والقيم االجتماعية في
تعريف آخر ىي "مجموعة القيم التي تحكم سموك األفراد داخل المجتمع ،ومع بعضيم
البعض؛ مما يميزىم عن غيرىم من المجتمعات ،وتضبط سموكيم"( .بربخ)ٙٚ ،ٕٓٓٙ ،
وىي أيضاً "مجموعة المثل والمعايير األخالقية التي يكتسبيا األفراد من الواقع االجتماعي
المحيط بيم عن طريق عممية التنشئة االجتماعية ،فتشكل لدييم الرقيب األساسي والمؤثر
في سموكيم ،وىذا ينعكس بطبيعة الحال في بناء شخصيتيم واستقرارىم وانسجاميم مع
البيئة االجتماعية التي ين تمون إلييا؛ مما يساعدىم عمى مواجية األفكار والتيارات والقيم
الداخمية التي ال تنسجم مع واقعيم وثقافتيم"( .ولي)ٕٕٚ ،ٕٓٔٗ ،
مما سبق يمكن القول بأن القيم االجتماعية في ىذه الدراسة ىي :القيم التي
تضبط سموك الفرد وتعامالتو مع نفسو ومع المجتمع من حولو والتي يشرف المعمم عمى
صياغتيا وحمايتيا من التأثر السمبي بالتطور التقني .وتختمف ىذه المعايير من مكان إلى
آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى وتؤثر فييا بيئة الفرد وثقافتو وقناعاتو.

 )2أهنًُ القًه االجتناعًُ:
تنبع أىمية القيم االجتماعية من كونيا المحدد إلطار سموكيات التعامل بين أفراد
المجتمع الواحد ،وأفراد المجتمع مع غيره من المجتمعات ،كما أنيا أحد أىم الروابط
المعنوية التي تزيد من تماسك المجتمع ،وتؤثر في أمنو واستقراره.
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 )3األثار اإلجيابًُ للتطىر التقين علِ القًه االجتناعًُ للطالبات:
يؤثر التطور التقني إيجابياً عمى جوانب عديدة من القيم االجتماعية لدى

الطالبات ،ومن ىذه الجوانب اإليجابية ما طرحو فيروز وآخرون (ٕٗٔٓ )ٛ ،والممثمة في
الجوانب اآلتية:
▪ يسيم في تنمية قيم اجتماعية ايجابية لدى الطالبات ،كما يعين الفتاة عمى إبراز دورىا
في المجتمع.
▪ يعين الطالبة في أمور دينيا وحياتيا من خالل تطبيقات وبرامج ومواقع دينية إسالمية
موثوقة.
▪ يساعد الطالبات عمى إقامة مناظرات وحوارات مع بعض العمماء والباحثين في شتى
الجوانب ،وعمى مستوى عالمي في سيولة ويسر.
▪ يمكن الطالبات من التواصل مع شخصيات عامة وميمة ،مما يزيل الحواجز الطبقية؛
ويعزز قيماً اجتماعية ووطنية ايجابية مثل التعاون ،الوالء حب الوطن.

 )4األثار السلبًُ للتطىر التقين علِ القًه االجتناعًُ للطالبات:
بالرغم من الدور اإليجابي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية لمطالبات؛ إال أنو
أيضاً لو جانب من التأثير السمبي عمى تمك القيم ،ومن ىذه اآلثار ما حدده بومعيزة

( )ٙٓ ،ٕٓٓٙفيما يمي:
▪

اكتساب بعض الطالبات مفاىيم اجتماعية وسموكية غريبة عن المجتمع اإلسالمي:
كالعنف ،والجريمة ،واإلباحية ،وغيرىا من المفاىيم التي قد تؤثر سمباً؛ مما قد يدفع

الى تصرفات غير مسئولة أو عدوانية أحياناً.
▪

يسيم االستخدام المفرط السيئ لوسائل التطور التقني في زيادة التفكك األسري،
وافتقاد لغة الحوار البناء ،مما يزيد حالة عزوف االبناء عن االجتماعات األسرية ،مما

قد يؤثر سمباً في عالقات التواصل والتراحم مع األسرة والمجتمع.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 618 -

دور معلمات التعليم الثانوي ...

عدد أبريل-ج0209 )48( -0م

ج) اهلىيُ الجقافًُ:
 )1مفهىو اهلىيُ الجقافًُ للطالبات:
يختمف مفيوم اليوية الثقافية بحسب فمسفة وتوجيات الباحثين ،فيناك من يرى
أن اليوية الثقافية ىي "المعيار الثقافي ،وروح الضبط االجتماعي ألفراد المجتمع المحدد
لحياة ونشاطات األفراد وأفكارىم ومعتقداتيم ،كما أنيا تمثل العامل المؤثر عمى سموكياتيم
وأسموب حياتيم"( .مدبولي )٘ٓ ،ٕٓٓٗ ،ويتمخص مفيوم اليوية الثقافية في سياق ىذا
البحث عمى أنيا مجموعة المفاىيم المرتبطة باإلسالم والتراث اإلسالمي العربي ،لمسيرة
تاريخية وطبيعة جغرافية ،وأصول إنسانية ،ومفاىيم فكرية وقيم أصيمة محددة أدت الى
تميز ىذه
نيج سموك فكري وقيمي يتفق معيا ،تترجمو أدبيات وتعامالت وسموكيات معينة ّ
الجماعة عن سواىا.

 )2أهنًُ اهلىيُ الجقافًُ للطالبات:
تعد اليوية الثقافية من السمات المميزة لمطالبات في المرحمة الثانوية بشكل
خاص؛ فيي تنمى جوانب الشخصية وفق معايير ثقافية محددة تتم من خالل المدرسة،
بغرض تحقيق التكيف والمشاركة الفعالة في تنمية وتقدم المجتمع ،كما أنيا تساعد عمى
تحديد وظيفتين في الحياة ،وتحدد عالقتين بمجتمعين المحيط سواء عمى مستوى مجتمع
المدرسة أو مستوى كل المجتمع؛ ليصبحن جزءاً فاعال في الوحدة الثقافية المشتركة
يعزز من
لممجتمع التي تربط بين أبناءه وعمى رأسيا الدين والمغة والتراث المشترك مما ّ
قيم المواطنة ،واالنتماء .ويتيح لين قدر كبير من فيم نظم ممارسة الحرية المنضبطة
وااللتزام بأوامر الدين ،وأنظمة الدولة ،وأخالقيات المجتمع ،وتقبل اآلخر ضمن معيار
ثقافتين األصيمة.

 )3األثار اإلجيابًُ للتطىر التقين علِ اهلىيُ الجقافًُ للطالبات:
يمكن أن يؤثر التطور التقني بشكل إيجابي عمى اليوية الثقافية لمطالبات ،وذلك
من خالل ما أتاحو من مزايا مكنت العديد من الطالبات من تعزيز اليوية الثقافية ،منيا
الحصول عمى معمومات تتعمق بالوطن وما يرتبط بو من جوانب تاريخية وحضارية بيسر
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وسرعة ،ومتابعة ما يجرى من قضايا قومية ووطنية من خالل المواقع الرسمية والمشاركة
فييا بآرائين .كما يساىم في تفيم انتىجهاث انىطٍُت ورؤٌت  ،0202وطًىح انقائًٍٍ عهى حكى
انىطٍ وإدارته؛ يًا ٌعسز االرتباط بتهك انتىجهاث وٌدعى انًشاركت فً تحقٍقها ،وانًساعدة عهى أٌ

تكون الطالبات جزءاً فاعالً في الوحدة الثقافية المشتركة لممجتمع من خالل المشاركات

الثقافية والفعاليات الوطنية ،واكتساب المعارف والمعمومات الصحيحة التي تعبر عن
الثقافة العربية واإلسالمية من مصادر موثوقة خاضعة لجيات الرقابة المعنية.

 )4اآلثار السلبًُ للتطىر التقين علِ اهلىيُ الجقافًُ للطالبات:
عمى الرغم من الجوانب اإليجابية لمتطور التقني إال أن لو سمبياتو عمى اليوية
الثقافية لمطالبات منيا عمى سبيل المثال :عدم معرفة مدى دقة المعمومات وصحتيا ،إذ
يرجع الشمري (ٖٓٗٔ ) ٜٗ ،السبب في ذلك إلى عدم قيام بعض المواقع بتنقيح وتدقيق
المعمومات المعروضة من خالليا؛ فالمعمومات المغموطة موجودة جنباً إلى جنب مع

المعمومات الموثقة عبر االنترنت ،كما يعيب كذلك عمى بعض المواقع عدم إمكانية الرجوع

لممعمومة بعد مرور فترة زمنية معينة عمى عرضيا.
عرض التطور التقني الطالبات لموجات التأثر الثقافي السمبي ،الذي
كما أنو قد ُي ّ
يطغى عمى مالمح اليوية الثقافية األصيمة ،وقد تغذي في بعض األحيان مفاىيم خاطئة
التي تنمى نزعة عرقية وطائفية ،أفكار متطرفة ،أفكار منحرفة ،مما قد يشكل جانباً خط ارً
عمى ىوية الطالبات الثقافية في المستقبل.

ثالجاً :إجراءات البخح املًداىٌ
(أ) أهداف البخح املًداىٌ:
أجري البحث الميداني عمى معممات المغة العربية ،والدراسات االجتماعية
بالمدارس الثانوية لمبنات بمحافظة بيشة .وييدف البحث الميداني إلى التعرف عمى دور
معممات التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم
االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات ،وتبيان الفروق بين استجابات معممات المغة العربية
ومعممات الدراسات االجتماعية حول دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى
القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات ،والتعرف عمى درجة اختالف استجابات
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 618 -

دور معلمات التعليم الثانوي ...

عدد أبريل-ج0209 )48( -0م

معممات المغة العربية ومعممات الدراسات االجتماعية حول دورىن في مواجية األثر السمبي
لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات تعزى الختالف (المؤىل
العممي ،وسنوات الخبرة ،والحصول عمى دورات تربوية).

(ب) ميهج البخح:
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،والذي ال يقتصر عمى وصف
الظاىرة فقط ،إنما يتعداه إلى التفسير والتحميل لموصول إلى حقائق عن الظروف القائمة
من أجل تطويرىا وتحسينيا (العساف.)ٕٙٔ ،ٕٓٔٓ ،

(ج) جمتنع وعًيُ البخح:
يتكون مجتمع البحث الحالي من معممات المغة العربية ،والدراسات االجتماعية
بالمدارس الثانوية لمبنات مركز وسط محافظة بيشة ،وعددىن (ٖ )ٜمعممة لغة عربية،
و(ٓ )ٚمعممة دراسات اجتماعية ،بإجمالي (ٖ )ٔٙمعممة .ونظ ارً لصغر حجم مجتمع

البحث فقد قامت الباحثة بتطبيق أداة البحث عمى كامل المجتمع األصمي ليمثل عينة
البحث النيائية ،وبالتالي بمغ حجم عينة البحث (ٖ )ٔٙمعممة لغة عربية ،ودراسات
اجتماعية بالمدارس الثانوية لمبنات بمحافظة بيشة.
ثم قامت الباحثة بإرسال استبانة لتحديد دور معممات التعميم الثانوي ببيشة في
مواجية اآلثار السمب ية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات

التي أعدتيا مسبقاً بشكل إلكتروني (استبانة إلكترونية) إلى كامل عينة البحث النيائية،

والبالغ عددىن (ٖ ) ٔٙمعممة لغة عربية ،ودراسات اجتماعية بالمدارس الثانوية لمبنات

بمحافظة بيشة ،وقد استجاب ( )ٔ٘ٙمعممة من كامل العينة البالغة عددىن (ٖ)ٔٙ
معممة لغة عربية ،ودراسات اجتماعية بالمدارس الثانوية لمبنات بمحافظة بيشة ،بنسبة
( ،)%ٜ٘.ٚٓٙوىي نسبة مقبولة إحصائياً.
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(د) خصائص عًيُ البخح:
ٔ) توزيع أفراد العينة وفق متغير المؤىل العممي:
خذول ()1
تىزَغ أفراد انؼُُت وفك يتغُر انًؤهم انؼهًٍ
انتكرار
147
9
156

انًؤهم انؼهًٍ
يؤهم ػبنٍ
دراسبث ػهُب
انًدًىع

انُسبت انًئىَت
94.231%
5.769%
100.00%

من الجدول السابق يتضح أن أفراد العينة من ذوي المؤىل العالي عددىم ()ٔٗٚ
بنسبة مئوية (ٖٕٔ ،)%ٜٗ.ثم يأتي أفراد العينة حممة الدراسات العميا بعدد ( )ٜفقط،
وبنسبة مئوية ( )%٘.ٜٚٙورغم أن الفارق كبير بين نسبة أفراد العينة وفق متغير
المؤىل العممي لكنو ال يصل لدرجة التأثير عمى دور معممات التعميم الثانوي ببيشة في
مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات .كما
أن نسبة ( )%٘.ٜٚٙتعد مؤشر طيب إلقبال المعممات عمى الدراسات العميا.

انًؤهم انؼهًٍ

9

147

دراسبث ػهُب

يؤهم ػبنٍ

شكم ( :)1تىزٌع أفراد انعٍُت وفق يتغٍر انًؤهم انعهًً
شكم (َ )1ىضح تىزَغ انؼُُت وفك يتغُر انًؤهم انؼهًٍ
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 )2تىزيع أفراد العًيُ وفق متغري التخصص:
خذول ()2
تىزَغ أفراد انؼُُت وفك يتغُر انتخصص
انتكرار
87
69
156

انتخصص
نغت ػربُت
دراسبث اختًبػُت
انًدًىع

انُسبت انًئىَت
56.410%
43.590%
100.00%

من الجدول السابق يتضح أن الفارق بين أفراد العينة وفق متغير التخصص
متساوي تقريباً بين ذوات تخصص المغة العربية وعددىن ( )ٛٚبنسبة مئوية

(ٓٔٗ ،)%٘ٙ.وأفراد العينة من ذوات تخصص الدراسات االجتماعية بعدد ( ،)ٜٙوبنسبة
مئوية (ٓ.)%ٖٗ.ٜ٘

انتخصص

87

دراسبث اختًبػُت

69

نغت ػربُت

شكم (َ )2ىضح تىزَغ انؼُُت وفك يتغُر انتخصص
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 )3تىزيع أفراد العًيُ وفق متغري سيىات اخلربَ:
خذول ()3
تىزَغ أفراد انؼُُت وفك يتغُر سُىاث انخبرة
سُىاث انخبرة

انتكرار

انُسبت انًئىَت

ألم يٍ  5سُىاث

27

17.308%

يٍ  5سُىاث إنً ألم يٍ  10سُىاث

45

28.846%

يٍ  10إنً ألم يٍ  15سُت

36

23.077%

يٍ  15سُت فأكثر

48

30.769%

انًدًىع

156

100.00%

من الجدول السابق يتضح توزيع أفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة أن ىناك
فروقاً متوسطة تميل لصالح ذوات الخبرة (أكثر من ٘ٔ سنة) كان عددىن ( )ٗٛبنسبة

مئوية ( ،)%ٖٓ.ٜٚٙثم من لديين خبرة (من ٘ سنوات إلى أقل من ٓٔ سنوات) كان
عددىن (٘ٗ) بنسبة مئوية ( ،)%ٕٛ.ٛٗٙثم من لديين خبرة (من ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ
سنة) كان عددىم ( )ٖٙبنسبة مئوية ( ،)%ٕٖ.ٓٚٚوأخي ارً من لديين خبرة (أقل من ٘

سنوات) كان عددىم ( )ٕٚبنسبة مئوية ( .)%ٔٚ.ٖٓٛوىو أمر قد يرجح أثر سنوات
الخبرة في التأثير عمى دور المعممات في التعميم الثانوي ببيشة في مواجية األثر السمبي
لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.
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ػذد سُىاث انخبرة
27
45

48
36

يٍ  5سُىاث إنً ألم يٍ  10سُىاث

ألم يٍ  5سُىاث

يٍ  15سُت فأكثر

يٍ  10إنً ألم يٍ  15سُت

شكم (َ )3ىضح تىزَغ انؼُُت وفك يتغُر سُىاث انخبرة

 )4تىزيع أفراد العًيُ وفق متغري الدورات التدريبًُ الرتبىيُ:
خذول ()4
تىزَغ أفراد انؼُُت وفك يتغُر انذوراث انتذرَبُت انتربىَت
انذوراث انتذرَبُت انتربىَت
َؼى
ال
انًدًىع

انتكرار
141
15
156

انُسبت انًئىَت
90.385%
9.615%
100.00%

من الجدول السابق يتضح أن أفراد العينة الحاصالت عمى دورات تدريبية تربوية
عددىن (ٔٗٔ) بنسبة مئوية (٘ ،)%ٜٓ.ٖٛثم يأتي أفراد العينة غير الحاصالت عمى
دورات تدريبية تربوية بعدد (٘ٔ) ،وبنسبة مئوية (٘ٔ ،)%ٜ.ٙمما قد يكون لو يرجح
األثر اإليجابي ل متغير الدورات التدريبية التربوية في تمكين المعممة من القيام بدورىا في
مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.
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انذوراث انتذرَبُت انتربىَت
15
141

ال

َؼى

شكم (َ )4ىضح تىزَغ انؼُُت وفك يتغُر انذوراث انتذرَبُت

(ه) أداَ البخح:
استخدمت الباحثة أداة االستبانة ،فأعدت استبانة إلكترونية✶ٔلدور معممات
التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية
واليوية الثقافية لمطالبات ،في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث والدراسات ذات الصمة
بموضوع البحث ،واالطالع عمى االستبانات والبطاقات المماثمة في البيئتين العربية
واألجنبية ،ويتمخص اليدف من إعداد االستبانة الحصول عمى استبانة موضوعية مقننة
عمى درجة مقبولة من الثبات والصدق ،وذلك الستخداميا في التعرف عمى دور معممات
التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية
واليوية الثقافية لمطالبات .وقد صممت الباحثة االستبانة في صورتيا األ ولية مشتممة عمى
محورين رئيسيين ىما:
 دور المعممة في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية لمطالبات. دور المعممة في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى اليوية الثقافية لمطالبات.باإلضافة إلى جزء خاص بالبيانات األولية تنحصر في( :االسم اختياري ،اسم
المدرسة ،المؤىل العممي ،التخصص ،سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية التربوية) ،ويتألف
كل محور من محوري االستبانة من (ٕٔ) عبارة .ثم قامت الباحثة بعرض االستبانة في
 1اَظر يهحك رلى ()1

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 625 -

دور معلمات التعليم الثانوي ...

عدد أبريل-ج0209 )48( -0م

صورتيا األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين ✶ٕمن أعضاء ىيئة التدريس
المتخصصين في األصول اإلسالمية لمتربية ،وأصول التربية ،ثم قامت الباحثة بتفريغ
مالحظات واستجابات المحكمين ،تال ذلك التقدير الكمي والكيفي آلراء المحكمين حول
محاور وأبعاد االستبانة ،وتبين من ذلك موافقتيم عمى جميع عبارات االستبانة ،مع تعديل
صياغة بعض العبارات لتتناسب مع أىداف البعد الذي تنتمي إليو ،وبالتالي ألىداف محور
االستبانة.

كفاءَ وتقيني االستباىُ:
قامت الباحثة بإجراء اآلتي من أجل التأكد من صالحية االستبانة؛ حيث تم حساب
صدق االستبانة وثباتيا من خالل اإلجراءات التالية:

* صدق احمللنني:
قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة
التدريس المتخصصين في األصول اإلسالمية لمتربية ،وأصول التربية ،وتبين درجة موافقة
المحكمين عمى بنود االستبانة بمغ (ٓ )%ٛفأكثر.

* االتساق الداخلٌ :Internal consistency
قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة من خالل حساب معامل ارتباط
بيرسون بين الدرجة لكل عبارة تنتمي لكل محور والدرجة الكمية ليذا المحور الذي تنتمي
إليو ،وأيضاً معامل االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة واجمالي االستبانة ،وتم
استخدام لذلك برنامج ( )SPSSوالجداول التالية توضح ذلك:

 0اَظر يهحق رقى ()0
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خذول ()5
يؼبيالث ارتببط بُرسىٌ نؼببراث يحبور استببَت دور يؼهًبث انتؼهُى انثبَىٌ ببُشت فٍ يىاخهت
اِثبر انسهبُت نهتطىر انتمٍُ ػهً انمُى االختًبػُت وانهىَت انثمبفُت نهطبنببث
انًحىر

انًحىر
األول

رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرتببط

يستىي
انذالنت

1

**0.709

0.01

1

2

**0.660

0.01

2

**0.654

3

**0.738

0.01

3

**0.665

0.01

4

**0.743

0.01

4

**0.670

0.01

5

**0.723

0.01

5

**0.612

0.01

6

**0.891

0.01

6

**0.712

0.01

7

**0.654

0.01

7

**0.738

0.01

8

**0.665

0.01

8

**0.743

0.01

9

**0.670

0.01

9

**0.723

0.01

10

**0.612

0.01

10

**0.665

0.01

11

**0.712

0.01

11

**0.670

0.01

12

**0.624

0.01

12

**0.612

0.01

** دانت ػُذ يستىي ()0001

انًحىر

انًحىر
انثبٍَ

رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرتببط

يستىي
انذالنت

**0.891

0.01
0.01

* دانت ػُذ يستىي ()0005

يتضح من الجدول السابق ارتباط جميع عبارات محاور االستبانة بالدرجة الكمية
لممحور ارتباط داالً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.مما يدل عمى االتساق الداخمي لمحاور
االستبانة.

خذول ()6
يؼبيالث ارتببط بُرسىٌ نكم يحىر فرػٍ وبٍُ انذرخت انكهُت
نًحىرٌ االستببَت ،وبٍُ انذرخت انكهُت نهًحىر وانذرخت انكهُت نهًمُبس ككم
يستىي
يؼبيم
انًحىر
انذالنت
االرتببط
0.01
**0.818
انًحىر األول :دور انًؼهًت فٍ يىاخهت األثر انسهبٍ
نهتطىر انتمٍُ ػهً انمُى االختًبػُت نهطبنببث
0.01
**0.876
انًحىر انثبٍَ :دور انًؼهًت فٍ يىاخهت األثر انسهبٍ
0.01
**0.698
نهتطىر انتمٍُ ػهً انهىَت انثمبفُت نهطبنببث
0.01
**0.880
انذرخت انكهُت نالستببَت
** دانت ػُذ  * 001دانت ػُذ005
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يتضح من الجدول السابق ارتباط محاور االستبانة بين المجموع الكمي لالستبانة
والمحور األول والثاني ارتباط داالً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.مما يدل عمى االتساق الداخمي

لمحاور االستبانة.

* ثبات االستباىُ Reliability:
المقصود بثبات االستبانة أن تعطي النتائج نفسيا تقريباً لو تكرر تطبيقيا أكثر

من مرة عمى نفس األشخاص في ظروف مماثمة .وقد قامت الباحثة بحساب ثبات
االستبانة وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alphaكما ىو موضح في
الجدول التالي:
خذول ()8
حسبة ثببث انًحىر األول ببستخذاو يؼبيم أنفب نكروَببخ (ٌ=)35
انًحىر
انًحىر األول :دور انًؼهًت فٍ يىاخهت األثر انسهبٍ نهتطىر انتمٍُ ػهً
انمُى االختًبػُت نهطبنببث
انًحىر انثبٍَ :دور انًؼهًت فٍ يىاخهت األثر انسهبٍ نهتطىر انتمٍُ
ػهً انهىَت انثمبفُت نهطبنببث
انذرخت انكهُت نالستببَت

ػذد
انؼببراث

يؼبيم أنفب
كروَببخ

12

0.853

12

0.958

24

0.962

يتضح من الجدول السابق ارتفاع معامل ثبات ألفا كرونباخ لممجموع الكمي
لممحور األول (ٖ٘ )ٓ.ٜوىو معامل ثبات مرتفع ،كما يتضح ارتفاع معامل ثبات ألفا
كرونباخ لممحور الثاني ( )ٓ.ٜ٘ٛوىو معامل ثبات مرتفع ،مما يدل عمى ثبات المحور
الثاني.

ىظاو تقدير الدرجات وطريقُ تصخًح االستباىُ:
متدرجا خماسياً تقديرات ىي( :موافق بشدة ،موافق،
تم إعطاء كل فقرة وزًنا
ً
محايد ،أرفض ،أرفض بشدة) ،حيث تمنح االستجابة "موافق بشدة" (خمس درجات)،
واالستجابة "موافق" (أربع درجات) ،واالستجابة "محايد" (ثالث درجات) ،واالستجابة "أرفض"
(درجتان) ،واالستجابة "أرفض بشدة" (درجة واحدة) عمى الترتيب ،وتتراوح الدرجة الكمية
لالستبانة (ٕٗ .)ٕٔٓ-ثم تم تصنيف تمك اإلجابات إلى خمس مستويات متساوية المدى
من خالل المعادلة التالية:
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طول الفئة = (أكبر قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل المقياس = (٘ٓ.ٛٓ =٘ ÷ )ٔ-
لنحصل عمى مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:
خذول ()6
تىزَغ يذي انًتىسطبث وفك انتذرج انًستخذو فٍ أداة انبحث
انىصف
يىافك بشذة
يىافك
يحبَذ
أرفض
أرفض بشذة

يذي انًتىسطبث
4.21 – 5
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81– 2.60
1 – 1.80

خامساً :ىتائج البخح:
أ) اإلجابُ عً السؤال األول للبخح:
قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسط والترتيب الستجابات
أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور األول :دور المعممة في مواجية األثر السمبي
لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية لمطالبات؛ حيث بينت النتائج أن جميع االستجابات
تراوحت بين ( ،)ٗ.ٛٓٛ-ٗ.ٖٜ٘وىي قيم تندرج تحت درجة استجابة موافق بشدة ،والتي
تتراوح بين (ٕٔ ،)٘-ٗ.وكان ترتيب العبارات كالتالي (٘،ٚ ،ٔٔ ،ٙ ،ٛ ،ٕ ،ٖ ،ٔ ،
ٗ .)ٕٔ ،ٔٓ ،ٜ ،وبذلك يتضح أن أىم أدوار المعممة في مواجية األثر السمبي لمتطور
توجيو الطالبات إلى
التقني عمى القيم االجتماعية لمطالبات بالترتيب كما يمي :رقم (ٔ) ّ
حسن التعامل مع اآلخرين ،ثم مساعدة الطالبات عمى اكتساب المفاىيم االجتماعية

اإلسالمية ،يمييا ِّ
إرشاد الطالبات إلى تطبيق قيمة التراحم في األسرة والمجتمع ،ثم تعزيز
القيم االجتماعية اإليجابية لدى الطالبات ،ورقم (٘) تزويد الطالبات بمبادئ الحوار اليادف

مع أفراد األسرة ،ثم إرشاد الطالبات إلى أىمية دورىن في الحياة االجتماعية ،ورقم ()ٚ
إكساب الطالبات القدرة عمى التقويم الذاتي لسموكين االجتماعي ،يمييا تبصير الطالبات
بخطورة ضعف التواصل األسري ،ثم إرشاد الطالبات إلى تطبيق قيمة التعاون في األسرة
والمجتمع ،رقم (ٓٔ) إكساب الطالبات عدد من ميارات التواصل مع اآلخر ،يمييا مساعدة
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الطالبات عمى تنظيم األفكار أثناء االتصال ،ثم إتاحة الوقت لمطالبات لمناقشة أبرز
القضايا االجتماعية عمى مواقع التواصل االجتماعي.

ب) اإلجابُ عً السؤال الجاىٌ للبخح:
قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسط والترتيب الستجابات
أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور الثاني :دور المعممة في مواجية األثر السمبي
لمتطور التقني عمى اليوية الثقافية لمطالبات؛ حيث بينت النتائج أن جميع االستجابات
تراوحت بين (ٕٖ٘ ،)ٗ.ٕٚٛ-ٗ.وىم قيم تندرج تحت درجة استجابة موافق بشدة ،والتي
تتراوح بين (ٕٔ ،)٘-ٗ.وكان ترتيب العبارات كالتالي (ٖٕ،ٔ٘ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٔٛ ،ٔٚ ،
ٕٗ .)ٕٓ ،ٜٔ ،ٖٔ ،ٔٙ ،ٔٗ ،وبذلك يتضح أن أىم أدوار المعممة في مواجية األثر
السمبي لمتطور التقني عمى اليوية الثقافية لمطالبات ىي بالترتيب كما يمي :رقم (ٔ) تفعيل
مشاركة الطالبات في المناسبات الوطنية ،يمييا تبصير الطالبات باآلثار السمبية لألفكار
المنحرفة عمى اليوية الثقافية ،ثم ِّ
إرشاد الطالبات إلى أىمية استخدام الوسائل اإلعالمية
الرسمية في تقصي معمومات تتعمق بتاريخ الوطن ،رقم (ٗ) إ ّكساب الطالبات مفاىيم
تعزز من تأصيل الثقافة الوطنية ،يمييا ِّ
تعزيز ممارسات الطالبات السميمة لمقيم
وتوجييات ّ

الثقافية ،ثم تعريف الطالبات بأساليب التأثير الثقافي السمبي في طمس اليوية الثقافية،

رقم (ِّ )ٚ
الحد من الصراعات الفكرية ،يمييا
إرشاد الطالبات إلى الوسائل المعينة عمى
ّ
مساعد ة الطالبات عمى التثبت من دقة المعمومات الثقافية ،ثم إكساب الطالبات ميارات نقد
األفكار التي تنمي النزعة العرقية والطائفية واألفكار المتطرفة ،رقم (ٓٔ) ِّ
إرشاد الطالبات

توجيو الطالبات لمتابعة ما يجرى من
إلى أبرز المواقع الوطنية ذات الثقافة األصيمة ،يمييا ِّ
قضايا ثقافية وطنية عمى صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،ثم مساعدة الطالبات في

تبسيط التوجيات القومية والوطنية المعاصرة.
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ج) اإلجابُ عً السؤال الجالح للبخح:
قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" بين متوسطات استجابات معممات المغة العربية،
ومتوسطات استجابات معممات الدراسات االجتماعية عمى استبانة الدراسة؛ والجدول التالي
يوضح ذلك:

انًحىر
انًحىر
األول

انًحىر
انثبٍَ
انذرخت
انكهُت
نالستبب
َت

خذول ()8
انًتىسط انحسببٍ واالَحراف انًؼُبرٌ نذرخبث انًؼهًبث ػهً استببَت انبحث
االَحراف لًُت "ث" يستىي
انؼذد انًتىسط
انتخصص
انذالنت
انًؼُبرٌ انًحسىبت
يؼهًبث انهغت
4.479
56.448
87
غُر دانت
انؼربُت
ػُذ
1.197
يؼهًبث انذراسبث
0005
3.841
57.261
69
االختًبػُت
يؼهًبث انهغت
4.663
56.241
87
غُر دانت
انؼربُت
ػُذ
0.675
يؼهًبث انذراسبث
0005
4.458
56.739
69
االختًبػُت
يؼهًبث انهغت
8.800 112.690 87
غُر دانت
انؼربُت
ػُذ
0.960
يؼهًبث انذراسبث
0005
8.026 114.000 69
االختًبػُت

لًُت "ث" اندذونُت ػُذ درخت حرَت ( ،)154ويستىي دالنت ( ،10645 = )0005ويستىي دالنت
(20326 = )0001

يتضح من استعراض نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين
متوسطات استجابات معممات المغة العربية ،ومتوسطات استجابات معممات الدراسات
االجتماعية عمى استبانة دور معممات التعميم الثانوي ببيشة في مواجية اآلثار السمبية
لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.

د) اإلجابُ عً السؤال الرابع للبخح:
في سبيل تبيان أثر المؤىل العممي قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" بين
متوسطات استجابات المعممات الحاصالت عمى مؤىل عالي ،والمعممات الحاصالت عمى
دراسات عميا عمى استبانة البحث؛ حيث يبين الجدول التالي ما توصل إليو البحث من
نتائج:
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خذول ()10

انًتىسط انحسببٍ واالَحراف انًؼُبرٌ نذرخبث انًؼهًبث انحبصالث ػهً يؤهم ػبنٍ ،وانًؼهًبث
انحبصالث ػهً دراسبث ػهُب ػهً استببَت انبحث
االَحراف لًُت "ث" يستىي
انؼذ
انًتىسط
انًؤهم
انًحىر
انذالنت
انًؼُبرٌ انًحسىبت
د
4.183
انًحىر انحبصالث ػهً يؤهم ػبنٍ 56.816 147
غُر دانت
0.103
ػُذ 0005
5.000
56.667
9
األول انحبصالث ػهً دراسبث ػهُب
4.635
انًحىر انحبصالث ػهً يؤهم ػبنٍ 56.367 147
غُر دانت
1.042
ػُذ 0005
3.000
58.000
9
انثبٍَ انحبصالث ػهً دراسبث ػهُب
8.511
انذرخت انحبصالث ػهً يؤهم ػبنٍ 113.184 147
غُر دانت
0.509
ػُذ 0005
8.000
114.667
9
انكهُت انحبصالث ػهً دراسبث ػهُب
لًُت "ث" اندذونُت ػُذ درخت حرَت ( ،)154ويستىي دالنت ( ،10645 = )0005ويستىي
دالنت (20326 = )0001

يتضح من استعراض نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين
متوسطات استجابات المعممات الحاصالت عمى مؤىل عالي ،ومتوسطات استجابات
المعممات الحاصالت عمى دراسات عميا ،عمى استبانة البحث الحالي.
أما فيما يخص مدى تباين استجابات أفراد العينة عمى استبانة البحث تبعا لمتغير
سنوات الخبرة  ،فقد قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات المعممات (أفراد عينة البحث)
حسب سنوات الخبرة ،وىي( :أقل من ٘ سنوات)( ،من ٘ سنوات إلى أقل من ٓٔ
سنوات)( ،من ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ سنة)( ،من ٘ٔ سنة فأكثر) ،عمى االستبانة
المستخدمة في البحث الحالي ،وتم استخدام اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد –One
 way ANOVAلمتعرف عمى داللة الفروق .ويوضح الجدول التالي ذلك:
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خذول (:)11

تحهُم انتببٍَ أحبدٌ االتدبِ نذالنت انفروق بٍُ استدبببث أفراد ػُُت
انبحث فٍ يتغُر سُىاث انخبرة الستببَت انبحث
سُىاث
انخبرة
انًحىر
األول

انًحىر
انثبٍَ

انذرخت
انكهُت
نالستبب
َت

بٍُ
انًدًىػبث
داخم
انًدًىػبث
انًدًىع
بٍُ
انًدًىػبث
داخم
انًدًىػبث
انًدًىع
بٍُ
انًدًىػبث
داخم
انًدًىػبث
انًدًىع

يدًىع
انًربؼبث

درخبث
انحرَت

يتىسط
انًربؼبث

322.23

3

107.41

2432.00

152

16.00

2754.23

155

465.24

3

155.08

2765.53

152

18.19

3230.77

155

1516.41

3

505.47

9590.28

152

63.09

11106.69

155

لًُت "ف"
انًحسىبت

6.713

8.524

8.011

االحتًب
ل

0.00

0.00

0.00

يتضح من استعراض نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ANOVA
الستجابات (أفراد عينة البحث) في متغير سنوات الخبرة عمى استبانة البحث الحالي أن
قيمة االحتمال تساوي (ٓٓ ،)ٓ.وىي أصغر من مستوى معنوية (٘ٓ ،)ٓ.وبالتالي فإنو
توجد فروق بين استجابات (أفراد عينة البحث) تعزى لمتغير (سنوات الخبرة) ،ولمتعرف
عمى مصدر االختالف تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمتعرف عمى مصدر
االختالف ،والجدول التالي يوضح نتائج االختبار...
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خذول ()12

َتبئح اختببر تحهُم انتببٍَ أحبدٌ االتدبِ ANOVA
نهتحذَذ يصذر االختالف بٍُ يتغُر سُىاث انخبرة الستببَت انبحث
يحبور
االستببَت

يدًىػت انكشف
ألم يٍ  5سُىاث

انًحىر
األول

يٍ ()10-5
سُىاث
يٍ ()15-10
سُت
يٍ  15سُت
فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث

انًحىر
انثبٍَ

يٍ ()10-5
سُىاث
يٍ ()15-10
سُت
يٍ  15سُت
فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث

انذرخت
انكهُت
نالستببَت

يٍ ()10-5
سُىاث
يٍ ()15-10
سُت
يٍ  15سُت
فأكثر

انًدًىػبث انًرتبطت

يتىسط
انفروق

انخطأ
انًؼُبرٌ

االحتًبل

يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ  15سُت فأكثر
ألم يٍ  5سُىاث
يٍ ( )10-5سُىاث
يٍ ( )15-10سُت

*5.178-
*8.111-
*8.712-
*5.178
2.933
*3.538-
*8.111
2.933
*0.604
*8.715
*3.538
0.604
*5.178
*8.111-
*8.715-
*5.178
2.933*3.538-
*8.111
2.933
0.604*8.715
*3.538
0.604
*5.178-
*8.111-
*8.715-
*5.178
2.933*3.538-
*8.111
2.933
0.6048.715
*3.538
0.604

1.933
2.022
1.911
1.933
1.776
1.648
2.022
1.776
1.751
1.911
1.648
1.751
1.934
2.022
1.911
1.934
1.776
1.648
2.022
1.776
1.751
1.911
1.648
1.751
1.934
2.022
1.911
1.934
1.776
1.648
2.022
1.776
1.751
1.911
1.648
1.751

0.008
0.00
0.00
0.008
0.101
0.033
0.00
0.101
0.731
0.00
0.033
0.731
0.008
0.00
0.00
0.008
0.101
0.033
0.00
0.101
0.731
0.00
0.033
0.731
0.008
0.00
0.00
0.008
0.101
0.033
0.00
0.101
0.731
0.00
0.033
0.731

(*) دانت ػهً وخىد فروق
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يتضح من استعراض نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ANOVA
الستجابات (أفراد عينة البحث) عمى المحور األول لالستبانة أن ىناك اختالف معنوي بين
سنوات الخبرة األقل ،وسنوات الخبرة األكبر؛ حيث تبين أن ىناك فروق بين استجابات
عينة البحث لمن ىن في مستوى خبرة أقل من خمس سنوات ،وبين من ىن في مستوى
خبرة من (ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ سنة)  ،ومن في مستوى خبرة (٘ٔ سنة فأكثر) ،كما أن
ىناك فروقاً بين استجابات عينة البحث لمن ىن في مستوى خبرة من (٘ سنوات إلى أقل

من ٓٔ سنوات) ،وبين من ىن في مستوى خبرة من (ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ سنة) ،ومن
(٘ٔ سنة فأكثر) ،لصالح من ىن في مستوى خبرة أكبر؛ حيث تراوحت قيمة االحتمال
(ٓٓٓ ،)ٓ.ٖٓٗ-ٓ.وىي أصغر من مستوى معنوية (٘ٓ.)ٓ.
كما تبين من استعراض نتائج المحور الثاني لالستبانة ،أن ىناك فروق بين
استجابات عينة البحث لمن ىن في مستوى خبرة أقل من خمس سنوات ،وبين من ىن في
مستوى خبرة من (٘ سنوات إلى أقل من ٓٔ سنوات) ،و(ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ سنة)،
و(٘ٔ سنة فأكثر) ،لصالح من ىن في مستوى خبرة أكبر؛ حيث تراوحت قيمة االحتمال
(ٓٓٓ ،)ٓ.ٓٓٔ-ٓ.وىي أصغر من مستوى معنوية (٘ٓ.)ٓ.
كما يتضح من استعراض نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ANOVA
الستجابات (أفراد عينة البحث) عمى االستبانة ككل ،أن ىناك فروق بين استجابات عينة
البحث لمن ىن في مستوى خبرة أقل من خمس سنوات ،وبين من ىن في مستوى خبرة
من (٘ سنوات إلى أقل من ٓٔ سنوات) ،و(ٓٔ إلى أقل من ٘ٔ سنة) ،و(٘ٔ سنة
فأكثر) ،لصالح من ىن في مستوى خبرة أكبر ،وأن ىناك فروق بين استجابات عينة
البحث لمن ىن في مستوى خبرة من (٘ سنوات إلى أقل من ٓٔ سنوات) ،وبين من ىن
في مستوى خبرة (٘ٔ سنة فأكثر) ،لصالح من ىن في مستوى خبرة أكبر؛ حيث تراوحت
قيمة االحتمال (ٓٓٓ ،)ٓ.ٖٖٓ-ٓ.وىي أصغر من مستوى معنوية (٘ٓ.)ٓ.
ولتبيان أثر الحصول عمى دورات تربوية قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" بين
متوسطات استجابات المعممات الحاصالت عمى دورات تربوية ،والمعممات غير الحاصالت
عمى دورات تربوية عمى استبانة البحث الحالي؛ حيث يبين نتائج الجدول التالي ما
توصمت إليو النتائج:
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خذول ()13
انًتىسط انحسببٍ واالَحراف انًؼُبرٌ نذرخبث انًؼهًبث انحبصالث ػهً دوراث تربىَت،
وانًؼهًبث غُر انحبصالث ػهً دوراث تربىَت ػهً استببَت انبحث
انحصىل ػهً دوراث
تربىَت

انًحىر

انؼذد

انًتىسط

االَحراف
انًؼُبرٌ

لًُت
"ث"
انًحسىبت

يستىي
انذالنت

4.289
56.660 141
حبصالث ػهً دوراث
غُر دانت
انًحىر
1.349
ػُذ 0005
األول
3.234
58.200
غُر حبصالث ػهً دوراث 15
4.523
56.340
141
دوراث
ػهً
حبصالث
غُر دانت
انًحىر
1.016
ػُذ 0005
انثبٍَ
4.968
57.600
غُر حبصالث ػهً دوراث 15
8.477
113.000 141
حبصالث ػهً دوراث
غُر دانت
انذرخت
1.220
ػُذ 0005
انكهُت
8.187
غُر حبصالث ػهً دوراث 115.800 15
لًُت "ث" اندذونُت ػُذ درخت حرَت ( ،)154ويستىي دالنت ( ،10645 = )0005ويستىي دالنت
(20326 = )0001

يتضح من استعراض نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين
متوسطات استجابات المعممات الحاصالت عمى دورات تربوية ،ومتوسطات استجابات
المعممات غير الحاصالت عمى دورات تربوية ،عمى استبانة دور معممات التعميم الثانوي
ببيشة في مواجية اآلثار السمبية لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية
لمطالبات.

سادساً :ملخص ىتائج البخح:
من خالل استعراض نتائج البحث الحالي فقد توصل البحث إلى االستنتاجات
التالية:
ٔ) من أىم أدوار المعممات في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم
االجتماعية لمطالبات التركيز عمى تنمية القيم االجتماعية السميمة لدى الطالبات ،وقد
تضمنت نتائج ىذا البحث ما يمي :توجيو الطالبة إلى حسن التعامل مع اآلخرين ،ثم
اكسابيا المفاىيم االجتماعية اإلسالمية التي تمكنيا من تطبيق قيمة التراحم والتعاون
في األسرة والمجتمع ،والتعرف عمى دورىا في الحياة االجتماعية ،ثم تعزيز القيم
تزويدىا بمبادئ الحوار اليادف مع أفراد األسرة،
االجتماعية االيجابية لدييا من خالل ّ
واكسابيا القدرة عمى التقويم الذاتي لسموكيا االجتماعي ،واكسابيا عدد من ميارات
تبصير الطالبة بخطورة
التواصل مع اآلخر ،ثم العمل عمى جانب الوقاية من خالل ّ
ضعف التواصل األسرى ،ومساعدتيا عمى تنظيم األفكار أثناء االتصال ،ويمكن
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تحقيق ما سبق من خالل إتاحة الوقت لمطالبات لمناقشة أبرز القضايا االجتماعية
عمى مواقع التواصل االجتماعي.
ٕ) من أىم أدوار المعممات ف ي مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى اليوية الثقافية
لمطالبات وقد تضمنت نتائج ىذا البحث ما يمي :التركيز عمى جانب األمن الفكري
والقيم الوطنية ،والعمل عمى إمداد الطالبة بالوسائل الالزمة لحماية ىويتيا الثقافية،
تبصير باآلثار
ومن ىذه الوسائل تفعيل مشاركات الطالبة في المناسبات الوطنية ،ال ِّ

السمبية لألفكار المنحرفة عمى اليوية الثقافيةِّ ،
إرشاد الطالبة إلى أىمية استخدام
الوسائل اإلعالمية الرسمية في تقصي معمومات تتعمق بتاريخ الوطن ،إ ّكسابيا

تعزز من تأصيل الثقافة الوطنيةِّ ،
تعزيز ممارساتيا السميمة لمقيم
مفاىيم وتوجيات ّ

الثقافية ،التعريف بأساليب التأثير الثقافي السمبي في طمس اليوية الثقافية ،إرشاد
الحد من الصراعات الفكرية ،مساعدتيا عمى التثبت
الطالبة إلى الوسائل المعينة عمى ّ
من دقة المعمومات الثقافية ،إكسابيا ميارات نقد األفكار التي تنمي النزعة العرقية
والطائفية واألفكار المتطرفة ،إرشادىا إلى أبرز المواقع الوطنية ذات الثقافة األصيمة،
توجيييا لمتابعة ما يجرى من قضايا ثقافية وطنية عمى صفحات مواقع التواصل
ِّ
االجتماعي ،ثم تبسيط التوجيات القومية والوطنية.

ٖ) ال توجد فروق بين استجابات معممات المغة العربية ومعممات الدراسات االجتماعية
حول دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية
الثقافية لمطالبات.
ٗ) ال توجد فروق بين استجابات المعممات الحاصالت عمى مؤىل عالي ،ومتوسطات
استجابات المعممات الحاصالت عمى دراسات عميا حول دورىن في مواجية األثر
السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات.
٘) يتضح من نتائج البحث أن ىناك فروقاً بين استجابات عينة البحث في متغير مستوى

الخبرة لصالح من ىن في مستوى خبرة أكبر ،لذلك يمكن االستفادة من المعممات

ذوات الخبرة في عمل برامج خاصة لمطالبات وتدريب المعممات األقل خبرة.
 )ٙتوجد فروق بين استجابات المعممات الحاصالت عمى دورات تدريبية تربوية،
ومتوسطات استجابات المعممات غير الحاصالت عمى دورات تدريبية تربوية حول
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دورىن في مواجية األثر السمبي لمتطور التقني عمى القيم االجتماعية واليوية
الثقافية لمطالبات ،لذا يمكن تقديم دورات تدريبية تربوية بشكل اكبر لممعممات.

سابعاً :تىصًات البخح:
بناء عمى ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج توصي الباحثة ببعض
التوصيات التربوية التي يمكن إجماليا في اآلتي:
ٔ) الحفاظ عمى منظومة القيم االجتماعية واليوية الثقافية بتضمين مناىج المغة العربية
تدعم جانب القيم االجتماعية والثقافية بشكل أكبر
والدراسات االجتماعية أىدافاً ّ
وبمفاىيم معينة كمفيوم المسئولية االجتماعية ،والمواطنة بمفاىيميا األوسع،
والممكية العامة.
ٕ) تضمين بقية مقررات الدراسة في المرحمة الثانوية بعضاً من القيم االجتماعية والثقافية
لممجتمع السعودي والتي تساعد عمى عممية التوافق بين الطالبات والمجتمع من خالل

المشاركة والحوار والعمل التطوعي.
ٖ) تركيز اىتمام وزارة التعميم والمؤسسات التربوية في المجتمع عمى تطوير اإلجراءات
التي تشجع الطالبات عمى ممارسة دورىن ومشاركتين المجتمعية بشكل صحيح
وسميم من خالل األ نشطة الصفية وغير الصفية.
ٗ) أن تكون المعممات قدوة لمطالبات ،وذلك من خالل مراقبة النفس والسموك واحترام
الوقت وحسن التعامل.
٘) تدريب المعممات عمى آليات االطالع والمراجعة والتدقيق في المواقع االلكترونية قبل
توجيو الطالبات لمبحث فييا ،وذلك لوقاية الطالبات من آثارىا السمبية عمى القيم
االجتماعية واليوية الثقافية.
 )ٙعمى المعممات تشجيع الطالبات عمى االستفادة من المواقع االلكترونية ومتابعة
أعمالين عمييا من أعمال أدبية ومشاركات صحافية ومنشورات بحثية لتعزيز
االستخدام الجيد لتمك المواقع.
 )ٚتدريب الطالبات عمى تقدير أولويات الحياة ،بحيث ال يكون استخدام وسائل التطور
الت قني أو التعمق بيا عمى حساب أمور أخرى مثل الصالة ،الدراسة ،وغيرىا.
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 )ٛاالستفادة من وسائل التطور التقني في زيادة تفاعل الطالبات مع المجتمع
ومساعدتين عمى طمب المزيد من المعرفة ،وتعمّم ميارات مثل تنظيم الوقت ،األعمال
اليدوية المفيدة ،الكتابة والتأليف.

 )ٜإرشاد الطالبات إلى خطورة استقصاء المعمومات من مواقع غير صحيحة والتحذير من
سوء استخدام ىذه الوسائل أو االرتباط بيا بطريقة مبالغ فييا من خالل برامج
تدريبية مسرحيات مدرسية.
ٓٔ) تفعيل دور المكتبات المدرسية والتركيز عمى أن تكون محط اىتمام الطالبات،
والمرجع الثاني الستقصاء المعمومات.
ٔٔ) تعزيز جانب إقامة عالقات عبر وسائل التطور التقني بين الطالبات وزميالتين،
وزيادة مساحة التعارف مع طالبات في مناطق أخرى ،ودول مختمفة بالصوت
والصورة وذلك لتقريب وجيات النظر واالطالع عمى ثقافات مختمفة.
ٕٔ) توجيو الطالبات إلى أىمية قيمة التواصل االجتماعي عبر وسائل التطور التقني إلبراز
قيم الترابط المجتمعي ،والمواطنة السميمة ،وتشجيعين عمى التعارف ضمن مبدأ "إن
أكرمكم عند اهلل أتقاكم".
ٖٔ) ضرورة إجراء دراسات حول تدعيم القيم االجتماعية والثقافية لدى الطالب بمراحل
تعميمية مختمفة.
ٗٔ) ضرورة مواكبة المناىج الدراسية لمتطور التقني وتناوليا ألدبياتو ،وكيفية التعامل
معو ،وكيفية استخداماتو وفوائدىا.
٘ٔ) االطالع عمى تجارب الدول المتقدمة في ىذا المجال واالستفادة من البرامج والكتب
التي تعالج قضايا ومشكالت المجتمع من منظور القيم االجتماعية والثقافية.
 )ٔٙغرس قيمة الشعور بالمسئولية ،وروح العمل الجماعي كقيم تربوية اجتماعية تعزز
جانب احترام اآلخرين وتقديرىم وتربط أعضاء المدرسة ببعضيم البعض.
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املراجع
أوالً :املراجع العربًُ:
 إبراىيم ،ىناء حسني عمي" .)3102( .أدوار معمم الدراسات االجتماعية في تنمية األمن الفكريلدى المتعممين :دراسة ميدانية ".مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية :كمية التربية .جامعة

عين شمس .العدد .55

 أنموذج تطوير المدارس .)0121( .مشروع الممك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعميم العام.االصدار األول .و ازرة التربية والتعميم .الرياض .المممكة العربية السعودية.

 بربخ ،أشرف عمر" .)3112( .القيـم المتضمنـة في كتـابي القـراءة لمصفيـن العاشـر والحـادي عشـربمحافظـات غـزة" .رسـالة دكتوراه غيـر منشـورة .الجامعة اإلسالمية :غـزة.
 البكار ،عاصم محمد عبدالقادر" .)3102( .استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأثرىا عمى القيمفي األسرة األردنية :دراسة اجتماعية ميدانية ".مجمة كمية اآلداب :جامعة القاىرة .كمية

اآلداب مج .22ج.2

 بودي ،زكي عبدالعزيز .الخزاعمة ،محمد سممان الفياض .)0122( .استراتيجية التدريس.الخوارزمي لمنشر والتوزيع .الدمام .المممكة العربية السعودية.

 بومعيزة ،السعيد" .)3112( .أثر وسائل االتصال واإلعالم الحديثة عمى سموكيات وقيم الشبابالجزائري" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الجزائر 3112( .م).

 الحريري ،رافدة عمر .)3112( .إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودةالشاممة .دار الفكر .عمان .األردن.

 دوم ،أنسام" .)0120( .تفعيل التعميم االلكتروني بالتعميم الثانوي العام بالمممكة العربية السعوديةفي ضوء أىداف التربية اإلسالمية" .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم التربية وعمم النفس ،كمية

التربية ،جامعة أم القرى .مكة المكرمة.

 الشمري ،عيادة" .)0121( .تنمية الميارات البحثية لدى طالب المرحمة الجامعية بالمممكة العربيةالسعودية تصور مقترح في ضوء تجارب بعض الجامعات العالمية" .رسالة دكتوراه غير منشورة.
قسم أصول التربية ،كمية العموم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .الرياض.

 الشناوي ،محمد حسن .وآخرون .)3115( .التنشئة االجتماعية لمطفل .دار الصفار لمنشروالتوزيع ،عمان .األردن.

 الصالح ،إكرام بنت محمد" .)3102( .دور الممارس العام في مواجية التغير في النسق القيميلدى الطالبة الجامعية الناتج عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خالل النموذج
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المعرفي ".مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية :الجامعة اإلسالمية .غزة .فمسطين .شئون
البحث العممي والدراسات العميا مج .32ع.3

 عامر ،فتحي حسين .)0121( .الصحافة االلكترونية الحاضر والمستقبل .القاىرة :العربي لمنشروالتوزيع.

 -العريشي ،جبريل حسن؛ الدوسري ،سممى عبد الرحمن محمد" .)3105( .أثر استخدام وسائل

التواصل االجتماعي عمى القيم واألمن الفكري لدييم  -دراسة ميدانية وصفية مطبقة عمى طالب

وطالبات الجامعات السعودية" .مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية .مصر.
 -العساف ،صالح بن حمد.

( .)3101المدخل إلى البحث في العموم السموكية .ط .3مكتبة

العبيكان ،الرياض .المممكة العربية السعودية.

 عمارة ،جييان السيد" .)3100( .أدوار معمم المغة العربية في تحقيق التواصل التربوي الفعال بينووبين طالبو في عصر المعمومات ".دراسات تربوية واجتماعية :جامعة حموان  -كمية التربية مج
 .02ع .3
العياشي ،أ .عيدوني" .)3101( .المنظومة القيمية في ظل تكنولوجيا اإلعالم
 فيروز ،أ .لطرشّ .واالتصال الحديثة اإلنترنت أنموذجاً" .و ازرة الشؤون الخارجية الجزائرية .جامعة تبسة.
 المبارك ،حسن الفاتح الحسين محمد" .)3131( .مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا عمى القيماالجتماعية لدى طالب الجامعة "الفيس بوك أنموذجاً" :دراسة تطبيقية عمى طالب السنة الثالثة
بكمية التربية جامعة اإلمام الميدي /السودان" المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية .المجمد.1

العدد  .02يونيو .3131

 مدبولي ،جالل" .)3111( .القيم االجتماعية والتنمية بين الريف والحضر" .بحث منشور فيالمجمة االجتماعية القومية .عدد  .32المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية .القاىرة.
 مرعي ،معوض حسن إبراىيم" .)3103( .دور معمم المدرسة االبتدائية في تنمية القيم االجتماعيةلدى التالميذ من وجية نظر الموجيين ومدراء المدارس :دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة ".عالم

التربية :المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية س ،02ع.11

 مصري ،إبراىيم سميمان .عياش ،عالء الدين محمد" .)3101( .اعتماد الشباب عمى القنواتالفضائية وتأثيرىا عمى منظومة القيم االجتماعية :دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات الفمسطينية
في إطار نظرية االعتماد" المجمة الجزائرية لمعموم االجتماعية واإلنسانية .المجمد  /12العدد -13
/3101ص.22-22
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