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 :مقدمة
، اكحػػػػديين  اشػػػػغمت التػػػػيـ تثكيػػػػر الكييػػػػر مػػػػف المػػػػربييف كالتربػػػػكييف قػػػػديمن 

لػػػػ يف اكاضػػػػعم المنػػػػاسي الدراسػػػػية لػػػػم المراحػػػػؿ التعميميػػػػة المختمثػػػػة،  كخاصػػػػة
ػػػػػػ أف تسػػػػػػاير سػػػػػػ ط المنػػػػػػاسي متطمبػػػػػػات المجتمػػػػػػ  الراسنػػػػػػة  ىإلػػػػػػ ايتطمعػػػػػػكف دكمن

م  مراعاة أف  ،اسيةكالسي االجتماعيةك  قتصاديةكاالكمستجداته العممية كاليتالية 
مػػف الكثػػااة كالجػػكدة مػػف  اليػػةدرجػػة ع ىتخػػرج سػػ ط التػػيـ لػػم صػػكرة لعالػػة كعمػػ

أسػػاس أن ػػا مػػف أسػػـ  ىكيعػػكد استمػػاـ التربػػكييف بػػالتيـ عمػػ .الكيػػؼحيػػث الكػػـ ك 
لممػػػتعمـ،  رطكالتػػػم تحػػػدد نمػػط التثكيػػػر كترسػػػـ مسػػػا ،ماإلنسػػػانمحػػددات السػػػمكؾ 

يػػؿ يتمتػ  بخصػػائص معرليػة كسػػمككية تكػكيف ج عمػػىكبػ لؾ تصػبا التػػيـ قػادرة 
األلضػػؿ لػػم  إلػػىالمجتمػػ  لػػم مرحمػػة تتدمػػه كتطمعػػه يتطمب ػػا ككجدانيػػة جيػػدة 

 المستتبؿ. 
 الم مػػةأف التػػيـ التربكيػػة مػػف التضػػايا  (150، 2006)زيػػكد،  يكضػػا

حد يجب أف تحظم بعناية مناسي التعميـ كم ا ألف تحتيت ا ال يترتػب عمػم  إلى
 ػػػػا لػػػػم المػػػػكاد إليبعين ػػػػا، كلكنػػػػه رسػػػػف بتكجيػػػػه االستمػػػػاـ تػػػػدريس مػػػػادة دراسػػػػية 

التػػػيـ التربكيػػػة  ىالدراسػػػية كالػػػة كبخاصػػػة تمػػػؾ التػػػم تعنػػػم بتنشػػػئة الطمبػػػة عمػػػ
 .المنشكدة

الِثكػػرم العػػاـ ألم  مجتمػػ ا اإلطػػارن النثسػػم ك  ال كيَّػػة اليتاليَّػػة شػػك ؿتكمػػا 
ػػة مػػف األمػػـ يكابػػت تمي ػػؿ التاعػػدةن جتمػػاعماالالػػ م يعب ػػر عػػف كجػػكدط  ؛ لمكػػؿ  أمَّ

األساسيَّة لبنائ ا، كلم طميعة س ط اليكابت تنػتتم ال كيَّػة باعتبارسػا المحػكر الػ م 
ػػػؿ بػػػيف مجمكعػػػةا مػػػف العكامػػػؿ  ػػػز حكلػػػه بتيَّػػػة اليكابػػػت، كسػػػم نتيجػػػة لمتثاعا تتمركن

ػػػه حػػػرنكت ـ، كتحػػػد د ل ػػػـ الثكريَّػػػة كالمعر  ليَّػػػة، التػػػم تحكػػػـ سػػػمكؾن أعضػػػائه، كتكج 
مسػػارات ـ المتعػػد دة لػػم الحيػػاة، ككعػػين ـ، كطبػػائع ـ كأمػػزجت ـ، كتصػػكراِت ـ عػػف 

ـن الِتػػينـ كاجػػبن االت بػػا ػػمكؾ، كنظػػا مػػف سنػػا تػػتتم  ،عالكػػكف كالكجػػكد، كمعػػايير السو
تعزيػػػػػػز ال كيَّػػػػػػة اليتاليَّػػػػػػة  أسميَّػػػػػػة التربيػػػػػػة عمػػػػػػى ال كيَّػػػػػػة أك التربيػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ

                                                


، وفي األسواء .6APA. Vالسادس اتبع الباحث نظام التوثيق الجوعية االهريكية السيكولوجية اإلصدار  

 ورقن الصفحة(. )اللقب السنةاألول ثن  باالسن العربية تبدأ

 

https://www.alukah.net/culture/0/18839/
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ة لم شت  ا اليتالم، مف أجؿ مكاج ة ما تثرضه العكلنمةا االجتماعيةك  مػف  خاصَّ
  تحد يات لألمَّة.

تاعرؼ ال كيَّة بمعنى "التثرود"؛ لال كيػة اليتاليػة تعنػم التثػرود اليتػالم بكػؿ  
ـ، كننظػػرة إلػػى مػػا يتضػػمنه معنػػى اليَّتالػػة مػػف عػػاداتا كأنمػػاط سػػمكؾ، كميػػكؿ كِقػػين 

الككف كالحياة، إفَّ سكيَّة أية أمَّة سم ِصثات ا التم تمي زسا عف باقم األمنـ لتعب ر 
  عف شخصيت ا الحضاريَّة.

، بػػؿ اسػػتحالت إلػػى قضػػية الكرينػػ اكال ترلنػػ اعتمينػػ اإف قضػػايا ال كيػػة لػػـ تعػػد تمريننػػ
ضػػػمة محكريػػػة ممحػػػة، كقػػػدرسا الػػػبعض عمػػػى أن ػػػا تحكلػػػت مػػػف ظػػػاسرة إلػػػى مع
 كتشػػػير تسػػػتكجب التصػػػدم ل ػػػا لػػػم عيقت ػػػا المثصػػػمية مػػػ  التركيبػػػة السػػػكانية.

، أف التػػيـ ل ػا دكر محػػكرم لػم التػػتيير االجتماعيػةعديػد مػػف البحػكث التربكيػػة ك 
 1 المباشر عمى انتماا الثرد لممجتم .

، الػ م «Tylor» االجتمػاعمالعالـ بتف  (2013أكضحت )مكزة العبار،
التيميػػػػػ  منػػػػػاسي الدراسػػػػػية باليتالػػػػػة الكطنيػػػػػة، ليعػػػػػرؼ ضػػػػػركرة إيػػػػػراا الأكضػػػػػا 
حيػػث يػػرل أف نتطػػة البدايػػة لػػم تعزيػػز ال كيػػة الكطنيػػة، تبػػدأ بغػػرس  ،تػػاريخ ـ

 االجتماعيػػػػةلتتييرسػػػػا عمػػػى سػػػػمكؾ الناشػػػػئة. ككػػػػ ا ينظػػػر إلػػػػى التػػػػيـ  االتػػػيـ نظػػػػرن 
 األساس ال م تتمدد معه كبه شخصية الثرد. عتبارساابكالدينية كاألخيقية، 

مػػف أسػػـ العكامػػؿ الداعمػػة لتعزيػػز ياعػػد إف غػػرس التػػيـ لػػم نثػػكس الناشػػئة       
اإلحسػػػاس باالنتمػػػاا لمػػػكطف، كمػػػف سنػػػا ال بػػػد مػػػف ضػػػركرة تضػػػميف التػػػيـ لػػػم 
المنػػػاسي التعميميػػػة، بتبعادسػػػا كأشػػػكال ا المختمثػػػة، حسػػػب مسػػػتكيات كػػػؿ مرحمػػػة 

بجػكسر اليتالػة  اشرن مبا تعميمية، ألف الخصكصية اليتالية المحمية تتصؿ اتصاالن 
 ة، كمككف أساسم لم كية الكطنية.العربية كاإلسيمي

ل ػػػ ا يجػػػب أف تتضػػػالر الج ػػػكد مػػػف أجػػػؿ إدخػػػاؿ بعػػػض اإلصػػػيحات 
ميػؿ  ػالمنظكمػة التعميميػة مػف كقػت وخػر كدراسػة دكر المنػاسي األساسػية  ىعم

لػم  ػػ يميؿ عمادة المجتمػ  العربػم الػ م نعػيش ليػه عتبارطابمن ي المغة العربية 
التػػيـ  األخيقيػػة تمػػؾأف التػػيـ  عتبػػاراالكمػػ  األخػػ  لػػم  إكسػػاب التػػيـ لمطػػيب.

                                                
1
 - https://www.alukah.net/social/0/91803/ 
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التم تميؿ اإلطار المرجعم ال م يكجػه اختيػارات الثػرد أك الجماعػة لػم مكاقػؼ 
 االجتماعيػػػةمعينػػػة، كسػػػ ط التػػػيـ يسػػػتتي ا الثػػػرد مػػػف مصػػػادر عػػػدة من ػػػا التنشػػػئة 

دكر التربيػػة إلبػػراز الػػن ي التيمػػم المػػراد سنػػا تبػػرز ك  .نيػػة لػػهيكالخمثيػػة البيئيػػة كالد
تتضمف التم إال مف خيؿ المناسي الدراسية  يتتتىتزكيد المتعمميف به، كس ا ال 

 حاجات المجتم  الراسنة. إلىبشكؿ كاعم كمدركس يستند األخيقية  التيـ
لترب  اميؿ المرحمة األسـ لم حياة المتعمـ نظرن كلككف المرحمة اليانكية تا 

مف تككيف شخصيته كتبنم الثرد أنظمػة معياريػة سػمككيه تجػاط المكاقػؼ  اكتماله
بحيػػث تصػػبا سػػ ط  ألخيقػػمخمثيتػػه كقيمػػه ا ىالحياتيػػة سػػ ط األنظمػػة تعتمػػد عمػػ

كالمػتعمـ لػم سػ ط المرحمػة يسػتطي   األنظمة قكالػب خاصػة بػه كبػتلراد المجتمػ .
سي المغػة العربيػػة المعػايير التيميػة مػػف المنػاسي المتدمػة لػه، كتميػػؿ منػا اكتسػاب

 أخيقيػػة متنكعػػة. مػػادة خصػػبة بمػػا تتضػػمنه مػػف مكضػػكعات لغػػرس أنسػػاؽ قػػيـ
ضػػركرة ممحػة لػػم تنميػة التػػيـ كمكػػاـر األخػيؽ، بػػؿ كل ػػا العربيػػة المغػة لػ ا تاعػػد 

الػػػدكر األكبػػػر لػػػم تحصػػػيم ا كاكتسػػػاب ا، لالمغػػػة تعػػػرؼ التػػػيـ كتتكػػػكف كتصػػػتؿ 
 الشخصية.
إلػى الدراسػات لػم ضػكا األزمػة ثتتػر تة خاصػ األخيقيةلتيـ ا تنميةإف 

الحاجػػة تبػػدك ممحػػة إلػػى مراجعػػة  ، لػػػإفالعربػػم مجتمػػ الالتػػػم يمػػػر ب ػػػا  التيميػػة
كلػؽ أسػػس  ف تػتـالتػم البػد أشػاممة لجميػ  جكانػب العمميػة التربكيػة كالتعميميػػة ك 

كلػ لؾ  المؤيرة لػم سػمكؾ األلػراد ألصيمةااألخيقية التيـ  من جية لمعرلة عممية
 الصؼ األكؿ اليػانكم لطيب اليزمة األخيقيةالتيـ  نت س ط الدراسة لمعرلةكا

  ادكر منػػاسي المغػػة العربيػػة لػػم إكسػػابالمتطمبػػات الراسنػػة لممجتمػػ  ك  مػػف خػػيؿ
 ا، المناسػبة لغرسػ األسػاليبطيب المرحمة اليانكيػة، كمعرلػػة ألضػؿ الطرائػؽ ك ل

 .إلي ا حاجةكمدل ال البحث الحالم أسميػة ال م يبرز األمر
 :مشكمة البحث
نماا العتؿ أكير مف استمام ا بتمتيف المعرلة التربية ت تـ  بغرس التيـ كا 

أكلكيات ػػا، عمػػى  أسػػـكتحصػػيم ا، ل ػػ ا ل ػػم تضػػ  تكػػكيف أخػػيؽ المػػتعمـ عمػػى 
عكػػػس مػػػا كػػػاف سػػػائدنا لػػػم التربيػػػة التتميديػػػة التػػػم كانػػػت أكيػػػر احتثػػػاا بالمعرلػػػة 
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ػػا عمػػى اقتنائ ػػا، إلػػى ا لدرجػػة التػػم زعمػػت مع ػػا أف إكسػػاب المػػتعمـ قػػدرنا كحرصن
كبيرنا من ا، يكثم كحدط لتكجيه سمككه، بمػا يتثػؽ كمضػمكف سػ ط المعرلػة، كسػ ا 

 (.16، 2010زعـ تنتصه الدقة كتدحضه التجربة )حسف الخميثة، 
نمائ ػا تحديػد المجػاالت التيميػة  إليهكأكؿ ما يدعك  اتجػاط غػرس التػيـ كا 
التربكيػػػة التػػػم  األسػػػاليبلػػػم المدرسػػػة، كانتتػػػاا الكسػػػائؿ ك التػػػم ينبغػػػم تعميم ػػػا 

تسػػاعد المتعممػػيف عمػػى تميػػؿ تمػػؾ التػػيـ كاكتسػػاب ا، كيػػتتم عمػػى رأس الكسػػائؿ 
الكتاب المدرسم ال م ما يػزاؿ يحتػؿ مكانػة م مػة لػم نظػاـ التعمػيـ العػاـ، ل ػك 

م أدائػػػه إ  يعػػػد األداة الرئيسػػػة لتنثيػػػ  المػػػن ي المدرسػػػم، كعميػػػه يعتمػػػد المعمػػػـ لػػػ
سػ ـ يالتدريسم كالمتعمـ لم تحصيمه الدراسم، كل ا لإف جكدة الكتاب المدرسم 

كسػػ ا يجعػػؿ مػػف األسميػػة بمكػػاف  ،إسػػ امنا مباشػػرنا لػػم االرتتػػاا بمسػػتكل التعمػػيـ
لحص س ا الكتاب كتحميمه مف حيف إلى آخر، حتػى يصػبا كسػيمة لاعمػة كأداة 

م غرس التػيـ التربكيػة كالمضػاميف ناجحة، تساعد المدرسة عمى التياـ بدكرسا ل
 لم نثكس المتعمميف حتى يشبكا متميميف ل ا، متمسكيف ب ا.األخيقية 
لعػػػؿ مػػػف أسػػػـ كظػػػائؼ عمميػػػة تحميػػػؿ الكتػػػب المدرسػػػية أن ػػػا تتػػػدـ لنػػػا  

المبيكيػػة لػػم ينايػػا تمػػؾ الكتػػب  األخيقيػػةكصػػثنا عممي ػػا كمكضػػكعي ا ألنمػػاط التػػيـ 
 (.249سػ، ص1410)محمد الصاكم، 

 ألخيقيةمية التيـ اما كنت أدرؾ سر أسق("1417،لجفيامتداد ) ي كر
، إال حينمػا قػػرأت الحػكار الػ م جػرل مػ  كزيػر التعمػػيـ لػم تتػدـ األمػـ كن ضػت ا

ػػػ اليابػػػانم حيػػػث سػػػتؿ الصػػػحثم الػػػكزير عػػػف سػػػر تتػػػدـ  اقبػػػؿ قرابػػػة عشػػػريف عامن
: تكلػهلجف بيػاسػتطرد يػـ ي ،األخيقيػة : السػر يرجػ  إلػى تربيتنػاين ئقػارد ل الياباف

لػػم  األخيقيػػةليمػػا يتعمػػؽ بالتربيػػة  اليابػػانمكبعػػد دراسػػة متعمتػػة لمنػػاسي التعمػػيـ 
 ."المراحؿ المختمثة عممت كعرلت قيمة س ط التربية

 ،مجتمعػػػات العػػػالـ لػػػدي ا قػػػيـ لكن ػػػا اختمثػػػت لػػػم منابع ػػػامعظػػػـ أف       
ػػ تنبػػ  مػػفلمػػن ـ مػػف يػػرل أف التػػيـ  عػػرؼ متغيػػر الا رغػػـ أف رؼ المجتمػػ  )عا

رغػـ م )اإلنسػانالضػمير كمن ـ مػف يػرل أف منبع ػا  ،(مف مجتم  إلى آخر
كمػف  (خػركمف شخص و ،كمف ظرؼ وخر ،أنه يتغير مف زمف إلى آخر
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المنثعػػة كالسػػعادة الماديػػة دكف النظػػر  يميػػؿالمجتمعػػات مػػف يػػرل أف المنبػػ  
العتػػػػؿ  ـ مػػػػف يػػػػرل أف منبع ػػػػاكمػػػػن  ،االجتماعيػػػػةإلػػػػى الجكانػػػػب الركحيػػػػة ك 

رغػػػـ أنػػػه مػػػف الصػػػعب االتثػػػاؽ عمػػػى قػػػيـ محػػػددة لتعػػػدد المشػػػارب ) البشػػػرم
 ألن ػػػا األديػػػاف السػػػماكية اكتميزسػػػ األخيقيػػػة التػػػيـإال أف منبػػػ   (،كاليتالػػػات

كخػالؽ  ،لمصدرسا خالؽ النثس البشرية العالـ بما يصمح اربانية المصدر )
اليكابػػت  مػػد عمػػىكمػػا تعت ،(اإلنسػػافالكػػكف كسػػننه التػػم يتحػػرؾ لػػم إطارسػػا 

تسػػعى األنظمػػة لػػ لؾ  ،ال تتبػػؿ التغيػػر كالتبػػديؿ عبػػر األزمنػػةالتػػم الشػػرعية 
المتيحتػة لػم المراحػػؿ ميحتة التغييرات المجتمعية التربكية المعاصرة إلى 
مػػف مبػػدأ االسػػتثادة التصػػكل من ػػا مػػف خػػيؿ كضػػػ   االتعميميػػة كالػػة انطيقنػػ

مػ   يتمشػىبمػا األخيقية لمتيـ  مميفالمتعاكتساب بػرامي تربكية تعمؿ عمى 
، كتعظػيـ الثائػدة التربكيػة كمردكدسػا طبيعة المجتم  كخمثيتػه الدينيػة العربيػة

المػػػػكاد الدراسػػػػة ك لػػػػؾ مػػػػف خػػػػيؿ  الحيػػػػاتمالتعميمػػػػم خاصػػػػة لػػػػم الجانػػػػب 
  .المختمثة

 :اوتملم  البحثيمكف بمكرة مشكمة 
ى الهوية المصرية لدى تنمية منظومة القيم الالزمة لمحفاظ عمكيف يمكن "

 ."من خالل اقتراح برنامج يسهم في ذلك؟الصف األول الثانوي  طالب
   البحث: هدف

تنميػػػة منظكمػػػة التػػػيـ لػػػدل طػػػيب المرحمػػػة  إلػػػى سػػػدؼ البحػػػث الحػػػالم
ػػا ياسػػ ـ لػػم  اليانكيػػة بمػػا يحػػالظ عمػػى ال كيػػة المصػػرية مػػف خػػيؿ تتػػديـ برنامجن

 .يته لم تنمية منظكمة التيـكالكشؼ عف لاعم ،مجاب ة س ط المشكمة
 :أسئمة البحث

 عمػم لمحثػاظ ما مستكم اكتساب طيب المرحمة اليانكيػة لمتػيـ اليزمػة .1
 المصرية؟ ال كية

المتتػرح لتثعيػؿ دكر منػاسي المغػة العربيػة نمك ج التصميـ التعميمػم  ما .0
 ال كيػػة عمػػى لمحثػػاظ طػػيب المرحمػػة اليانكيػػة التػػيـ اليزمػػةتنميػػة لػػم 

 ؟ المصرية
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 عمػػػىمػػػا لاعميػػػة البرنػػػامي المتتػػػرح لػػػم تنميػػػة منظكمػػػة التػػػيـ لمحثػػػاظ  .7
 اليانكية؟طيب المرحمة ال كية المصرية لدل 

 :البحثأهمية 
  لػػم  اإلنسػػافكػػكف المرحمػػة اليانكيػػة مػػف أخطػػر المراحػػؿ التػػم يمػػر ب ػػا

حياته كالزالت لم حاجة إلى دراسة جادة تكشؼ عف طبيعت ا كأسميت ػا 
  ا.ككيثية التعامؿ مع

 كأسميت ػا لػم بنػاا شخصػية  ،أسمية التيـ األخيقية لم العمميػة التربكيػة
العطػػػاا كاإلبػػػداع ل ػػػم مرحمػػػة إعػػػداد الثػػػرد  عمػػػىالمػػػتعمـ ليصػػػبا قػػػادرنا 

 لمحياة بتبعادسا المختمثة.
  قػػػد تسػػػاعد لػػػم تكجيػػػه أنظػػػار كاضػػػعم منػػػاسي المغػػػة العربيػػػة إلػػػى التػػػيـ

 اليزمة لممتطمبات المجتمعية الراسنة.
  تزكيػد التػػائميف عمػػى تخطػػيط منػػاسي المغػػة العربيػػة بتائمػػة لمتػػيـ اليزمػػة

 لممتطمبات المجتمعية الراسنة.
  مسػػػػتكل اكتسػػػػاب الطػػػػيب لمتػػػػيـ  عمػػػػىكقػػػػكؼ الخبػػػػراا مػػػػف التربػػػػكييف

 اليزمة لممتطمبات المجتمعية الراسنة.
 البحث:حدود 

 ة:اوتيضمف الحدكد  ا البحثتـ تطبيؽ س 
ــــوىحــــدود  .1  تنميػػػػة التػػػػيـ لػػػػم ػػػػاج المغػػػػة العربيػػػػة دكر من :محت

ال كيػػػػة المصػػػرية لػػػػدل طػػػيب الصػػػػؼ  اليزمػػػة لمحثػػػػاظ عمػػػى
 األكؿ اليانكم.

عمػػى طػيب الصػػؼ  الحػالم يتتصػر البحػػث الحـدود البشــرية: .2
  .األكؿ اليانكم

المػػػػدارس الحككميػػػػة لػػػػم محالظػػػػة المنيػػػػا  :ةالمكانيــــ حــــدودال .3
لػػديف أبػػك الثريػػؽ صػػثم ا) كشػػممت مدرسػػتم اليانكيػػة العسػػكرية

 (.الجديدة اليانكية بنات؛ شناؼ
تـ تطبيؽ تجربة البحث الحالم عمػى الثصػؿ  :ةالزماني ودالحد .4
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 .ـ2021ـ/2020مف العاـ الدراسم اليانم الدراسم 
 .: برنامي إلكتركنمةالتقني ودالحد .5

 البحث:عينة 
 ،الصػؼ األكؿ اليػانكم مف طيب اطالبن  (40مف ) البحثتميمت عينة 

بطريتػػػػة عشػػػػكائية مػػػػف بػػػػيف مجمكعػػػػة مػػػػف طػػػػيب  البحػػػػثينػػػػة كتػػػػـ اختيػػػػار ع
ليػػانم لػػم الثصػػؿ الدراسػػم ا)مدرسػػتم اليانكيػػة العسػػكرية لمبنػػيف كاليانكيػػة بنػػات( 

 .(ـ2021/ـ2020
 متغيرات البحث:

 :)لكتركنميتميؿ لم البرنامي اإل المتغير المستقل )التجريبي. 
 :المتغيرات التابعة   

 تنمية منظكمة التيـ. ـ
ال كيػػػة المصػػػرية لػػػدل طػػػيب المرحمػػػة  ىالحثػػػاظ عمػػػ ــــ              
 اليانكية.
 :البحثمنهج 

 :المن جيف اوتييف تـ استخداـ البحثتبعنا لطبيعة 
 مالنظر إعداد اإلطار  ميستثيد الباحث مف س ا المن ي ل :المنهج الوصفي .1

 األخيقيػػػةحػػػكؿ مث ػػػـك التػػػيـ  تػػػدكر مالتػػػ البحػػػثأسػػػئمة  فعنػػػد اإلجابػػػة عػػػ
مة لممتطمبات المجتمعيػة الراسنػة، كالطرائػؽ كاألسػاليب المناسػبة لتنميػة اليز 
تنميت ػا  مسػ اـ المؤسسػات التربكيػة كمتػرر المغػة العربيػة لػا  ، ك اليزمػةالتيـ 

 مككػػػػ لؾ سيسػػػػتثيد من ػػػػا الباحػػػػث لػػػػ ،الصػػػػؼ األكؿ اليػػػػانكم لػػػػدل طػػػػيب
 فبة عػجم  المعمكمات لإلجا مكالمتميؿ ل ا البحثمف س  مالجانب الميدان
عداد أدكات البحثمحاكر الدراسة  .، كا 

البحػث لمكشػؼ عػف عمى عينة البحث  إلجراا تجربة :المنهج التجريبي .2
تنميػة التػيـ اليزمػة لممتطمبػات منػاسي المغػة العربيػة لػم  أيػر برنػامي لػم

 اليانكم.الصؼ األكؿ  طيب المجتمعية الراسنة لدل
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 التصميم التجريبي:
  ك التجريبم التصميـ عمى المالح البحث اعتمد        

 تنثي  يـ التياس، ةألدا التبمم التطبيؽ إجراا خيؿ مف المجمكعتيف
 التطبيؽ إجراا يـ( البرنامي اإللكتركنم) التجريبية المعالجة مادة

التصميـ التجريبم  يكضا( 1) كالشكؿ. التياسة ألدا البعدم
 لمبحث:

 
 التصميم التجريبي لمبحث( 1) شكل

 بحث:أدوات ال
 :أدوات جمع البيانات ـ أوالً 

 .اليزمة لمحثاظ عمى ال كية المصرية استبانة قائمة التيـ .1
 .المتترح استبانة نمك ج التصميـ التعميمم .2
 .استبانة المحتكم المتعمـ .7
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البرنػػامي المتتػػرح لتنميػػة منظكمػػة ) :مــادة المعالجــة التجريبيــة ـ ثانًيــا
 .التيـ(

 (.اختبار التيـ األخيقية) يتضمف :أداة القياس ـ ثالثًا
               :البحثمصطمحات 

 :(Values) مفهوم القيم
بتن ػػا المبػػادئ كالمعػايير التػػم تكجػه الثػػرد كتضػػبط  اعــرف إجرائًيــالقـيم ت  

عبػارة عػف األحكػاـ التػم تصػدر أن ػا  أمككه، انطيقنا مف خمثية اجتماعيػة، سم
تػم تتػػدـ لػه كبعبػػارة أخػرل محػػؾ مػف الثػػرد بالتتبػؿ أك التثضػػيؿ تجػاط المكاقػػؼ ال

 مثضؿ لم مكقؼ تكجد ليه عدة بدائؿ.المرغكب ليه أك النحكـ بمتتضاط عمى 
بتن ا مجمكعة المبػادئ كالتكاعػد يعرف الباحث القيم األخالقية إجرائًيا: 

األديػػػاف كالضػػكابط كالمعػػايير التػػم تػػنظـ سػػمكؾ الثػػرد كالجماعػػة المسػػتمدة مػػف 
 .لب المرحمة اليانكيةالتم يمارس ا طاالسماكية 

  المغة: مفهوم
 مػا ، يسػتخدمه المجتمػ ملػ"نظػاـ صػكتم رمػزم دال :يقصد بها إجرائًيـا

 بػػيف ألػػرادط، ك لػػؾ تمبيػػة ألغراضػػ ـ كحاجػػات ـ تكاصػػؿكالتعبيػػر كال يػػرلػػم التثك
 ".الحياتية

 :(Identityالهوية ) 
كػف لمثػرد الشَّػثرة التػم يم"بتنَّ ػا  (:0220) مهنـاوي أحمـد ننـيميعرِّفها 

التم ينتمم إلي ا،  االجتماعيةعف طريت ا أف يعر ؼ نثسنه لم عيقته بالجماعة 
كالتػػم عػػف طريت ػػا يتعػػرَّؼ عميػػه اوخػػركف باعتبػػارط منتمينػػا إلػػى ِتمػػؾ الجماعػػة، 
ػػا  كال كيَّػػة كيػػاف يصػػير كيتطػػكَّر، كليسػػت معطنػػى جػػاسزنا كن ائي ػػا، ل ػػم تتطػػكَّر إمَّ

ػػػا لػػػم ات جػػػاط لػػػم ات جػػػاط االنكمػػػاش، كا   ، كسػػػم تغتنػػػم بتجػػػارب أسِم ػػػا نتشػػػاراالمَّ
يجابنػا مػ  ال كيَّػػات  ػا باحتكاك ػػا سػمبنا كا  كمعانػات ـ كانتصػارات ـ كتطموعػات ـ، كأيضن

  ." كسكؼ يتبنى البحث الحالم س ا التعريؼاألخرل
 اإلطار النظري لمبحث:ـ ثانًيا 



 

792 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  مفهوم الهوية المصرية: ـالمحور األول 
( ا ككسر الكاك نسبة مصدرية لمثظ )سكبضـ ال ا :في المغة الهويةمصطمح 

كسم استعماؿ حادث كسك ضمير منثصؿ يعكد عمم شخص ما، أما ال كية 
بثتا ال اا ل م الب ر البعيدة الم كاة  لم معجـ المغة العربية المعاصرة

كالمكض  ال م ي كم كيستط مف كقؼ عميه ل ا مف الخطت نطؽ كممة سكية 
  .( 2008)أحمد مختار عمر، بثتا ال اا

الصادر عف مجم  المغة العربية ” المعجـ الكسيط“كلى 
 .(بتنَّ ا:)حتيتة الشما أك الشخص التم تميزط عف غيرط عرَّل ا
لتد تعددت األدبيات التربكية كالبحيية التم تناكلت  :االهوية اصطالحً أما 

، 2009 ،خضر براسيـإلطيثة ؛ 2014 ،الجرجانم) عرل ا ال كية حيثمث كـ 
 لتحية؛ 5، 2012 ،بك زيدأحمد أ؛ 13، 2010 ،سارلمبس كسمبكرف؛ 74

؛ 2009 ،نصرمحمد عمم ؛ 1378، 2013مبّيض، عامر ؛ 2013 إبراسيـ،
؛ 2015جماؿ نصار، ؛ 2016، رنتركبكس؛ 250، 2004 ،السعدمنكرط 

، 2008البشر، ؛ 247 -246، 2014 ،سمية شابنم؛ 27، 2009،الب نسم
 :كلكن ا أجمعت عمى أف ال كية تتضمف اوتم (،14-13ص

الشجرة  عمىالحتائؽ اشتماؿ النكاة  عمىالحتيتة المطمة المشتممة  -
لال كية حتيتة الشما كصثات ا التم يتميز ب ا عف غيرسا كتعنم 

 .سمكب حياةأا كيتالة ك نثسه لكرن  اإلنسافتعريؼ 
غيرط كالتم تميزط عف  ،حتيتة الشخص المتضمنة صثاته الجكسرية -

 كتجعؿ له  اتا مستتمة 
حينما يكلد الطثؿ بالتميز عف كالديه  تال كية احساس بال ات ينش -

خ  مكقعه لم المجتم ، ل م تشير الم شعكر شخص ما تكعائمته كي
 سمية بالنسبة له أكير شياا األكماسم األ ،بمف سك

لدم الراد كياف اجتماعم  باالنتمااالسماا المعبرة عف الشعكر  ل كيةا -
معيف كالكعم بخصكص ـ المتميمة لم نست ـ التيمم كرؤيت ـ المتميزة 

كرصيدسـ المختزف مف الخبرات المعرلية كالتجارب  اإلنسافلمككف ك 
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نماط السمككية كنكعية تثاعم ـ م  البعديف التاريخم كالجغرالم كما كاأل
 .كالسياسية االجتماعيةتصكرط مؤسسات ـ 

ب ا مجتم  مف المجتمعات  تمؾ السمات كالخصائص التم يتمسؾ -
 :سما ،ميف مكتميزط عف غيرط مف المجتمعات كتتضمف جانبيف 

الجانب المادم بما يتضمف مف معارؼ كعمكـ كلنكف كاكتشالات 
كالجانب المعنكم ال م يتضمف عادات المجتم   ،كاختراعات كابتكارات

 .كقيمه كاخيقيات الرادط كسمككيات ـ
لكمم الحاضف لمجمكعة المثاسيـ كالتيـ طار ان ا اإلتتعرؼ ال كية ب -

مة لم خبرات تاريخية متميزة تشكؿ بمتتداسا التم حكمت انجازات األ
  :ىكيتالته كمف يـ ال كية تشتمؿ عم اإلنسافكعم 
o  الثكر كالممارسة لتحتيؽ خصكصيات  ألطرمرجعية قيمية حاكمة

كالنمط الكمم لحياة  اإلنسافمجتمعية مميزة يتميز ب ا سمكؾ 
 .لمجتم ا
o بما  اإلنسافنتتاؿ بتيـ كمثاسيـ المرجعية الم ارادة الدل  عند اال

 .يةاإلنساناالرادة  عمىيير المرجعية تيعنم قكة ت
كير ايارة لمتمؽ كالجدؿ لم أعد ف قضية ال كية تا أمما سبؽ  يتضا

يير تعكامؿ الت ا لما تتعرض له اليتالات مفمعظـ مجتمعات العالـ نظرن 
أف ال كية  ، حيثساسية المميزة ل ابديؿ بؿ كمسخ الميما األكالتغيير كالت

الصثات الجكسرية التم تميز شخصية قكمية أك حضارية عف غيرسا مف  تميؿ
الشخصيات التكمية أك الحضارية، إن ا البصمة المميمة لمتدر اليابت كالجكسرم 

عف  كالمشترؾ مف السمات العامة التم تميز قكمية ما عف غيرسا أك حضارة
 تتضمفك  اإلنساف  ات سمك  ،النكاة كالجكسر غيرسا مف الحضارات، إن ا

 التراث تميؿك  المجتم ، بتضايا ككعيه كيتالته معرلته كتشكيؿ كالتيـ المعايير
نما يابتة، تعتبر كال االجتماعية اليتالّية بالّ ات كالكعم الثكرم  اتبعن  تتحكؿ كا 
 كلغته الثرد يتالة كسم ل اتيةكا الخصكصية تعنى لال كية .الكاق  لتحكؿ
 كالدته كمكاف الثرد منشت مف يتجزأ ال جزا أن ا كتاريخه، كحضارته كعتيدته
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ف حتى  .المنشت نثس مف أصمه يكف لـ كا 
 :مقومات الهوية

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقومات الهوية0شكل )
 لم بكجكدسـيتسمكف  المصرم الشعب لتلرادالخصكص، كجه  عمى

 عبر شكمت كالتم كالعادات التيـ لم مشترؾ طكيؿ تاريخ كل ـ كاحد كطف
 العصر كلم المجتم ، إلراد داخؿ بعمؽ تتصمت كمثاسيـ معايير التاريخ
 اشعبن  من ـ يجعؿ س ا كؿ كاحدة، كمكاطنة كاحدة دكلة اأيضن  ل ـ الحديث
 دكق .أخرل كأمكر كالمغات األدياف لم بين ـ ليما يختمثكف أن ـ رغـ امتمايزن 
 من ا كعدد التاريخ عبر طبيعم بشكؿ الكطنية أك التكمية ال كية مث ـك رتطك 
 كلم كية .المجمكعة تبمكر تاريخية تغيرات أك صراعات أك أحداث بسبب نشت
 انتمااات ا لم التشكيؾ يمكف ال إ  لألمة التاريخية االستمرارية ضماف لم دكر

 ج ات مختمؼ لم السكاف بيف كاالنسجاـ التجانس مف عالية درجة كتحتيؽ
 (9، 2006 ،د الكدكدب)مكـر ع .الكاحد الكطف

 دواعي ترسيخ قيم الهوية المصرية:
يش دط  كيد ال كية الكطنية كالعربية سك ماتبرز الدكال  نحك تأف مف أ

كالنمك المعرلم  االنثتاحعالـ اليكـ المتغير لم كيير مف احدايه كالمتميؿ لم 
كل ا  .نا نممس اأعادات كسمككيات كييرة بد مىعير أكالتعاظـ التكنكلكجم ال م 

ن ير رمضاف ) المستكم التكمم عمىلاف سنالؾ حاجة ممحة ليستماـ بالتيـ 
ف المجتم  يكاجه أ( 74، 2011عتؿ )محمكد كما ي كر  ،(2017الشكشانم، 
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اخطار ت كيب يتالم كحضارم كغزك لكرم عبر كسائؿ مختمثة كمتعددة ت دؼ 
 .لكار البشر كسمككيات ـ الثردية كالجماعيةأمركة تنميط أك أالم محاكلة عكلمة 

حميت  إلىعيـ المثتكح لم عصر اإل المصرية تتعرض ال كية
دكر التعميـ المتميز التكم لغرس  عمىمكيثة مف الغزك الثكرم، مما يؤكد 

ت مف العصكر أبد ،كلممصريف سكية مركبة لريدة مف نكع ا لمغاية .ال كية
ليكنانية كالعربية يـ استمرت م  اليتالات االكركبية خيؿ لترة الثرعكنية كا
م أاالمتياز عف الغير كالمطابتة لمنثس  عمىكتشتمؿ ال كية  االستعمار

لراد مف خيل ا تتعمؽ بالكيثية التم يرم كيدرؾ األ ن اأ ،خصكصية ال ات
 .نثس ـ كمتثرديفأ

م  تمؾ التيـ التم  ا يكاجه تغير قيمم ال يتكالؽالمجتم  المصرم حالين 
ن ير رمضاف الشكشانم، )عمي ا  عكترعر ه المصرية كالتم نشئ هتتكالؽ م  سكيت

2017)  
 الشباب مف الناشئيف لدل كاألخيؽ التيـ تنمية لم التصكر إف
 يؤدل الخارجم المجتم  لم ـسغير  أك المدارس اليانكية طيب مف المصرم

 كأف المجتم  لم تيةمالخ لمشكيتكا االجتماعية التضايا مف عديد كجكد إلى
 الطيب كؾمس كلى عامة بصثة المجتم  لم المشكيت ؾملت الحالية الصكرة
 تحديدان  أكير برامي كجكد إلى الحاجة ميةسأ يؤكد خاصة بصثة المدرسة داخؿ

 مة.م تمؾ المرحمة ال لم كالتيمية تيةمالخ تنميةمل
 العربية لم كية لمعاصرةا التحديات أخطر" اليتالية العكلمة تميؿكما 

 لحسب العكلمة عمي ا تنطكم التم اليتالية ال يمنة عمى تتتم ال الخطكرة كس ط
نما  .(2016 ،ـقاس دأمج) لثرض ا تستخدم ا التم كاألدكات اوليات عمى كا 

لكقكؼ االدراسة  التم سدلت (0222دراسة الثويني )كس ا ما تبينه 
الظة عمى ال كية اليتالية لمطثؿ العربم عمى دكر المؤسسات التعميمية لم المح

ظاسرة العكلمة قد حديت  كلتد أسثرت الدراسة عف عدد مف النتائي مف أسم ا
لم الماضم كأف الغرب يسخرسا مف أجؿ لرض سياساته المختمثة كمف أسـ 

ف أجؿ تحتيؽ األسداؼ سياسته ت ميش ال كية الكطنية كاليتالية كتم يد م
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إبراز إيجابيات  مف أسم ا: ،راسة بعدد مف التكصياتكخرجت الد االقتصادية.
اإلسيـ كعالميته كعدالته كحضارته كيتالته كتاريخه لممسمميف قبؿ غيرسـ، 

أمجادسـ كيعتزكا ب كيت ـ. تنشيط التثاعؿ كالحكار اليتالم العربم م   ليستم مك
نثعنا كال يتالات األمـ األخرل كأف نيرم يتالتنا العربية اإلسيمية بما نراط ي

  .يضرنا مف اليتالات الككنية األخرل
 ال كية تتؼ كالعكلمة التكمية بيف اليتالم التترجا س ا ظؿ لم
 الجديدة المتغيرات كلؽ التشكؿ يؤيد اتجاط بيف الطرؽ مثترؽ لم المصرية

 ككسائؿ التكنكلكجية اليكرة بثعؿ المجتمعات بيف المسالات ان يار حيث
 ال نهإ كحيث كاليباتة المطمتة بصثت ا األصمية ل كيةا يتدـ كاتجاط االتصاؿ

 نثس ا تثرض كاقعية ظاسرة ألن ا االنتشار، مف اليتالية العكلمة تمن  أف يمكف
 كاإلعيمم المعمكماتم كالتغمغؿ االقتصادم السياسم كالضغط النثك  بحكـ
 السمبية راويا لم نتحكـ أف نستطي  لكننا الجديد، العالمم النظاـ يمارس ا التم
 مرحمة إلى التتخر مرحمة مف لمخركج مضاعثة اج كدن  ب لت إ  العكلمة، ل  ط
 .كمككنات ا الشاممة التنمية عناصر بيف لمترابط انظرن  المجاالت جمي  لم التتدـ

 كاتزاف الثرد تكامؿ تحتيؽالكسيمة التم يمكف مف خيل ا  التيـ دتع
 كاألخيقية االجتماعية اتالسمككي مف المجتم  عمى كالمحالظة سمككه،
مجمؿ التيـ السمككية بال كية،  ارتباط عمىمف الباحييف  عديديؤكد ك  الثاسدة،
بميابة كعاا " تعدم مجتم  ف ال كية ألأ( 249، 2004كد السعدم )أحيث 

لتيـ كالمتكمات التم تكيؼ ه كمجمكع اضميرط كمشاعرط كخيصة لكرط ك سن
ك أف ال كية ال تتعمؽ بال ات تته"، كتضيؼ بدارته كتطب  كيانه كشخصيا  كعيه ك 

 ،مـ كلتا لبنم متعددة )دينيةكتتشكؿ قيـ األ الجماعم.الثرد بؿ تتعمؽ بالكياف 
ف مجمؿ تمؾ التيـ يتشكؿ لم ضكئ ا ا  نتاجية( ك إجمالية، اقتصادية،  ،اجتماعية
 حتىبؿ تشتمؿ  ،كاعرال ا مة كيتالت ا كالتم تتضمف لغت ا كعادات اسكية األ

  المادية كالمعنكية. لخر مباني ا كميبس ا كجمي  خصكصيت ا األ
أكدت الدراسات عمى دكر مناسي المغة العربية لم ترسيخ قيـ ال كية      

( التم سدلت الدراسة 2012دراسة أمير الكحف ) :من ا ،كاالنتماا لدل الطيب
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لصثكؼ تحميؿ كتب المغة العربية لصثكؼ المرحمة األساسية العميا كا الم
كتشاؼ جكانب ال كية التم ركزت عمي ا تمؾ الكتب، كبينت نتائي الاليانكية 

 دراسة عبدك  السمحة.الدراسة أف ال كية العربية المنبيتة مف العتيدة اإلسيمية 
سدلت الدراسة إلى بياف دكر المغة العربية لم بناا التم  (2010اهلل ال اشمم )

بنائ ا مف االتصاؿ كالتعبير كطرؽ التثكير، ال كية العربية مف خيؿ ما تكلرط أل
كتكصمت الدراسة إلى أف الحاجة باتت ممحة لتطكير من اج المغة العربية 
بحيث يكجه نحك غاياته الحتيتية كيصمـ باعتماد مدخمم االتصاؿ كالكظيثية 
لم اختيار محتكاط كأنشطته كيزكد بعناصر الج ب كالتشكيؽ كياخّمص مما 

ت لم أسداله كمحتكاط كأنشطته كخبراته كطرؽ تدريسه يعانيه مف مشكي
  كأساليب تتكيمه.

 :القيم ـالمحور الثاني 
 مفهوم القيمة لغة:

أكاخر الترف التاس   لمالمغة العربية  لممصطما حديث ظ ر  "التيمة"   
الترف العشريف، كلعؿ استخدامه لم البداية  لمعشر يـ شاع استعماله 

سمكل خالد الخميثة، )لمشما المتدر يمننا  لمادمالمداللة عمى المتابؿ 
2010 ،20). 
الشما  كسمعرؼ التيمة مف الناحية المغكية بتن ا " "قدر الشما" تا     

كالنثيس، كالمن ي التكيـ الصحيا الشامؿ الحؽ،  الغالم أمالتيـ المعتدؿ 
كالتيـ جم  قيمة كسك كؿ ما يتمسؾ به لرد أك لئة اجتماعية كب  ا تدؿ 

 ،لمثظة عمى معنى نسبى حسب األشخاص كالجماعات )لاخر عتؿا
1985 ،119.) 

لػػػم لسػػػاف العػػػرب تعػػػرؼ التػػػيـ بتن ػػػا االسػػػتتامة، كقيػػػؿ أقمػػػت الشػػػما 
كقكمتػػه لتػػاـ بمعنػػم اسػػتتاـ، كاالسػػتتامة اعتػػداؿ الشػػما كاسػػتكاؤط كتعنػػم التيمػػة 

 .(498، 12)ابف منظكر، جالعالية المكانية الرليعة كالمنزلة 
األشػياا  ىبمعنػ (American College) دت كممة قيمة لػم قػامكسككر  

    .(41، 1996)ط طاكم،  اخاصن  االتم يعطي ا الناس استمامن 
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 ،حػػث عمػػى عػػدد من ػػايتضػػا أف لمتيمػػة عػػدة معػػاف ركػػز البسػػبؽ  ممػػا
اليبػػات  ،يمنػػه أمقػػدرط كقيمػػة المتػػاع  أم الشػػمايعنػػى قيمػػة  ،االسػػتتامة :كسػػم

  .الدكاـ ،مرعمى األ
 مفهوم القيمة اصطالًحا:

: ، من اتعددت األدبيات التربكية كالبحيية التم تناكلت مث ـك التيـ
؛ 22، 2003 ،الجمؿ كعمى ،مالمتان أحمد؛ 2000،حامد عبد السيـ زسراف)

 الجالد؛ 2009،61المزيف ؛ Gonzalez, 2007؛ 42، 2006 ،عتؿ محمكد
عمم  ؛1100 ،2003جكاسر الدبكس،  ؛43، 2001صالا، ؛ 2010،72

 كلكن ا أجمعت عمى أف التيـ تتضمف اوتم: ،(14، 2016العيسى، 
مجمكعة مف التنظيمات ألحكاـ عتمية انثعالية معممة نحك األشخاص  -

 كأكجه النشاط. كالمعانمكاألشياا 
 التم لي اا مرغكبن  أك يمينة دتع التم الخاصية أك المستكل أك المبدأ -

 رديئة، أـ جيدة المكضكعات بعض كانت إ ا ما تحديد عمى تساعدنا
 كم مة الثائدة عديمة أـ كمثيدة خاطئة، أـ كصحيحة سيئة كحسنة أـ

 .األسمية عديمة أـ
 مكاقؼ أك أشياا حياؿ الثرد تجاساتاال أك ستماماتاالك  معتتداتال -

 كتصرلاته الثرد سمكؾ تكجه المعرلم، بنائه لم سيدخم ا كأشخاص
 .كشكاغمه أسداله سكتعك كأحكامه، اختياراته كتحدد

 التم المؤيرات خيؿ مف الثرد يكتسب ا التم كالسمككيات األلكار -
 .كمكاقثه اتجاساته إلى تؤدل يـ سمبنا مف أك إيجابنا ل ا يتعرض

مكضكع أك  حكاـ العتمية كالكجدانية كالمعتتدات المتعمتة بثكرة أكألا -
لمسمكؾ  لراد؛ ل م معاييراالمكقؼ معيف، كتعد مكج ات عامة لسمكؾ 

 مف الكاق  كالمجتم .لم الحياة مستمدة  كاالجتماعمالثردم 
مجمكعة مف المعتتدات كالتصكرات المعرلية كالكجدانية كالسمككية   -

بحرية بعد تثكر كتتمؿ، كيعتتد ب ا اعتتادا  اإلنسافالراسخة؛ يختارسا 
شياا ألا؛ تشكؿ لديه منظكمة مف المعايير يحكـ ب ا عمى اجازمن 
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ك التبا، كبالتبكؿ أك الرد، كيصدر عن ا سمكؾ منتظـ يتسـ بالحسف أ
 .كاالعتزازباليبات كالتكرار 

ترابط  متعط مكالمعتتدات كالمعايير الت الجماليةخيقية ك ألا ئالمباد -
ئ، كتثرض حيث يعتنؽ س ط المباد ،لعالهأكتكجه الترارات لشخص ك 
 "عميه مف أغمبية المجتم 

لتنظيـ  األدياف السماكيةر مستمدة مف معاييبتن ا  األخيقية التيـ -
محددة  ،يابتة لحماية المتاصد الشرعية ،كلمحكـ عميه ماإلنسانالسمكؾ 

 .التجاساته كميكله عمى نحك يحتؽ الغاية مف كجكدط
التػيـ تعبػر عػف دكالػ   بػتف لمبحث الحػالممف التعريثات السابتة يتضا 

ف درجة ارتباطػه باألشػياا أك تعبر عكتكجه رغباته كاتجاساته نحكسا، ك  اإلنساف
 ج ما يمم: استنتاكيمكف  أك أكجه النشاط. المعانم
تجاساتػػه اكألعالػػه ك  اإلنسػػافإف التيمػػة عبػػارة عػػف تعمػػيـ يتصػػؿ بسػػمكؾ  .1

 كغيرسا مف المؤشرات. 
 أساسنا قكينا لمتيمة.  االعتتاديشكؿ  .2
 م داخؿ مكقؼ الخبرة. اإلنسانتتضمف التيمة تكج ي ا لمثعؿ  .3
 يمة مكضكعنا مرغكبنا لدل معتنتي ا. تميؿ الت .4
 تتضمف التيمة لكرة المعيارية حيث يمكف الحكـ لم ضكئ ا.  .5

 دور التعميم في ترسيخ قيم الهوية:
ساسم لمتربية ألكعضك لم المجتم  ال دؼ ا اإلنسافعد تنمية تا 

ا ا كسياسين ا بكياف المجتم  يتالين ف التعميـ يرتبط ارتباطا كييتن أكالتعميـ حيث 
  .ير به كبما يدكر ليهتا ل ك يؤير لم س ا الكياف كيتاقتصادين ك 

 إلى عمي ا المتعارؼ التيـ منظكمة نتؿ عمى تعمؿ المدرسة فبالتالم لإ
 اكانثعالين  اكعتمين  اجسمين  نمكط تكاكب معارؼ مف له يتدـ ما خيؿ مف المتعمـ

 التيـ بتمتيف اصاخ ااستمامن  ية،اإلنسان المجتمعات تكلم  لؾ ألجؿ"  .اكاجتماعين 
 كالنثسية الخمتية المجاالت كؿ كلم العمرية، المراحؿ مختمؼ لم كترسيخ ا

 كتتـك .كالكثايات المعارؼ تمتيف جانب إلى كالسمككية كالثكرية االجتماعيةك 
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 بما التربكية كبرامج ا مناسج ا بمراجعة بالتعميـ لمعنيةا كالمصالا المراكز
  ك كالمتررات المناسي محتكل أف من ا اإيمانن  ية،لمترب الحديث كالمث ـك يتكالؽ
 بشتف المرغكبة كاالتجاسات األكاديمية الخبرات التيمي  إكساب لم بالغة أسمية

 (70، ص 2015 ،)ميرلت محمكد "لمطيب التيمية التكج ات
 اإلنسافلم تشكيؿ كبناا شخصية  ىكلالبنية األ يميؿف التعميـ أ

لي قيمة كال  ، ـ لم عممية التنميةالصحيا لتسالطريؽ  عمىكصتم ا ككضع ا 
 ،خرم متنكعة كم يمنة كلاعمةآسمية لتعميـ دكف سكية لم ظؿ كجكد يتالات أ

حماية لممشركع الكطنم  ،ال كية لم ظؿ س ط التحكالت عمىكيد تف التأحيث 
لم مكاج ات  كاالنتماابرمته كحماية لمسمـ االجتماعم، كتعزيز لتيـ الكحدة 

 (107، 2016 ،التشتت كاالغتراب الكطنم )دينا اسماعيؿ
تم دكر تكسنا ي ،سداؼ المنظكمة التربكيةسـ األأكيد ال كية مف تف تإ    

سدال ا أدكات التربية لم تحتيؽ أسـ أحد تالمدرسة مف خيؿ المن ي المدرسم ك
 212، 2016، التراث اليتالم لممجتم  كبث سكية )سميمة قاسم عمىكالحثاظ 

 :بهاادآتعميم المغة العربية و 
كبطبيعة  ػتتان اا  عد تدريس المغة العربية بشكؿ صحيا يضمف ل م ا ك يا 

ال مف خيؿ تدبير عدد مف الحصص الدراسية إف يتـ  لؾ أالحاؿ ال يمكف 
سـ العكامؿ التم تساعد لم تشكيؿ أمف  ػا يضن أكثاا بؿ كالمعمميف اإل ،الكالم

كمف يـ يصبا لتعميـ المغة العربية دكر ساـ  ،كسكيت ـ اليتالية كجداف التيمي 
 (2013 ،ميف الكحفأ) التيمي  لكطن ـ انتمااصيؿ لم أك 

ف تككف أساليب التكجيه لي ا ككظيثت ا يبغم أك  المغة العربيةمناسي "ل
 عمى ا كانت غير قادرة ا  ا بعمميات الحياة كحاجات المجتم  ك كير ارتباطن أ

تحتيؽ  عمىا لم متدرت ا  ضعيثن مين ألاف سناؾ  ،رتباطتحتيؽ س ا اال
 (74 ،2005 ،مطاكعالديمتراطية عف طريؽ التعميـ" )ابراسيـ عصمت 

ـ لم العممية  ميتكـ بدكر بارز ك  بصثة عامة الكتاب المدرسم
نه كسيمة ناجحة لتتديـ التيـ كالمعارؼ لم إسمية لم التعميمية كتتميؿ تمؾ األ

كنة لم تعديؿ المحتكم بشكؿ يتناسب داة تتصؼ بالمر أل ك المجاؿ الدراسم. 
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ج زة. نه اقتصادم لم حالة عدـ استخداـ األتكيتصؼ ب .م  التغيرات التعميمية
تغيير المكاقؼ كاالتجاسات  عمىلتضميف التيـ لم الكتب الدراسية يعمؿ 

سك سائد  تبنم نظاـ قيمم يتثؽ كما عمىير بالسمبية، كالتم تساعد كبشكؿ ك
 .مف تكج ات كسمككيات داخؿ المجتم 

لراد ألالمناسي باعتبارسا اليتالة المشتركة غير االختيارية بيف جمي  
عيـ المرئم كالمتركا المتميمة لم اإل األخرلالشعب بعكس الكسائؿ 

كتثكيرط ه كتتكـ بإعداد  سن ،بعالمه اإلنسافتغرس التيـ التم تربط  ،كالمسمكع
كالكطنية  االجتماعيةمية كالتاريخية كالجغرالية ك بالمعارؼ المختمثة العم

 (2009 ،ية )سديؿ الم ابماإلنسانك 
نظاـ كبر لم اكساب التيمي  الير األمحتكم المناسي الدراسية األ

المناسي الدراسية  عمى، لكؿ مجتم  يرسـ بصماته التيمم ال م يتبناط المجتم 
جياؿ اث اليتالم مف األالتم يطبت ا لم مؤسساته التم تعمؿ عمم نتؿ التر 

كساب الثرد خبرات اجتماعية نابعة مف قيـ ا  اليحتة، ك  لألجياؿالسابتة 
كمعتتدات كنظـ كعادات كتتاليد المجتم  ال م يعيش ليه عكدة ب لؾ يسعم 

 اإلنسافمر البكتتة التم يتشكؿ لي ا تحديد سكيته، لالمدرسة لم ن اية األ إلى
 (212، ص 2016)سميـ قاسم،  كتحدد سكيته الكطنية كاليتالية

بالمكاد الدراسية المعنية بشكؿ كبير بتنمية كبث ال كية  االستماـجب ي       
سـ متكمات أ مف س ا المغة العربية التم تعدأر  كعمىاليتالية لم نثكس الناشئة 
ليه مف مكاضي  تاريخية ككطنية كيتالية تيمس إال كية ك لؾ بما تتطرؽ 

ساسية كث كتكسب التيمي  المعمكمات كالحتائؽ األصمب العراقة كالمكر 
، ص 2017 ،مؿ عممأكالحتكؽ كالكاجبات ) االجتماعيةالمتعمتة بالظكاسر 

5- 36) 
 :البحثإجراءات ـ ثالثًا 

اإلجرااات التم اتبعت لم إعداد أدكات  لم س ا الجزا يتـ عرض
متميمة لم برنامي تـ تناكؿ كيثية إعداد المكاد التعميمية ال ، ل االبحثكمكاد 
يتدـ ك  لتنمية قيـ ال كية المصرية لدل طيب الصؼ األكؿ اليانكم،متترح 
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كك لؾ إعداد  بحثكالتجربة األساسية لم طيعيةستاالمتجربة ل اكصثن الثصؿ 
ك لؾ يتدـ  .بعدم( /)قبمم منظكمة التيـ أدكات التياس المتميمة لم اختبار

 األكؿطيب الصؼ  عمىلتجريبية ا لخطكات تطبيؽ المعالجة االبحث كصثن 
 اليانكم.

 :بحثأدوات ال
 :تماو عمى البحث مكاداشتممت 

 قائمة القيم األخالقية المحافظة عمى الهوية المصرية ـ أواًل 
 :الثانويمناسبة لطالب الصف األول ال

 :اوتيةتضمف إعدادسا الخطكات 
األخيقية  التيـت دؼ س ط التائمة إلى تحديد أسـ  :الهدف من القائمة .1

 لم، حتى يتـ اليانكم األكؿ المناسبة لطيب الصؼ الرئيسة كالثرعية
 يعزز ال مكتدريس البرنامي  اختبار التيـ، كك لؾ بناا ضكئ ا بناا

 .التيـ األخيقيةس ط 
 تـ اشتتاؽ س ط التائمة مف خيؿ المصادر :مصادر اشتقاق القائمة .2

 :اوتية
كقيـ بصثة عامة  التيـناكلت ت التمالبحكث كالدارسات السابتة  -

 بصثة خاصة ال كية المصرية
 .أسس تدريس التيـتناكلت  التماألدبيات كالكتابات التربكية  -
مف خيؿ متابمة غير رسمية م   طيب المرحمة اليانكية آراا -

الصؼ األكؿ اليانكم بمحالظة المنيا عينة كبيرة مف طيب 
 طالبنا كطالبة( 60عددسـ )

طيب  اكتحديدن  ،ةلممرحمة اليانكي ةمغة العربيال تدريس أسداؼ -
 .كالتعميـ ةكزارة التربي حددت ا اليانكم كالتم الصؼ األكؿ

بالمرحمة  ةالمغة العربي كمكج م معممم آراااالستثادة مف  -
 .لطيب الصؼ األكؿ اليانكم المناسبة أسـ التيـ ؿحك  اليانكية

 .ةالمغة العربي لمن ي العريضة الخطكط -
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 .لمادة المغة العربية لطيب الصؼ األكؿ اليانكم عمـالم دليؿ -
 ،األكلية ت اصكر  لم التيـتـ بناا قائمة  :صورتها األولية فيالقائمة  .7

لرعية(  قيمة 12عمى )رئيسية مشتممة  تكتـ تتسيم ا إلى أرب  م ارا
 :النحك اوتم عمىمكزعة 

 لرعية( قيـ 6تضمنت ) :االجتماعيةالتيـ  -
 (قيـ لرعية 6)ضمنت ت :التيـ السياسية -
 لرعية( قيـ 6)تضمنت  :التيـ الثكرية كالنظرية -
 لرعية( قيـ 5): تضمنت التيـ الدينية -

صكرت ا األكلية عمى عدد مف  لم التيـتـ عرض قائمة  :ضبط القائمة .4
المناسي كطرؽ تدريس المغة  متخصصممف ( 11)كعددسـ المحكميف 

 ،ةصكرة استبان لمكميف كقد عرضت التائمة عمى السادة المح، العربية
لمتيـ إلى أربعة أعمدة خصص العمكد األكؿ  االستبانةكقد قسمت 

، إلبداا المحكـ الراب ك كاليالث  اليانم، كخصص العمكديف األخيقية
كما  ،لطيب لممرحمة اليانكية أسميت احسب درجة كؿ قيمة   لمرأيه 

ة إلى حاج لمنه إطمب من ـ تعديؿ صياغة أم م ارة يرل المحكـ 
تحديد مدل  :يممتعديؿ الصياغة، كقد طمب مف السادة المحكميف ما 

إلى  قيـإضالة ما يركف إضالته مف ، لممرحمة اليانكية كؿ قيمةمناسبة 
 .س ط التائمة قيـح ؼ ما يركنه مف ، س ط التائمة
المحكميف تـ تعديؿ التائمة كضبط ا كليما يمم  آرااعمى  بناان 
)أرب  قيـ  ىاشتممت عم كالتم النهائية صورتهاالتائمة لم عرض 

 :اوتمالنحك  ىمكزعة عم لرعية قيمة (12)( كةرئيس
 قيمة )تتدير :كسم لرعية ( قيـ3) تضمنت :االجتماعيةالتيـ  -

 (العثك كالتساما(، )مكاـر األخيؽ، )العمؿ(
 ،)حب الكطف(:( قيـ لرعية كسم3) تضمنتالتيـ السياسية:  -

 شاركة السياسية()الحرية السياسية(، )الم
تدير العمـ(، ( قيـ لرعية كسم: )ت4) تضمنتالتيـ الثكرية:  -
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 بالمغة( االعتزازتتدير ال ات( )الطمكح(، ))االعتزاز بالنثس ك 
 كة(.تضمنت قيمتاف كسما )األمانة(، )األخا  :التيـ الدينية -

 :إعداد اختبار منظومة القيم ثانًيا ـ
 :االختبارالهدف من  .2

 لمتتكدتبمم بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ال األداامتارنة  -
 .كتكالئ ـ ،مف تجانس المجمكعتيف

لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية  البحثالبعدم لعينة  األداامتارنة  -
 إحصائيةكاف سناؾ لركؽ  ات داللة  إ اكالضابطة لمعرلة ما 

من ما، كمف يـ الحكـ عمم لاعمية  أمبيف المجمكعتيف كلصالا 
منظكمة التيـ لحثاظ عمى  لم تنمية المتترحالبرنامي  استخداـ

 ،بنائه عمى عدة مصادر لمالدارسة  عتمدتكا ،ال كية المصرية
 :من ا
o  الن ائية التم تـ ضبط ا كتحكيم ا التيـقائمة. 
o  بالتيـ االخيقيةالمرتبطة  كاألجنبيةالدراسات كالبحكث العربية 

 .التيـالمتصمة باختبارات  كاألدبيات
o عة طيب المرحمة اليانكيةطبي 
o المتخصصيف لم مجاؿ التياس كالتتكيـ. آراا 

 المراج ك  الكتب عمى االطيع تـ :االختبارصيانة فقرات  .0
 لم تكالرسا الكاجب الشركط كتحديد ،اتاالختبار  بناا لم المتخصصة

 صياغة عنداوتية  النكاحم مراعاة تـ  لؾ ضكا كلم الجيد، االختبار
 :االختبار لترات
 .ل ا مناسبنا اتعميمين  سدلا لترة كؿ تتيس أف -
 .الغمكض مف كخالية ككاضحة محددة االختبار لترات -
 .غكيالا  كصحت ا راتالثت لغة سيمة -
 .الصحيحة اإلجابة عمى تدؿ الثترات مف أم مؤشرات خمك -
 .لمتخميف اتجنبن  اعشكائين  لمثترات الصحيحة اإلجابة تكزي  -
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 التم كلتا لمتيـ الصعب إلى الس ؿ مفالثترات  لم التدرج مراعاة -
 .االختبار يتيس ا

 .قياس ا لمم ارات المراد مميمة االختبار لترات -
( 36) عمى المبدئية صكرته لم االختبار اشتمؿ :االختبارتصحيح  .7

 ،  االختصاص،  كم مف المحكميف مف لجنة عمى عارض يـسؤاالن
 كالعممية ةالمثظي الصياغة سيمة مدل :سـ حكؿآراا الستطيع ك لؾ
طيب الصؼ  لمستكل االختبار بنكد مناسبة مدل، االختبار لبنكد

 الح ؼ ،لتيـ ال كية المصرية االختبار بنكد تمييؿ مدل، األكؿ اليانكم
 .التعديؿ أك اإلضالة أك

 التعدييت بإجراا الباحث قاـ المحكميف آراا ضكا كلم
، الغكين  بنكدال بعض صياغة إعادة :حكؿ تتمحكر كانت التم اليزمة

مف متعدد حيث شممت كؿ  االختيارمف نكع  االختباركانت عبارات 
يميؿ احداسا  تبييية اختيارامثردة عمى مكقؼ اخيقم متبكعا 

بكاق  درجة كاحدة لكؿ  االختبارتـ تصحيا ، السمكؾ المناسب لممكقؼ
( درجة حيث ميمت كؿ قيمة 36) االختبارمثردة كب لؾ كانت درجات 

 ك أرب  مكاقؼ. بييث أ
 نتائج البحث:

يعرض س ا المحكر نتائي البحث التم تـ التكصؿ إلي ا قبؿ تطبيؽ 
أدكات البحث، كتجربته ك لؾ كلتنا لكؿ سؤاؿ مف األسئمة التم تـ تحديدسا 

 مسبتنا، كليما يمم عرض ل  ط النتائي:
 ذينتائج البحـث المتعمقـة باإلجابـة عـن السـؤال األول مـن أسـئمة البحـث  والـ

 :نصه
 الهوية ىعم لمحفاظ اكتساب طالب المرحمة الثانوية لمقيم الالزمة ىما مستو "

 المصرية؟
لرعية مكزعة  ( قيمة12)نة مف مكك  بالتيـ األخيقيةإعداد قائمة  تـ

آراا المحكميف  ستطيعالمحاكر، تـ تضمني ا لم استبانة  ةربعأ عمى
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، كلى ضكا آرائ ـ كما تيـلألخ  آرائ ـ حكؿ مدل مناسبة س ط ا المتخصصيف؛
 بالتيـ األخيقيةقائمة ن ائية تـ التكصؿ إلى  ،أشاركا إليه مف ح ؼ كتعديؿ

( 12رئيسة تتضمف ) قيـ( 4تضـ ) ،اليانكم األكؿاليزمة لطيب الصؼ 
الصؼ طيب تنميت ا لدل كس ط التائمة است دؼ البرنامي المتترح ة، لرعي قيمة

 :ؿ بالمرحمة اليانكيةألك ا
: تتدير العمؿ، الكـر كمساعدة لرعية( قيـ 3تضمنت ) :لقيم االجتماعيةا -

 المحتاجيف، التساما كالعثك.
( قيـ لرعية: حب الكطف، الحرية السياسية، 3: تضمنت )القيم السياسية -

 المشاركة السياسية.
( قيـ لرعية: تتدير العمـ، االعتزاز بالنثس 4: تضمنت )القيم الفكرية والنظرية -

 ال ات، الطمكح، االعتزاز بالمغة.كتتدير 
 .تضمنت )قيمتاف(: األمانة كاألخكة القيم الدينية: -

المناسبة  خيقيةاأل التائمة الن ائية لمنظكمة التيـ كب  ا تـ إعداد
 فلطيب الصؼ األكؿ اليانكم كبالتالم يككف البحث قد انت ى مف اإلجابة ع

 السؤاؿ األكؿ.
الـذي ثـاني مـن أسـئمة البحـث و العـن السـؤال  إلجابـةنتائج البحـث المتعمقـة با

 :نصه
"ما نموذج التصميم التعميمي المقترح لتفعيل دور مناهج المغة العربية في تنمية القيم 

 "؟طالب المرحمة الثانويةالالزمة لمحفاظ عمى الهوية المصرية لدى 
( لمتصميـ التعميمم لبيئة 0227براهيم الدسوقي )إتـ تبنم نمك ج 

 ا لمخطكات اوتية:مدمي كلتن التعمـ ال
يؿ أسداؼ قائمة التيـ تبمكرت األسداؼ مف خ :تحديد الهدف من البرنامج -

سدؼ البحث تنميت ا لدل طيب الصؼ األكؿ اليانكم،  التم األخيقية
 :لمكتتمخص 

 التمعمى قائمة التيـ المطركحة  بناان  :تحديد المحتوى التعميمي لمبرنامج -
دات لمبرنامي كتـ مناقشت ا كعرض ا لم دركس أرب  كح لمتـ تصميم ا 

 البرنامي.
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تحديد المكضكعات كالعناكيف الرئيسة كالثرعية تحميل المهمات التعميمية:  -
 .كاألنشطة كم اـ الت يئةلكؿ درس، 

المتعمتة  تكاإلجرااا كالتعميميةتضمنت المعايير الثنية  مرحمة التصميم: -
 كك لؾ االنشطة الصثية. نماإللكترك بكيثية إعداد محتكل البرنامي 

 األنشطة التعميمية اإللكتركنية كم اـ التعمـك  تنظيم أهداف الوحدات -
ككاج ات التثاعؿ اإللكتركنية، كتصميـ  التعمـ، تكتصميـ استراتيجيا

 أداكت التتييـ.
 كمن جية، كلؽ أسس كمعايير تعميمية، اإللكتروني وتصميم السيناري -

 كتتنية تكنكلكجية 
  ستبانة لمعايير تتييـ البرنامي كعرضه عمى السادة المحكميف إعداد اتـ

 ألخ  آرائ ـ.
  ا لمنمك ج محمد إبراسيـ الدسكقم تـ إنتاج السيناريك اإللكتركنم طبتن

الطيب عميه  الطيع( (Google classroomكرلعه عمى مكق  
كالتسجيؿ، كالتثاعؿ م  البرنامي المعد لتنمية منظكمة التيـ لمحثاظ 

 ل كية المصرية.عمى ا
 الذي نصه:الثالث و إلجابة عن السؤال نتائج البحث المتعمقة با

مصرية الهوية ال ىما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية منظومة القيم لمحفاظ عم"
 "؟لدى طالب المرحمة الثانوية

تحميؿ النتائي اإلحصائية كالمتارنة بيف نتائي الطيب لم تـ 
 ماف معادلةالبعدم باستخداـ  االختبارتجريبية لم المجمكعتيف الضابطة كال

 بيف الثركؽ متدار لتحديد مستتمتيف، لعينتيف( Man-Whitney) كيتنم
 :    (1) جدكؿلم  ياظ ر كما ،البرنامي تطبيؽبعد  المجمكعتيف
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لمعينتين التجريبية ( Z) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة: (2جدول )
 التطبيق البعدي الختبار القيم في والضابطة 

متوسط  العدد المجموعة أبعاد المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

مستوي 
 الداللة

حجم 
 التأثير

القيم 
 االجتماعية

 610.00 30.50 20 التجريبية
5.444 

 دال
0.01 

0.86 

 210.00 10.50 20 الضابطة مرتفع

 القيم السياسية
 610.00 30.50 20 التجريبية

5.451 
0.86 

 210.00 10.50 20 الضابطة مرتفع

 القيم الفكرية
 610.00 30.50 20 التجريبية

5.453 
0.86 

 210.00 10.50 20 الضابطة مرتفع

 القيم الدينية
 610.00 30.50 20 التجريبية

5.485 
0.87 

 210.00 10.50 20 الضابطة مرتفع

 االختبار ككل
 610.00 30.50 20 التجريبية

5.419 
0.86 

 210.00 10.50 20 الضابطة مرتفع

( 51415( تساكم )Z( السابؽ أف قيمة )11رقـ ) الجدكؿ مف يتضا
  ات لركؽ تكجد أنه يعنم كس ا( 1111قيمة دالة إحصائينا عند مستكم داللة )

 التجريبية المجمكعة ألراد درجات متكسطاترتب  بيف إحصائية داللة
عمى  التيـ لمحثاظمنظكمة  الختبار البعدمعة الضابطة لم التطبيؽ كالمجمك 

 .المجمكعة التجريبية لصالاال كية المصرية 
منظكمة التيـ لمحثاظ عمى  أف استخداـ البرنامي لم تنميةس ا يعنم 

المصرية حتؽ تحسننا ممحكظنا أللراد المجمكعة التجريبية التم تمتت ال كية 
ا سك الثنيات كاألساليب المستخدمة لم البرناميالبرنامي، كمما ساعد أي  ،ضن

كك لؾ استخداـ األنشطة كالمناقشات المحببة لمطيب كالتم استخدم ا الباحث 
كس ا يتضا عند حساب حجـ األير  .أيناا تطبيؽ لمبرنامي لم معظـ جمساته

( أف (Rosenthal, 1994( كسم قيمة مرتثعة حيث كضا 11.6كال م بمغ )
لتكير،  115كبير مف  لتكير 113متكسط  لتقؿ، 111صغير مف حجـ األير 

  لؾ:( يكضا 3شكؿ )( ك 2جدكؿ )ك 
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الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ( 2جدول )

 الختبار القيم.

 حجم األثر مستوي الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير

 القيم االجتماعية
 

 00. 00. 0 الرتب السالبة

3.934 

 

0.01 
0.88 

 مرتفع

 210.00 10.50 20 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايدة

   20 المجموع

 القيم السياسية

 00. 00. 0 الرتب السالبة

3.937 

 

 210.00 10.50 20 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايدة

   20 المجموع

 قيم الفكريةال

 00. 00. 0 الرتب السالبة

3.931 

 

 210.00 10.50 20 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايدة

   20 المجموع

 القيم الدينية

 00. 00. 0 الرتب السالبة

3.938 
 210.00 10.50 20 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايدة

   20 المجموع

 االختبار ككل

 00. 00. 0 الرتب السالبة

3.926 
 210.00 10.50 20 الرتب الموجبة

   0 المحايدة الرتب

   20 المجموع
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قيم الختبار  لبعديبين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق ا الفرق (7شكل )

 الهوية
التيـ لمحثاظ  لمنظكمة ميتهكلتحديد لاعمية البرنامي كقياس درجة تن

كؿ بالمرحمة اليانكية، تـ حساب طيب الصؼ األ المصرية لدلعمى ال كية 
ما بيف  تمتدك المعدؿ،  لمكسب ؾية بمنسبة الكسب المعدؿ باستخداـ معادل

أنه إ ا بمغت س ط النسبة أكبر مف الكاحد الصحيا  بميؾ( كيتترح 2صثر، )
أك الكحدة المستخدمة لعالة لم تدريب كتنمية ليمكف اعتبار البرنامي المستخدـ 

  لؾ: جدكؿ يكضاقدرات كم ارات المتعمميف، 
 ا لنتائج اختبار القيموفقً  مجموعة البحثلداللة نسبة الكسب المعدل  (4جدول )

 الداللة القيمة قياس الفاعمية المتغير

 دال 1.29 نسبة بالك قيم الهوية المصرية
2 0.965 

كؿ السابؽ أف دراسة البرنامي يتصؼ بدرجة عالية مف يتضا مف الجد
تنمية منظكمة التيـ اليزمة لمحثاظ عمى ال كية المصرية الكثااة كالثاعمية لم 

، حيث بمغت نسبة الكسب المعدؿ أكبر مف طيب الصؼ األكؿ اليانكملدل 
، كس ا يشير إلى أف س ا البرنامي يتصؼ بالكثااة ليختبارالكاحد الصحيا 

 .لثاعميةكا
يتا إنسبة مرب  ر كبير حيث بمغت ييتف لمبرنامي تأيضا أكما يتضا 

 (.1، 2112بك عيـ، أ)رجاا  115كير مف أ
 :وتفسيرها مناقشة النتائج
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مف متارنة أداا طيب المجمكعة مف العرض السابؽ لنتائي البحث 
مة منظك  ختبارالالتجريبية )مجمكعة البحث( لم التطبيتيف التبمم كالبعدم 

، كس ط البعدمك لؾ لصالا األداا ، فاألدائييبيف  اأتضا أف سناؾ لركقن  التيـ،
%( كما تبيف كجكد لركؽ 0.01الثركؽ  ات داللة إحصائية عند مستكل )

كالضابطة لم التطبيؽ البعدم لصالا  ، ات داللة بيف المجمكعتيف التجريبية
منظكمة برنامي لم تنمية األير اإليجابم لم عمىمما يدؿ  ،المجمكعة التجريبية

 بالمرحمة اليانكية. األكؿطيب الصؼ  للد تيـ لمحثاظ عمى ال كية المصريةال
 :اوتية االعتبارات ىلإيجابم ير اإلكقد يرج  س ا األ

ا لما يتميز به مف مميزات عدة، ل ك يخمؽ نظرن اإللكتركنم لاعمية التعمـ  -
ماف كالبعد عف خيل ا باأليشعر الطيب مف ك  ممتعة،بيئة تعميمية محثزة ك 

يكلر بيئة تعميمية تثاعمية مستمرة مف خيؿ التشكيؽ كما ، نتتادكاالالتكتر 
ة المتنكعة، حيث يكلر سئمت الصكتية كالعركض التتديمية كاألكالتعزيزا
ف يـ كم ،ا لمتيـتحمؿ نما جن لكتركنية تستعرض متاالت إنشطة أالبرنامي 

تم يعرض لي ا الطالب ما تكصؿ اليه مف النشطة الكتابة أيمارس الطالب 
 .نتائي البحث لم المكاق  المختمثة حكؿ التيـ المتناكلة لم الدرس

نثس ـ أ عمىنسانية ك لؾ باعتماد الطيب إلنب اكما يعزز البرنامي الجكا -
نه يكلر المركنة الكالية لكؿ طالب ينجز الم مة أ، كما التيـلم اكتساب 

 .ا عف التكبيخ كالعتابدن التعميمية حسب قدراته بعي
لكتركنية متنكعة يتـك لي ا الطالب بتحميؿ إنشطة أيستخدـ البرنامي  -

م أمتاحة لمطالب لتصثح ا لم  ألنشطةاالنصكص المعركضة، كس ط 
 م مكاف.أكقت ك 

كالتم يستطي  الطيب  برنامي نما ج لمممارسات كالسمككيات التيميةيكلر ال -
متدـ كتتييـ أدائ ـ بالترب أك البعد عف بعد ل م ا مف تتميد النمك ج ال

 .النمك ج المتدـ
استخداـ أنشطة التعمـ ألكير مف حاسة أيناا التعميـ، كمراعاته ألنماط تعمـ  -

 ػ التيمي ، كما يتضمنه مف صكر كمصادر تعمـ إلكتركنية )ليديكسات
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ج ب كتركيز انتباط  عمىعركض تتيميه( كغير  لؾ مف العناصر تعمؿ 
نحك المحتكم التعميمم، كتتيا لرصة أكبر لمتعمـ مف خيؿ أكير  المتعمميف

 مف حاسة لم كقت كاحد
عرض المحتكم اإللكتركنم مرة أخرم كتكرارط كالحصكؿ  عمىقدرة الطيب  -

 التغ ية المرتدة أيناا كبعد البحث يس ـ لم إتتاف المحتكم. عمى
 ادر التعميمية.مف التثاعؿ المباشر كتنكع المص االستثادةتاحة لرصة لم إ -
بيئة تعميمية محثزة كممتعة  يكلرالتثاعؿ م  المحتكم المتدـ لمطيب،  -

، كجكد بيئة كاالنتتاديشعر مف خيل ا الطيب باألماف كالبعد عف التكتر 
 اإلنسانية، كاالجتماعية كمف يـتعزيز الجكانب  عمىتثاعمية مستمرة تعمؿ 

 ىالتشجي  عم ىإلإضالة ص مف مشاعر الخكؼ كاالنعزالية التخم
 المشاركة لم اإلجابات.

ميؿ  ،عديد مف الدراسات السابتةالحالم م  نتائي  تتثؽ نتائي البحث -
 ،أحمد عبد الحميـ ؛2019 ،سناا البمتاجم؛ 2019 ،بسمة طه :دراسة
كجكد  أظ رتالتم ( 2019، تامر العنزم ؛2010 ،دينا المصرم ؛2013

لمجمكعات التجريبية التم لصالا طيب ا إحصائيةلركؽ  ات داللة 
 .درست محتكل متعمؽ بالتيـ األخيقية

 :البحث توصيات
 الباحث لإف نتائي، مف الحالمالبحث  إليهؿ تكص ما خيؿ مف

 :بما يمم كصمي
تضميف مكضكعات قيمية مختمثة  ات صمة بالسمككيات المنتشرة لم  .1

 المجتم  داخؿ جمي  المتررات الدراسية.
 مف خيؿ أنشطة تعمـ مختمثة كمحببة لمطيب. التنكع لم عرض التيـ .2
لم تدريس المتررات نظرية كالتربية  اإللكتركنماستخداـ التعمـ التركيز  .3

ير لم تنمية أخرم مف المغة العربية لما له مف أع ك سيمية كلر اإل
 ة.م ارات الطيب المتنكع

 ىعملكتركنية المتدمة كعدـ االقتصار نشطة اإلالتنكع لم استخداـ األ .4
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ك التصثا عبر مكاق  البحث أ متاط  لمثيديك عمىتتديـ المحتكم 
 .المختمثة

داخؿ الثصكؿ لما له  اإللكتركنماستخداـ التعمـ  عمىتدريب المعمميف  .5
 .مف أير لم تنمية م ارات الطيب

لكتركنية سادلة إنشطة أعداد إ عمىكرش عمؿ لممعمميف لتدريب ـ  عتد .6
مف تمتم  ممم بدالن تثسير كالتثكير التالتحميؿ كالت عمىتساعد الطيب 

 .المعمكمات كالمعارؼ بشكؿ مباشر
داة تشخيصية تلكتركنية كإلنشطته اأك  اإللكتركنماستخداـ التعمـ  .7

س ا التشخيص  ىعم قد يكجد مف قصكر لممحتكم كبناان  عمالمكشؼ 
 نشطة صثية متنكعة لعيج س ا التصكر.أعداد إيتـ 

 البحوث المقترحة:
يـ لم المرحمة االبتدائية كدكر األسرة، باعتبارسا المؤسسة دراسة الت .1

االجتماعية األكلى التم تستتبؿ الثرد من  كالدته لم اكتساب التيـ 
كالعادات كالسمككيات المتكالتة م  البيئة التم يكلد لي ا عف طريؽ 

 التنشئة االجتماعية.
ت دراسة التيـ المتضمنة لم الكتب المدرسية لمختمؼ المستكيا .2

الدراسية، ألن ا تس ـ لم تككيف التيـ كتنميت ا لدل التيمي ، باعتبارسا 
 أمؿ األمة كعماد ن ضت ا كحماة عتيدت ا كحريت ا كأرض ا.

دراسة تتناكؿ أير العمـ لم تككيف التيـ التربكية كاألخيقية لدل  .3
 كاستيمارالشباب، كتكعيت ا بتسمية االطيع كتنظيـ كقت الثراغ 

 الكقت.
ة ت تـ بتطكير المناسي التربكية، لجعم ا تتماشى م  التيـ دراس .4

كالعادات الدينية النابعة مف األدياف السماكية كترسيخ ا لم  سف 
 الطيب.

دراسة كبرامي ت تـ بتتكية الصمة بيف المراسؽ كالمعمـ، ألنه مف أكؿ  .5
كاجبات المعمـ كسب حب الطيب، كمحاكلة ل ـ الظركؼ العائمية 
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 احتياجاته لم المدرسة.لكؿ تممي  ك 
دراسة تتضمف ادخاؿ البرامي التكنكلكجية الحديية لم المناسي كالطرؽ  .6

لتدريس التيـ كاألخيؽ كالعادات العربية األصيمة كربط ا  ةالتدريسي
 بالمنظكمة التعميمية.

 المراجع والمصادر:
 :المراجع العربيةأواًل ـ 

ب بناا التيـ التربكية كاألمنية أسالي .(2011إبراسيـ عبد اهلل محمد الحسيف )
رسالة  ،متررات المغة العربية لمصؼ الراب  االبتدائم، دراسة تحميمية لم

ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ 
 .15، صاالجتماعيةالعمـك 

ة تربية المواطنة بين خصوصي  كصيح السيد عبدط: " ،أحمد غنيمم م ناكم
، قسـ أصكؿ التربية، كمية الهوية وهيمنة العولمة  دراسة تحميمية ناقدة"

 .21التربية، جامعة بن ا، د. ت. ص 
ال يئة  :التاسرة ،سكية اليتالة العربية .(2012ابك زيد ) مصطثى حمدأ

 .المصرية العامة لمكتاب
درجة تكالر معايير ال كية اليتالية لم من ي  .(2017مؿ الشيخ عمم )أ

مجمة  ،لمتعميـ االساسم مف كج ة نظر المعمميف االجتماعيةالدراسات 
 (50عدد ) ،(39مجمد ) ،جامعة البعث

(. دكر مناسي المغة العربية لم تشكيؿ ال كية لدل 2012أميف الكخف. )
( األمة كسكية العربيةالناشئة لم األردف، دراسة متدمة إلى مؤتمر )

 .2012تشريف األكؿ  17-15 المنعتد لم الجامعة األردنية
(: التيـ التربكية 2013إي اب عيسى المصرم، طارؽ عبد الرؤؼ، )

مؤسسة طيبة لمنشر  :مصادرسا(، التاسرة ػأسس ا  ػكاألخيقية )مث كم ا 
 .166-165كالتكزي ، ص

( لاعمية تدريس كحدة متترحة لم التربية 2019بسمة طه محمد حسف )
النظرية التكاصمية  عمىقائـ اإلسيمية لم ضكا استمامات الطيب 
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دمكدك لتنمية التحصيؿ كالتيـ األخيقية لدم طيب الصؼ باستخداـ األ
 كمية التربية جامعة سكساج ،األكؿ اليانكم، رسالة ماجستير

بحث في تأثير العولمة عمى  ،العولمة والمواطنة والهوي ةيائر رحيـ كاظـ: "
مجمة التادسية لم اوداب "، االنتماء الوطني والمحمي في المجتمعات

كالعمكـ التربكية، المجمد اليامف، العدد األكؿ، جامعة التادسية، العراؽ، 
 .259 - 258. ص 2009
العربية لمصؼ السادس  لغتم("درجة تضميف كتاب 2019)العنزم يامر نايؼ 

 ،المتكسط لمتيـ األخيقية مف كج ة نظر المعمميف لم دكلة الككيت
 ية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت. كم رسالة ماجستير،

(: التيـ األخيقية المتضمنة لم كتب السرج 2016جابر مبارؾ العتيبم )
رسالة ماجستير، كمية العمـك  ،لم دكلة الككيت االبتدائيةالمنير لممرحمة 
 جامعة آؿ البيت. ،التربكية كالنثسية

مركز الجزيرة  ،(. ال كية اليتالية كتحديات العكلمة2015) صارجماؿ ن
    Studies.algazeera.nez: ىعم، متاح 2015 ،لمدراسات

(: "أسس التيـ 2017براسيـ محمد خالد برقاف )إ ،خمكد محمد قاسـ العبد هلل
األخيقية لم الع د الجديد كمكقؼ الترآف الكريـ من ا تحميؿ كنتد، 

 2ع ،13مي ،المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 .143،159صص

مسئكلية المدرسة لم ترسيخ ال كية الكطنية، دلاتر  .(2018خميؿ نزي ة )
 .(20) ع ،مخبر المسالة التربكية لم ظؿ تحديات الراسنة

( "التيـ األخيقية المتضمنة لم محتكم كتب لغتنا 2019)حمس داكد دركيس 
الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا كمدل اكتساب تيمي  الصؼ الراب  

 غزة.ػ التربية جامعة اإلسيمية  كمية ،ماجستيرل ا"، رسالة األساسم 
، متاح ( دكر التعميـ لم تعزيز ال كية الكطنية2016مؿ اسماعيؿ )دينا األ
 ى:عم

yaf.ps › uploadedFiles › docs › palasinians-issuse12  

المكق   ،تحديات ال كية اليتالية العربية لم ظؿ العكلمة (. 2016) رنتركبكس

http://yaf.ps/server/uploadedFiles/docs/palasinians-issuse12/10.pdf
http://yaf.ps/server/uploadedFiles/docs/palasinians-issuse12/10.pdf
http://yaf.ps/server/uploadedFiles/docs/palasinians-issuse12/10.pdf
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 .انيركبكلكجيا العربم االكؿ لم االنيركبكلكجيا كالسكسيك

تعمـ التيـ التربكية  لم(: دكر رياض األطثاؿ 2010سمكل خالد الخميثة )
ف لمنشر كالتكزي ، لمرحمة ما قبؿ المدرسة، اإلمارات العربية المتحدة، العي

 20ص
التراث ك كية يتالية  عمىدكر المدرسة لم الحثاظ  .(2016سميمة قاسم )

الناشئة )دراسة تحميمية لمحتكم المناسي المغة العربية لممرحؿ  للد
 ،(6العدد ) ،ية جامعة اـ البكاقم بالجزائراإلنسانمجمة العمكـ  االبتدائية(
2016  

ال كية اليتالية لمشعكب  عمىلمة اليتالية (. ايار العك 2014سمية شابنم )
( ص ص 4العدد ) ،مجمة دلاتر لمبحكث العممية الجزائر ،العربية
246- 247 

مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية  "(2114) محمود محمد مرتجي عاسد

 ،للقيم األخالقية من وجهه نظر معلميهم في محافظة " رسالة ماجستير
 غزة1-زهر جامعة األ ،كلية التربية

برنامي متترح لتنمية التيـ األخيقية لدم أطثاؿ "(: 2001عايدة صالا )
، رسالة دكتكراط، كمية التربية، جامعة األقصى، "الرياض بمحالظة عز

 يف شمس.عجامعة 
("تطكير مناسي التعميـ لتنمية المكاطنة لم 2008غريب ) عايدة عباس أبك

 ،اليانكية " المؤتمر العممم األكؿاأللثية اليالية لدل الطيب بالمرحمة 
 .االجتماعيةتربية المكاطنة كمناسي الدراسات 

(. التيـ السياسية العالمية لم الخطاب 2015مصطثى جابر العمكانم )
الترانم: مدخؿ من اجم لدراسة العيقات الدكلية، المع د الدكلم لمثكر 

 .سيمماإل
ية اليتالية لدم طيب تنمية الكعم بال ك  .(2019شحاتة )حمد أمصطثم 

 ، 64عدد  ،المجمة التربكية ،الجامعات المصرية المبتعييف لمدراسة الخارج
عمى  االجتماعم(: "تتيير جكدة مكاق  التكاصؿ 2017مركة صيح م دم )

 التيـ األخيقية " طمبة الجامعات األردنية الخاصة لم العاصمة عماف،
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 كمية األعماؿ. ،رسالة ماجستير
متاؿ التيـ  ،( صحيثة البياف اإلماراتية اإللكتركنية2013العبار ) مكزة راشد

  .كال كية الكطنية
 .دار المن ؿ ،(. تطكير المناسي2015ميرلت محمكد محمد عمم )

(. اس اـ معممم التربية االسيمية لم اكتساب 2005حمد الخكالدة )أناصر 
 ،العربية المتحدة بدكلة االمارات االجتماعيةطمبة التعميـ اليانكم لمتيـ 

مارات جامعة اإل ،(، كمية التربية22، عدد )20مجمد  ،مجمة كمية التربية
 .العربية المتحدة

ال كية اليتالية )المث كـ كالخصائص  (.2016)يكسؼ جماؿ الديف  نجكل
العدد  ،(24مجمد ) ،جامعة التاسرة ،مجمة العمكـ التربكية ،كالمتكمات(

(3) 
زمة التيـ لم أالمؤتمر العممم الحادم عشر )ن ير رمضاف الشكشانم، 

، كمية التربي  ة.المؤسسات التعميمية(، جامعة الثيـك
( صراع التيـ كانعكاساته عمى صكر 2018سبه مسعد عبد الثتاح عنبر )

رسالة  ،مكاج ته لمالمستتبؿ لدل طيب المرحمة اليانكية كدكر التربية 
 كمية التربية جامعة المنصكرة. ،ماجستير

 االنتمااالمناسي التعميمية لم تعزيز ركح دكر  .(2009)الم ابم  عمىسديؿ 
كغرس مثاسيـ كقيـ الكحدة كاالعتزاز بال كية الكطنية كحب الكطف لم 

 2009 ،نثكس النشا مف الشباب
 :اإلنجميزيةالمراجع ثانًيا ـ 
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