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هػػدفت الد ارسػػة الت ػػرؼ إلػػر دور م ممػ المرحمػػة األس سػػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًية
مػػف واهػػً ًظػػر مػػديري المػػدارس تب ػ ً لمتغيػػر الاػػًسى والمًطقػػة الت ميمػػةى والمؤهػػؿ ال مم ػ ى سػػًوات الخدمػػةى
االًتمػ ػ ء السي سػ ػ ى وسػ ػػبؿ تف ي ػػؿ دور م مم ػ ػ المرحم ػػة األس سػ ػػية ال ميػ ػ ف ػ ػ الحفػ ػ ظ ممػ ػػر الهوي ػػة الثق فيػػػة

الفمسطيًية لدى طمبتهـ ف ضوء ًت ئج الدراسة وتحددت م كمة الدراسة ف السؤاؿ الرئيس الت ل :
ما دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية لدى طمبتيم من
وجيو نظر مديري المدارس؟
وتتفرع من ىذا السؤال األسئمة التالية:

 .0م درا ت تقدير مديرى مدارس المرحمة األس سية ال مي لدور م مميهـ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة.
الفمسطيًية لدى طمبتهـ؟
 .2هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة ( (0.05≤ αبػػيف متوسػػط ت تقػػديرات ميًػػة
الدراسة لدور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية لديهـ ت ػزى لمتغيػر الاػًسى

المً طقػػة الت ميميػػةى المؤهػػؿ ال مم ػ ى سػػًوات الخدمػػةى االًتم ػ ء السي س ػ ى وم ػ سػػبؿ تف يػػؿ دور م ممػػيف
المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية لدى طمبتهـ ف ضوء ًت ئج الدراسة.

ولإلا بة مف أسػئمة هػذم الد ارسػةى والتحقػؽ مػف فرضػي ته اسػتخدمت الب حثػة المػًهج الوبػف التحميمػ ى وتكوًػت
أداة الد ارسػػة مػػف اسػػتبي ف الهويػػة الثق فيػػة والػػذي ػػمؿ ف ػ بػػيغتً الًه ئيػػة ممػػر ( )72فق ػرة موزمػػة مم ػ أرب ػػة
ما الت ه ( :المًه ج الدراس ى األً طة العبفيةى البيئة البفيةى التحدي ت الثق فية الم برة)

وتػػـ التأكػػد مػػف بػػدؽ األدوات ب رضػػه ممػػر مامومػػة مػػف المحكمػػيفى وحس ػ ب ثب تهػ بطريقػػة التازئػػة الًبػػفية
وألف كروًب خ.

وطبقػػت أداة الد ارسػػة ف ػ الفبػػؿ الد ارس ػ األوؿ لم ػ ـ الد ارس ػ  2102/2102ممػػر ميًػػة الد ارسػػة والمكوًػػة مػػف

( )57مدي اًر ومديرةى وتـ اختي ره بطريقة الحبر ال مؿ لاميع مدراء مح فظة غزة.

ثـ ام ت الًت ئجى وحممت ب ستخداـ برً مج ( )spssحيػث تػـ اسػتخداـ أسػ ليب إحبػ ئية مديػدة لتحميػؿ البي ًػ ت
مًهػ ػ  :التكػ ػ اررات والًس ػػب المئوي ػػةى ال ػػوزف الًس ػػب ى المتوس ػػط الحسػ ػ ب واالًحػ ػراؼ الم يػ ػ ريى م مػػؿ االرتبػ ػ طى
م مؿ الثب تى تحميؿ التب يف األح دي (.)ONE-WAY ANOVA
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

ي

 -0الدرا ػػة الكمي ػػة لتق ػػدير م ػػديري الم ػػدارس األس س ػػية ال ميػ ػ ل ػػدور الم مم ػػيف فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة الثق في ػػة
الفمسطيًية بمغت ( )%61.10وه دراة متوسطةى حيث احتػؿ الماػ ؿ المت مػؽ ب لتحػدي ت الثق فيػة الماػ ؿ
األوؿ وبوزف ًسب ()%52.11ى كم واحتػؿ الماػ ؿ المػرتبط المًهػ ج الد ارسػ ممػر المركػز الثػ ً ى وبػوزف
ًسػ ػ ػ ػػب ()%67.89ى كم ػ ػ ػ ػ احتػ ػ ػ ػػؿ الما ػ ػ ػ ػ ؿ الم ػ ػ ػ ػرتبط ب لبيئػ ػ ػ ػػة البػ ػ ػ ػػفية المرتبػ ػ ػ ػػة الث لثػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػوزف ًسػ ػ ػ ػػب

()%66.55والما ؿ المرتبط ب ألً طة العبفية ممر المركز الرابع و بوزف ًسب (.) 67.70
 -2ال تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة    0.05بػػيف متوسػػط ت درا ػ ت تقػػدير ميًػػة
الد ارس ػػة ل ػػدور م ممػ ػ

المرحم ػػة األس س ػػية ال ميػ ػ فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة الثق في ػػة الفمس ػػطيًية ت ػػزي إلػ ػ

المتغيرات (:الاًس-المًطقة الت ميمة – المؤهؿ ال مم  -سًوات الخبرة)
 -2ال تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة    0.05بػػيف متوسػػط ت درا ػ ت تقػػدير ميًػػة
الدراسة لدور م مم

المرحمة األس سية ال مي فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية ت ػزي إلػ متغيػر

االًتم ء السي س وذلؾ ف الدراػة الكميػة وفػ الماػ ؿ المػرتبط ب( األً ػطة البػفية) و( البيئػة البػفية) ى

بيًم ػ تواػػد فػػروؽ ف ػ ما ػ ل ( المًه ػ ج الد ارس ػ ى والتحػػدي ت الثق فيػػة الم ب ػرة) وذلػػؾ لب ػ لح المًتمػػيف
سي سي ً.

في ضوء ىذه النتائج توصى الباحثة بمجموعة من التوصيات أىميا:

 .1إم مػػة المخيم ػ ت ال ػػب بية البػػيفية والم ػ ركة ف ػ مهرا ً ػ ت وًػػدوات ياػػب أف تق ػ ـ بػػيف حػػيف وآخػػر ف ػ
داخؿ المدرسة وخ راه لتثقيؼ وتًمية الهوية الثق فية الفمسطيًية لمطمبة.
 .2تخبيص مً هج متخببة ف ت ريخ فمسطيف مًذ سًوات الدراسة األولر وربطه بوس ئط ت ميمػة متًومػة
وخ بة لألطف ؿ لترسخ مف هيمه .

 .2بػػث الػػوم والم رفػػة الواسػ ة فػ بػػفوؼ الطمبػػة بأهميػػة الهويػػة الثق فيػػة وضػػرورة المح فظػػة مميهػ وال مػػؿ
ممر تثبيته ف تربية األاي ؿ.

 .4تطػػوير المً ػ هج والمقػػررات الد ارسػػيةى بحيػػث لػػـ ي ػػد التركيػػز مم ػ الكػػـ اله ئػػؿ مػػف الم موم ػ ت فقػػط أم ػ ار
مً سػػب ف ػ ظػػؿ الثػػورة الم موم تيػػةى حيػػث لػػـ ي ػػد المػػًهج الث بػػت والمحػػدد مً سػػب لػػذلؾ ال بػػرى بػػؿ ب ػ ر

األمر يتطمب إكس ب الطعب مه رات الحبوؿ مم الم رفة بأًفسهـ.

 .7إم ػ دة الًظػػر ف ػ ال ػ دات واألفك ػ ر والمه ػ رات االاتم ميػػة الت ػ توارثته ػ األاي ػ ؿى بحيػػث تسػػير اًب ػ إل ػ
اًػػب مػػع األوض ػ ع االمتب ػ دية والثق فيػػة واالاتم ميػػة الحديثػػةى الت ػ حػػدثت بسػػبب التغيػػر المسػػتمر ف ػ

مختمؼ الًواح .
 .6فػػتح ح ػوارات مػػع الطػػعب حػػوؿ أهػػـ الػػرواد واألبط ػ ؿ الػػذيف لهػػـ إسػػه م ت ف ػ ما ػ الت مختمفػػة ف ػ مػػيـ
ب يًه ى ثـ ت ايع وتأكيد هذم القيـ مف خعؿ مً خ ديمقراط يسمح بمم رس ت ف مية لهذم القيـ.

 .5ت ايع الطعب مم الدخوؿ ف مبر الم موم ت والثورة الم رفية ى وتًمية مه رات البحػث مػف الم رفػةى
بؿ واستي به .

 .1تًميػػة روح الم ػ ركة ى وممػػؿ الفريػػؽى والتخطػػيط المتك مػػؿ لػػدى الً ػػئةن لك ػ يسػػتطي وا أف يكوً ػوا ًظ ػرة
ممة لتًمية الماتمع فيم ب د.
ك
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Abstract:
The study aimed to identify the role of teachers in elementary Supreme preserve the
cultural identity of the Palestinian from the perspective of school principals depending
on the variables of gender , region instruction, academic qualification, years of service,
political affiliation, and ways of activating the role of teachers in elementary Supreme
preserve the cultural identity of the Palestinian 's their students in the light of the results
of the study the study identified a problem in the following main question :
What is the role of teachers in upper primary stage in preserving the cultural identity
of the Palestinian their students from the perspective of school administrators ?
The branching of this question the following questions:
1. What degrees managers estimate upper elementary schools to the role of teachers in
maintaining Palestinian cultural identity with their students ?
2.To answer the questions of this study, and verification of hypotheses the researcher
used the descriptive analytical approach , and consisted study tool of a questionnaire
cultural identity , which included the finalization of the (53 ) items distributed on four
areas: ( curriculum, extra-curricular activities , classroom environment , cultural
challenges contemporary )
It was to ensure the veracity of the tools to the attention of a group of arbitrators , and
the expense of stability way midterm retail and Cronbach's alpha .
The study tool applied in the first semester of the academic year 2012/2013 on the
study sample , consisting of 75 principals , were selected in a manner comprehensive
inventory of all managers Gaza province .
Then compiled the results, and analyzed using a program (spss) where the use of
statistical methods many data analysis including: frequencies, percentages , relative
weight , the arithmetic mean and standard deviation , correlation coefficient, reliability
coefficient , analysis of variance (ONE-WAY ANOVA).
The study found the following results:
1 - the total score to estimate the principals basic supreme role of teachers in
maintaining the cultural identity of the Palestinian was ( 68.01 % ), a medium degree ,
occupied the area on challenging cultural field first and relative weight ( 72.08 %), also
occupied the area associated with the curriculum for second place , and relative weight
ل

( 67.86 % ) , also occupied the area associated with the classroom environment ranked
third relative weight ( 66.55 % ) and the domain associated with cultural activities for
fourth place and the relative weight ( 65.51 ) .
2 - There are no statistically significant differences at the level of significance between
the mean scores of the study sample to estimate the role of teachers in upper primary
stage in preserving the cultural identity of the Palestinian attributable to variables: ( sex
- area code - Qualification - years of experience)
3 - There are no statistically significant differences at the level of significance between
the mean scores estimate the sample to the role of teachers in elementary Supreme
preserve the cultural identity of the Palestinian attributable to variable political
affiliation and in the total score in the area associated with activities ( classroom ) and (
classroom environment ) and for the sake of political belonging , while there are
differences in the areas of ( the curriculum , and contemporary cultural challenges ) for
the benefit of belonging politically.
In light of these findings , the researcher recommends a set of recommendations ,
including:
1. A summer youth camps and participate in festivals and seminars should be held from
time to time within and outside the school for the education and development of the
cultural identity of the Palestinian students.
2. Allocation of specialized curricula in the history of Palestine since the first years of
study and linked to a variety of modes of instruction , especially for children to
reinforce concepts.
3. Raising awareness and extensive knowledge among students of the importance of
cultural identity and the need to maintain and work to be installed in the upbringing of
generations.
4. The development of curricula and courses , so that it no longer focus on the vast
amount of information only be appropriate in light of the information revolution, which
is no longer fixed and specified curriculum appropriate for that era , but it became
Providing students with the skills required to obtain the knowledge of themselves.
5. Reconsider the ideas and habits and social skills handed down through the
generations , so that goes hand in hand with economic conditions and modern cultural
and social , that have occurred because of the constant change in different ways .
6. Open dialogues with students about the most important pioneers and heroes who
have contributions in various fields in certain values , and then encourage and confirm
these values through a democratic atmosphere actual practices are permitted for these
values .
7. Encourage students to engage in the age of information and knowledge revolution ,
and develop the skills of the search for knowledge , and even absorbed .
8. Develop a spirit of participation, team work, and integrated planning among
emerging ; to be able to be a comprehensive overview of the development of society
later.
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المقدمة:

لكػػؿ ثق فػػة مً بػػره ومكوً ته ػ الت ػ تت ػػكؿ ف ػ ماممه ػ ال خبػػية الثق فيػػة لمماتمػػعى وتب ػ َ

الخػػتعؼ ال ً بػػر والمكوً ػ ت الثق فيػػةى مػػف ثق فػػة ألخػػرىى وتتم ػ يز الثق ف ػ ت وتأخػػذ كػػؿ مًه ػ ط ب ه ػ

الخ ص فتببح لكؿ أمة هويته الثق فية المميزة.

والثق فة الغًية الحيةى ه الثق فػة التػ تك ممػت فيهػ مً بػر أس سػية أرب ػة بمكوً تهػ الحيويػة:

(المغػػةى والم تقػػداتى والقػػيـى والم رفػػة)ى كم ػ ف ػ الثق فػػة ال ربيػػةى ف لمغػػة ال ربيػػة حيػػة وثريػػة بمفرداته ػ

وبقوامده وبإمك ًية تطورهػ ومسػ يرته لػروح ال بػرى والم تقػد الػديً مواػود وال يحتػ ج إلػر تغييػر أو

تحديثى لسمو مبػدرم وغ يتػًى ولمً سػبتً لكػؿ زمػ ف ومكػ ف .وال ي ًػ هػذا أف بػ ب االاتهػ د مػد أمفػؿى
بؿ هو مطموب ممر مستوى التفسير الذى يفترض أف يتً سب مع ظػروؼ ال بػر ويأخػذ فػر الحسػب ف

التطػػور الػػذى يحػػدث فػػر ال ً بػػر الم رفيػػة ممػػر المسػػتوى الػػدول ى والًسػػؽ القيم ػ ال رب ػ لػػـ يتػػرؾ

بػػغيرم وال كبي ػرة مػػف القض ػ ي الت ػ تت مػػؽ بتًظػػيـ حي ػ ة ااتم ميػػة إًس ػ ًية سػػميمة إال وتضػػمًه ى لسػػمو
مبدرمى وهو الديف اإلسعم ى ديف اإلًس ًية ...أم الم رفةى ف لت ريخ ي ػهد بإسػه م ت ال ػرب بًبػيب

ه ـ فر تطوير الم رؼ ال ممية وبأخذ اآلخريف مًهـ (التيرى .)09 :0999

ف لهوية مف أهـ السم ت المميزة لمماتمع ى فه الت تاسد الطموح ت المستقبمية ف الماتمػع

ى وتبرز م لـ التطػور فػ سػموؾ األفػراد واًاػ زاتهـ فػ الماػ الت المختمفػة ى بػؿ تًطػوي ممػر المبػ دئ
والقيـ الت تدفع اإلًس ف إلر تحقيؽ غ ي ت م يًػة ى وممػر ضػوء ذلػؾ ف لهويػة الثق فيػة لماتمػع مػ البػد

وأف تسػػتًد إلػػر أبػػوؿ تسػػتمد مًه ػ موته ػ ى والػػر م ػ يير ميميػػة ومب ػ دئ أخعميػػة وض ػوابط ااتم ميػػة
وغ ي ػ ت س ػ مية تا مه ػ مرك ػ اًز لعسػػتقط ب ال ػ لم واإلًس ػ ً ى كم ػ

ػػغمت مضػػية الهويػػة الثق فيػػة ب ػ ؿ

المفكػريف وال ممػ ء والمثقفػػيف والقػ دة فػ دوؿ ال ػ لـ ى خ بػةً فػ مبػػر ال ولمػة الػػذي تػػرؾ أثػ اًر ًفسػػية
ًتج مًه تحوؿ ف الهوية (إسم ميؿى .)252 :2116

وتستمد الهوية الثق فية مقوم ته مف مً بر راسخة كمته ثوابت اغرافية ت كػس هػذا االمتػداد

الاغ ارف ػ دوف موائػػؽ طبي يػػة مػػف المحػػيط إلػػر الخمػػيج ى ومتغي ػرات ت ريخيػػة يتػػيح الراػػوع إليه ػ فهم ػ

أممؽ لممستقبؿ وتطم ت ًحو المستقبؿن تك د تكوف م سم ً م ترك ً بيف أبً ء أمة واحدةى وت ارثً مركبػ ً ن
م مدتػػً ال ارسػػخة مػػوة االمتق ػ د ووسػػطية ف ػ السػػموؾى تتػػراـ م ػ ً التس ػ مح رغػػـ التب ػ يف ف ػ األم ػراؽ
واألًسػ ب والم تقػػداتى ولغػػة مربيػػة ه ػ بوتقػػة االًبػػه ر الفكػػري والواػػداً ألمػػة مربيػػة واحػػدة (ميػػدى

.)000 :2110

ومف المعحظ أف الفرد يبدأ ف إدراؾ هويتػً فػ سػف مبكػرة ى فقػد أثبتػت إحػدى الد ارسػ ت أف

السػف الطبي ػ إلدراؾ الطفػؿ لهويتػػً القوميػة تبػػدأ ببموغػً  5- 6سػػًوات ى ويػزداد إد اركػػً بتقػدـ ممػرم ى

2

وب لت ل فإًً يمكف إكس ب الفرد االتا ه ت اإليا بية ًحو الوالء لمػوطف فػ سػف مبكػرة (حسػيفى0990

)01 :

وتم ػب مؤسسػ ت الماتمػع المػدً لهػ دور كبيػر فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة لمماتم ػ تى

بم ف ذلؾ المؤسس ت التربوية والت لهػ الػدور األكبػر فػ ت زيػز الهويػة الثق فيػة لػدى الػًشءى وي تبػر

الم م ػػـ ه ػػو ممػ ػ د المؤسسػ ػ ت الت ميمي ػػةى كمػ ػ أ ػ ػ رت د ارس ػػة أخ ػػرى إل ػػر أف الطف ػػؿ يمكً ػػً اكتسػ ػ ب
االتا ه ػ ت اإليا بيػػة ًحػػو ال ػوالء لمػػوطف مًػػذ سػػف الس ػ ب ة ى وذلػػؾ مػػف خػػعؿ ً ػ طً مػػع الام م ػ ت

المختمفػػةى ولػػذلؾ فػػإف مػػوة االًتمػ ء ت ضػػد الهويػػة الثق فيػػة لػػدى أفػراد الماتمػػع (حس ػ ًيفى.)29 : 0919
ومف هً ف لمؤسسػ ت التربويػة مط لبػة ب لحفػ ظ ممػر ثق فػة المػواطًيف الم رضػة لمتػدهور واالًػدث رى وأف
ت مػػؿ ممػػر التأكيػػد ممػػر الهويػػة الثق فيػػة لمماتمػػع ن ألف الت مػػيـ ي ػػكؿ حاػػر الزاويػػة فػ ت ػػكيؿ الهويػػة

الثق فية وف ت زيزه والحف ظ مميه لكؿ

ب مف ال وبى هذا فإف اميع الدوؿ تتخذ مف الت مػيـ أداة

أس سية لتربية أبً ئه مًػذ البػغر ممػر المبػ دئ واألفكػ ر واأليػدولواي ت التػ ت ػكؿ فػ الًه يػة الهويػة

الثق فية لمماتمع .

وهً ي ير (إبػراهيـى  )0916إلػر دور الت مػيـ فػ تػدميـ الهويػة بقولػً ل مػف المفتػرض أف تقػوـ

المدرسة بدور ي تد به ف بث وتًميػة الػوم والهويػة لػدى الطفػؿ ال ربػ ى ففػ رح بهػ يػت مـ األطفػ ؿ

لغػػتهـ ال ربيػػة كت بػػة وم ػراءة ى ويكتسػػبوف موامػػده ى ويكت ػػفوف وظ ئفه ػ الت بيريػػة ى السػػيم مػػف خػػعؿ
األً يد والقبص ودروس القراءة والمواد االاتم مية الت تدمـ الهوية ل(إبراهيـى.)5 :0916

والمت ػ رؼ مميػػً أف ال ديػػد مػػف الػػدوؿ ببػػفة م مػػة ودوؿ ال ػ لـ الث لػػث ببػػفة خ بػػة توااػػً

م كؿ وأزم ت خطيرة تهدد وحدته الوطًية ب الًهي رى ومف أخطر تمؾ األزم ت بؿ وأكثره اػدال أزمػة
الهويػػة الثق فيػػة التػ تت مػػؽ بتكػػويف ػ ور م ػػترؾ بػػيف أفػراد الماتمػػع الواحػػد بػػأًهـ متميػػزوف مػػف بػ م

الماتم ت ى ومف هً أببحت الهوية الثق فية المحور الرئيس لألمـ وال وبى فقد اًفارت برام ت
مرمية وثق فية ف

ت أًح ء ال ػ لـ تبيػد وتػدمر وتقتمػع اػذو اًر ك ًػت ارسػخة فػ كثي ٍػر مػف الػدوؿى ومػف

هً ًاد مدى ح اة الماتم ت إلر ترسيخ مفػ هيـ الهويػة الثق فيػة لػدى ػ وبه مػف أاػؿ الحفػ ظ ممػر

استقراره وأمًه ى ومدـ الوموع تحت سطوة الثق ف ت الواردة مف الخ رج والت تؤدي ف كؿ األحػواؿ إلػر

ال مؿ ممر محو ثق فة وهوية ذلؾ الماتمع.

ومػػد أكػػدت إحػػدى الد ارسػ ت التػ أاريػػت ممػػر الماتمػػع اإلريتػػري ممػػر دور التّربيػ ِػة فػ تًَميػ ِػة
الهويػ ِػة الثق فيػ ِػة اإلريتريػػة فػػر ضػػوء مراا ػ ِػة ال ّ ػ ِ
ػروط التّربويػ ِػة الم ًيػ ِػة ب لماتم ػ ت الت دديػػة .ف لتربيػػة
ػوؿ إِلػ ػ ػ ػػر ثق فػ ػ ػ ػػة م ِم ػ ػ ػ ػػة وأيض ػ ػ ػ ػ إِلػ ػ ػ ػػر تًػ ػ ػ ػػوع فػ ػ ػ ػ ػ
مت ػ ػ ػ ػػددة الثق ف ػ ػ ػ ػ ت ف ػ ػ ػ ػ إريتري ػ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ ػػوفر الوبػ ػ ػ ػ َ

الثق ف ت(.)Araya,1995: 12

ِ
ِ
ِ
ِ
فمسطيًية ثً ئيػة المغ ِػة فػر
يهودية
مدرسة
طعب يدرسوف ف
كم أ ر بحث آخر أاري ممر
إسرائيؿ .وأت حػت المقػ بعت ال خبػية الفربػة لمت ػرؼ ممػر تبػورات األطفػ ؿ تاػ م القضػ يِ الخ بػة
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ػػي ِ
ؽ
به ػػويتهـ الثّق في ػػة الفمس ػػطيًية واليهودي ػػة الخ ب ػػة والتػ ػ تت ػ ػ ّك ُؿ خ ػػعؿ التّف م ػ ِػؿ فػ ػ المدرس ػػة و ّ
اع ى ِ
ومعمػ تهـ الح ضػرةَ والمسػػتقبميةَ مػػع لاآلخػػرل ى واػ ءت
الًػز َ
روف ّ
ال مػػوم ِ األكبػ ِػر ى وكيػػؼ َيتبػ ّػو َ
ػأثير طّويػؿ األمػػد لمتّ م ِ
ػر اتاهػت ًحػو أف تكػػوف د ارس ِػة طولي ِػة مػػف التّ ِ
الد ارسػة كخطػوِة أولػ ِ
ػيـ ثًػ ئ المغػ ِػة
ّ

ممر الطّ ِ
اع اإلسػرائيم ِ الفمسػطيً ِ ى وب ختبػ ر فػإف هػذم الد ارسػة
لمًػز ِ
وهويػ تهـ الثّق فيػة وادراكهػـ ّ
ػعب ى ّ
بية ثًّ ئية ِ
ركزت ممر دور التّر ِ
اع( Bekerman,2003
يؿ
الهوي ت ف بيئ ِت مميئة بِػ ّلًز ِ
المغة ف تُ ّك َ
ّ
.): 36
ومػػف خػػعؿ ممػػؿ الب حثػػة ف ػ ماػ ؿ التػػدريس فػ المرحمػػة األس سػػية ال ميػ أحسػػت بػ ف الهويػػة

الثق فية الفمسطيًية تحت ج الكثير مف االهتم ـ ف ظؿ متغيرات ال بر ى وكذلؾ اهتم ـ الدوؿ المتقدمػة

ب لهوية الثق فية ى فك ف لمب حثة إاراء هذم الدراسة لمت رؼ إلر الدور التربػوي لم ممػ المرحمػة األس سػية

ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية مف واهً ًظر مديري المدارس.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

ي د تأبيؿ الهوية الثق فية مف أهـ سبؿ ت كيؿ ال خبية الفمسػطيًية ى وهًػ يبػرز دور التربيػة

ف موااهة مظ هر الخمؿ الثق ف الت مف أًه ت ويً واضػ ؼ هػذم الهويػة ى ف لحفػ ظ ممػر الهويػة

الثق فيػػة – وخ بػػة فػ ظػػؿ واػػود االحػػتعؿ اإلسػرائيم الػػذي يسػ ر بكػػؿ موتػػً مػػف أاػػؿ طمػػس الهويػػة
الثق فيػػة الفمسػػطيًية– يسػػتواب غػػرس تًميػػة ػ ور مػػوي ب لهويػػة لػػدى ال ػ ب الفمسػػطيً ى وال ػػؾ أف

اإلا ػراءات الت ػ يقػػوـ به ػ االحػػتعؿ اإلس ػرائيم كػػإغعؽ المؤسس ػ ت ى ومبػػؼ المػػدارس والا م ػ تى
والرغبة ف فرض موتً اإلره بية إلر اوار مقميتً الثق فية تس هـ ب كؿ أس س فػ التػأثير ممػر الهويػة

الثق فيػة الفمسػطيًيةى وبسػػبب كث فػة وخطػورة االختػراؽ الثقػ ف الػػذي يت ػرض لػً الماتمػػع الفمسػطيً فػ

ًسؽ القيـ والثق فة خ بة ب د أحداث االًقس ـ الداخم المؤسؼ يسػ هـ فػ ت زيػز خػرؽ الهويػة الثق فيػة

الفمسػطيًية .ومػف هًػ بػ رت التحػدي ت تفػػرض ًفسػه ممػر ماتم ًػ الفمسػطيً ى وأبػبحت تتطمػػب
بمػػورة رؤيػػة خ بػػة ًسػػتطيع مػػف خعلهػ الحفػ ظ ممػػر هويتًػ الثق فيػػة ى وفػ الومػػت ًفسػػً االًفتػ ح ممػػر

ال ػ لـ لإلفػ دة مػػف ًت ػ ئج الم رفػػة باميػػع أ ػػك له دوف أف ًفقػػد ػػيئ ً مػػف هويتً ػ ى وهػػذا يتطمػػب االهتم ػ ـ
ب لًشء مًذ البداية ورم يتهـ مًذ البغر لموبوؿ بهـ إلر بر األم ف .

وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

ما دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية لدى طمبتيم

من وجيو نظر مديري المدارس؟

ويتفرع مف هذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرمية الت لية :

 .0م درا ت تقدير مديرى مدارس المرحمة األس سية ال مي لدور م مميهـ ف الحف ظ ممر الهوية
الثق فية الفمسطيًية لدى الطمبة؟
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 .2هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف متوسػػط ت تقػػدير
مػػديري المػػدارس األس سػػية ال مي ػ لػػدور الم ممػػيف ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى إل ػ

متغير الاًس (ذكر -أًثر)؟

 .2هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات دالل ػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف متوسػػط ت تقػػدير
مػػديري المػػدارس األس سػػية ال مي ػ لػػدور الم ممػػيف ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى إل ػ

متغير المًطقة الت ميمية ( رؽ غزة – غرب غزة)؟

 .4هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف متوسػػط ت تقػػدير
مػػديري المػػدارس األس سػػية ال مي ػ لػػدور الم ممػػيف ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى إل ػ

متغير المؤهؿ ال مم (بك لوريوس – دراس ت ممي )؟

 .7هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف متوسػػط ت تقػػدير
مػػديري المػػدارس األس سػػية ال مي ػ لػػدور الم ممػػيف ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى إل ػ
متغير سًوات الخدمة (أمؿ مف 7سًواتى  01-7سًواتى أكثر مف  01سًوات)؟

 .6هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف متوسػػط ت تقػػديرات
أفػراد ال يًػػة لػػدور م ممػػيهـ فػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى لمتغيػػر االًتمػ ء السي س ػ (

مؤطر حزب – غير مؤطر حزب )؟

 .5م سبؿ تف يؿ دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية
لدى طمبتهـ ف ضوء ًت ئج الدراسة مف واً ًظر ميًة الدراسة؟

أىمية الدراسة :

تبرز أهميػة الد ارسػة الح ليػة مػف أهميػة الموضػوع الػذي تتً ولػً وهػو الهويػة الثق فيػة التػ ت تبػر

أحد معمح الوطفى حيث أف م مم المرحمة األس سية هـ البوابة األولر الت يتمقػر مػف خعلهػ الطمبػة
ميمهـ وًسقهـ الثق فية ب د األسػرةى ومػف هًػ ًاػد أهميػة هػذم ال ػريحة مػف الم ممػيف فػ ت زيػز وترسػيخ

الهوية الثق فية الفمسػطيًية لػدى الػًشء الفمسػطيً ى خ بػة فػ ظػؿ مم رسػ ت االحػتعؿ اإلسػرائيم مػف
أاػػؿ محػػو تمػػؾ الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًيةى وترسػػيخ ثق فػػة الغيػػر والتػ ال ػػؾ مػػف ػػأًه أف تسػ هـ فػ

دم ر الماتمع الفمسطيً  .وتبرز أهمية الدراسة مف خعؿ:

 .0مػػد تس ػ مد الب ػ حثيف و الم ممػػيف ف ػ الت ػػرؼ ممػػر دراػػة تقػػدير مػػديري المػػدارس لػػدورهـ فػ ػ
الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية لدى طمبة المرحمة األس سية ال مي .

 .2يمكف أف تس مد ًت ئج الدراسة الح لية المسئوليف ف و ازرة التربية و الت ميـ لموموؼ ممػر الوامػع
الف مػ لممقػػررات الد ارسػػية فػ المرحمػػة األس سػػية مػػف الت مػػيـ ودممه ػ بمػ ي ػػزز مفػ هيـ الهويػػة

الثق فية الفمسطيًية.
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 .2يمكف أف تفيد هذم الدراسة الم مميف ى وذلؾ مف خعؿ ال مػؿ ممػر تًميػة الػوم بقضػ ي الغػزو
الثق ف وأثره ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

 .4مػػد تفيػػد هػػذم الد ارسػػة مخطط ػ المً ػ هج والق ػ ئميف ممػػر إمػػداد دليػػؿ الم ممػػيف بػػـ سػػتقدمً مػػف
ت زيزات إيا بية ف دمـ الهوية الثق فية الفمسطيًية.

أىداف الدراسة:

تس ر هذم الدراسة إلر تحقيؽ مامومة مف األهداؼ وه :
 .0الت رؼ إلر دراػ ت تقػدير مػديرى المػدارس األس سػية لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ
الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

 .2الك ػػؼ مػ إذا كػ ف هًػ ؾ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف
متوسط ت درا ت تقدير أفراد ال يًة لمدور الذي يقوـ بً الم مميف ت زى لمتغيػر الاػًس (ذكػر-

أًثر)

 .2الك ػػؼ مػ إذا كػ ف هًػ ؾ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف
متوس ػػط ت تق ػػدير م ػػديري الم ػػدارس األس س ػػية ال ميػ ػ ل ػػدور الم مم ػػيف فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة
الثق فية ت زى إل متغير المًطقة الت ميمية ( رؽ غزة – غرب غزة).

 .4الك ػػؼ مػ إذا كػ ف هًػ ؾ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف
متوس ػػط ت تق ػػدير م ػػديري الم ػػدارس األس س ػػية ال ميػ ػ ل ػػدور الم مم ػػيف فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة
الثق فية ت زى إل متغير المؤهؿ ال مم (بك لوريوس – دراس ت ممي ).

 .7الك ػػؼ مػ إذا كػ ف هًػ ؾ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف
متوس ػػط ت تق ػػدير م ػػديري الم ػػدارس األس س ػػية ال ميػ ػ ل ػػدور الم مم ػػيف فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة

الثق فيػػة ت ػػزى إل ػ متغيػػر سػػًوات الخدمػػة (أمػػؿ مػػف 7سػػًواتى  01-7سػػًواتى أكثػػر مػػف 01
سًوات).

 .6الك ػػؼ مػ إذا كػ ف هًػ ؾ واػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة  α ≥1.17بػػيف
متوسػػط ت تقػػديرات أف ػراد ال يًػػة لػػدور م ممػػيهـ ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ت ػػزى لمتغيػػر

االًتم ء السي س ( مؤطر حزب – غير مؤطر حزب ).

 .5الت رؼ ممر بؿ تف يؿ دور الم مميف ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ضوء ًت ئج
الدراسة.
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حدود الدراسة:

سوؼ تقتبر الدراسة ممر الحدود اآلتية:

 حد الموضوع :يقتبر ممر الت رؼ إلر دور م مم المرحمة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر
الهوية الثق فية الفمسطيًية لدى طمبتهـ مف واهة ًظر مديري المدارس.

 الحد البشري :اميع مديري المدارس األس سية ال مي بمح فظة غزة.

 الحددد المؤسسدداتي :مػػدارس المرحمػػة األس سػػية ال ميػ الت ب ػػة لػػو ازرة التربيػػة والت مػػيـ فػ مح فظػػة
غزة.

 الحد المكاني :يقتبر ممر مح فظة غزة.

 الحددددد الزمدددداني :ت ػػـ تطبي ػػؽ الد ارس ػػة الميداًي ػػة خ ػػعؿ الفب ػػؿ الثػ ػ ً لم ػ ػ ـ الد ارسػ ػ -2102
2102ـ.

مصطمحات الدراسة:

تضـ الدراسة الح لية مدة مف هيـ أس سية وت رج الدراسة لت ريف ته االبطعحية واإلارائيػة

ك آلت :
الدور:

ي رفػػً (أحمػػدى  )2111بأًػػً :ل مامومػػة الوظػ ئؼ والمهػ ـ والمسػػئولي ت المتوم ػػة والتػ يمكػػف أف يقػػوـ

به

خص أو مط ع أو تًظيـ م يف لتحقيؽ أهداؼ م يًة( .أحمدى )27 :2111

كم ػ ت رفػػً الب حثػػة إارائي ػ  :بأًػػً لاألً ػػطة الت ػ يقػػوـ به ػ م مم ػ المرحمػػة األس سػػية ال مي ػ مػػف توايػػً
وار د تربوي لتعميذم مف خعؿ الحبص والمقػ ءات فػ األً ػطة العمًهايػة سػواء داخػؿ المدرسػة أو

خ راه ػ ب متب ػ رم م مم ػ ً ومربي ػ ً ومواه ػ ًى واًس ػ ً ً والت ػ سػػيتـ مي سػػه مػػف خػػعؿ االسػػتب ًة الموضػػومة

لذلؾل.

المرحمة األساسية العميا:

ت رؼ بأًه لالمرحمة الت ميمية المدرسيةى والت ي د فيه الت ميـ إلزامي ًى والت ت مؿ البفوؼ الخػ مس

األس س وحتر البؼ ال

ر االبتدائ ل(.المولوى 2115ى )74

وتتبً الب حثة ت ريؼ(المولوى  )2115كت ريؼ إارائ ف هذم الدراسة.

اليوية الثقافية:

ي رفهػ ػ ( الاػ ػ بريى  )0991بأًهػ ػ لذل ػػؾ المرك ػػب المتاػ ػ ًس م ػػف ال ػػذكري ت والتب ػػورات والق ػػيـ والرم ػػوز
والت بي ػرات واإلبػػدام ت والتطم ػ ت الت ػ تحػػتفظ لام مػػة ب ػرية ت ػػكؿ أمػػة أو م ػ ف ػ م ً ه ػ بهويته ػ
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الحض رية ف إط ر م ت رفً مف تطورات بف ؿ ديً ميته الداخمية وم بميتهػ لمتوابػؿ واألخػذ وال طػ ء ى
وب ب رة أخرى ه الم بر األبيؿ مف الخبوبية الت ريخية ألمة مف األمـى مف ًظرة هػذم األمػة إلػر

الك ػ ػػوف والحيػ ػ ػ ة والم ػ ػػوت واإلًسػ ػ ػ ف ومه م ػ ػػً ومد ارت ػ ػػً وح ػ ػػدودم ومػ ػ ػ يًبغػ ػ ػ أف ي م ػ ػػؿ ومػ ػ ػ يًبغػ ػ ػ أف
يأمؿل(.الا بريى .)04 :0991

وت رؼ الب حثة الهوية الثق فية الفمسطيًية إارائي ً بأًه  :اإلطػ ر الفكػري الػذي يامػع بػيف مفهػوـ

الفػػرد والماتمػػع الفمسػػطيً مػػف ذاتهمػ ومػػف فكػرة اآلخػريف مًهمػ ويتبمػػور مػػف خػػعؿ الم تقػػدات والقػػيـ
والتضػ ػػحي ت والم ً ػ ػ ة الم ػ ػػتركة والتطم ػ ػ ت والطموح ػ ػ ت بم ػ ػ يمػ ػػًح طمبػ ػػة المرحمػ ػػة األس سػ ػػية ال مي ػ ػ

خبيتهـ المميزة كام مة فمسطيًية تتم يز بهذم ال خبية مف غيره مف الام م ت األخػرى وت ػرؼ

به ى والت يسهـ الم مـ الفمسطيً ف الحف ظ مميه .

منيج الدراسة:

اتب ت الب حثة ف الدراسة الح لية المًهج الوبف لمعئمتً لموضوع وأهداؼ الدراسةى والذي

يتً وؿ دراسة أحداث وظواهر ومم رس ت م ئمة مواودة مت حة لمدراسة والقي س كم ه

الب حث(األغ ى.)3000002

دوف تحيز

مجتمع الدراسة وعينتيا:

يتكوف ماتمع الدراسة مف اميع مديري مدارس المرحمة األس سية ال مي بمح فظة غزة والب لغ مددهـ

( )57مدي اًر ومديرةى ولبغر ماتمع الدراسة سيتـ الت مؿ مع ال يًة ممر أًه اميع أفراد الماتمع
األبمر.

أداة الدراسة:

يكثر استخداـ االستب ً ت ف

البحوث التربوية والسيم الوبفية مًه ىحيث تس ر االستب ًة إل

الحبوؿ ممر م موم ت وحق ئؽ محددة مف الم كمة الم يًة(األغ ى)132: 2000ى ولتحقيؽ أهداؼ
الدراسة ولامع المزيد مف البي ً ت والم موم ت المت مقة بدور م مم المرحمة األس سية ف الحف ظ ممر

الهوية الثق فية الفمسطيًية لدى طمبتهـنستقوـ الب حثة ببً ء استب ًة تحقؽ الهدؼ المً ودىوسيتـ إاراء

البدؽ والثب ت لعستب ًة مف أاؿ التحقؽ مف بعحية تطبيقه ممر أفراد ال يًة.

المعالجة اإلحصائية:

ستقوم الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:-
 -0المتوسػػط الحسػ ب

 Meanوذلػػؾ لم رفػػة مػػدى ارتفػ ع أو اًخفػ ض اسػػتا ب ت أفػ ارد الد ارسػػة مػػف

كػػؿ مبػ رة مػػف مبػ رات متغيػرات الد ارسػػة األس سػػيةى مػػع ال مػػـ بأًػػً يفيػػد فػ ترتيػػب ال بػ رات حسػػب
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أممػػر متوسػػط حسػ ب ( ك ػػؾ ى 0996ى  )19ممم ػ بػ ف تفسػػير مػػدى االسػػتخداـ أو مػػدى الموافقػػة
ممر ال ب رة يتـ ف الًقطة األولر.

 -2تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ االًح ػ ػراؼ الم ي ػ ػ ري )Deviation

 (Standardلمت ػ ػػرؼ ممػ ػػر مػ ػػدى اًح ػ ػراؼ

استا ب ت أفراد الدراسة لكؿ مب رة مف مب رات متغيػرات الد ارسػة ولكػؿ محػور مػف المحػ ور الرئيسػية

مف متوسطه الحس ب ى ويعحظ أف االًحراؼ الم ي ري يوضح الت تت ف استا ب ت أفراد الدراسة
لكػػؿ مب ػ رة مػػف مب ػ رات متغي ػرات الد ارسػػة إلػػر ا ًػػب المح ػ ور الرئيسػػيةى فكمم ػ امتربػػت ميمتػػً مػػف
البفر كمم تركزت االستا ب ت واًخفض ت تته بػيف المقيػ س ( إذا كػ ف االًحػراؼ الم يػ ري واحػد

بحيح فأممر في ً مدـ تركز االستا ب ت وت تته )

 -2اختب ر ألف كروًب خ لم رفة ثب ت فقرات االستب ًة
 -4م مؿ ارتب ط بيرسوف لقي س بدؽ الفقرات
 -7م دلة سبيرم ف براوف لمثب ت

 -6اختب ر كولوماروؼ -سمرًوؼ لم رفة ًوع البي ً ت هؿ تتبع التوزيع الطبي
) K-S

أـ ال ( 1- Sample

 -5اختب ر  tلمتوسط ميًة واحدة  One sample T testلم رفة الفػرؽ بػيف متوسػط الفقػرة والمتوسػط
الحي دي ل2ل

 -1اختب ر  tلمفرؽ بيف ميًتيف مستقمتيف

 -9اختب ر تحميؿ التب يف األح دي لمفروؽ بيف ثعث متوسط ت فأكثر.
 -01اختب ر فيً لممق رً ت المت ددة بيف المتوسط ت
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اضغصلػاضثاظيػ ػ
اإلطارػاضظظري ػ
ويتضمن عمى :

المبحث األول :اليوية الثقافية
 .1مقدمة.

 .2مفهوـ الهوية.

 .3الًظري ت الت تفسير تكويف الهوية.
 .4مفهوـ الثق فة.

 .5خب ئص الثق فة.
 .6مكوً ت الثق فػة.

 .7معمة الثق فة ب لهوية.

 .8معمح الهوية الفمسطيًية.
 .9الثق فة الفمسطيًية والهوية الثق فية.

 .10معمة الهوية الثق فية ب لوالء واالًتم ء.
 .11مكوً ت الهوية الثق فية.
 .12أزمة الهوية الثق فية.

 .13الهوية الثق فية وال ولمة.
 .14مظ هر أزمة الهوية الثق فية.

المبحث الثاني :الدور التربوي في الحفاظ عمي اليوية الثقافية
 .1مقدمة.

 .2الدور التربوي ف الحف ظ مم الهوية الثق فية.
 .3أوالً :ت زيز البً ء القيم واألخعم لمفرد.
 .4ث ًي ً :اإليم ف بأهمية التوابؿ الحض ري.
 .5ث لث ً :الامع بيف األب لة والم برة.
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 .6راب ً :بث روح ال مـ واإلبداع.

 .7خ مس ً :الًهوض ب لمغة ال ربية.

 .8الًظري ت الت فسرت دور الت ميـ ف ت زيز الهوية الثق فية.
 .9دور الم مـ ف ت زيز الهوية الثق فية.

 .10خب ئص الم مـ ال بري.
 .11أدوار الم مـ.

 .12دور الم مـ ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية.

المبحث الثالث :الخصائص النمائية لمرحمة المراىقة المتوسطة
 .1مقدمة.

 .2مرحمة المراهقة المتوسطة.

 .3خب ئص الًمو الاسم لمرحمة المراهقة المتوسطة.
 .4خب ئص الًمو ال قم لمرحمة المراهقة المتوسطة.

 .5خب ئص الًمو االًف ل لمرحمة المراهقة المتوسطة.
 .6المراهقة والديف.

 .7خب ئص الًمو االاتم م لمرحمة المراهقة المتوسطة.
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الفصل الثاني
مقدمة

اإلطار النظري
ت تبر مضية الهوية مف القض ي األس سية لحي ة األفراد وال ػ وبى فػع يواػد ب ػر بػع هويػة وال

ثق فة مهم ك ًت سم تهـ .ودائم تطفػو مضػية الهويػة ومػت األزمػ تى وفػ السػًوات األخيػرة ت ػد الهويػة
الثق فية أكثر بور الهوية إلح ح ًتياة لمتغيرات الثق فيػة المتسػ رمة والتػ أسػهمت ال ولمػة فػ زي دتهػ

وزي دة تدفقه مبر كوكب األرض كمً.

كمػ أف الهويػػة ليسػػت مكوًػ ا مػػدا بػػمب ولكًهػ تتسػػـ ب لمروًػػة فهػ دائمػ لهػ أسػػس يكتسػػبه

الفرد أثً ء مممية تً ئتً االاتم مية مف خعؿ اكتس ب ثق فة ماتم ً ن ولذا فه مرتبطة أ د االرتب ط
ب مميػػة التربيػػةى وبقي ػ ـ مؤسس ػ ته المختمفػػة ب ػ ألدوار المًوطػػة به ػ  .ف إلًس ػ ف هػػو أمظػػـ ثػػروات الكػػوف

واالستثم ر فيً هو أفضؿ االستثم رات ممر اإلطعؽ ألًً الق در ممر تحقيقه إف أحسف إمدادم.

ولقد كؿ مفهوـ الهوية مًذ آالؼ السًيف وحتػر اليػوـ إ ػك لية غيػر م بمػة لمتاػ وز فػ الوضػع

الب ري بيف ث بت أـ متغيرى أس س أـ ث ًويى مًبر تقدـ أـ اًكف ء ممر الذات ...ف لهوية ه الذاتية
والخبوبية وه القيـ والمثؿ والمب دئ الت ت كؿ األس س لبً ء ال خبية الفردية أو الماتمع وهوية

الفرد ه مقيدتً ولغتً وثق فتً وحض رتً وت ريخًى وكذلؾ هوية الماتمع فه الػروح الم ًويػة والاػوهر
األبيؿ لمكي ف ولألمة (.خميفةى )92 :2112
واذا امتبرًػ ػ الهوي ػػة أيضػ ػ هػ ػ ال ػػوم ب ل ػػذات االاتم مي ػػة والثق في ػػةى وهػ ػ ليس ػػت ث بت ػػة واًمػ ػ

تتحػػوؿ وتتغيػػر تب ػ لتحػػوؿ الوامػػع االاتم ػ م لكػػؿ ماتمػػع مػػف الماتم ػ تى بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ هً ػ ؾ

داخؿ كؿ هوية هوي ت مت ددة ذوات مستوي ت مختمفة فه ليسػت م طػر مبمػ ى بػؿ اإلًسػ ف هػو الػذي
يخمقه وفؽ بيرورة التحوؿ.
ف لهوية مف أهـ السم ت المميزة لمماتمع ى فه الت تاسد الطموح ت المستقبمية ف الماتمػع

ى وتبرز م لـ التطػور فػ سػموؾ األفػراد واًاػ زاتهـ فػ الماػ الت المختمفػة ى بػؿ تًطػوي ممػ المبػ دئ
والقيـ الت تدفع اإلًسػ ف إلػ تحقيػؽ غ يػ ت م يًػةى وممػ ضػوء ذلػؾ ف لهويػة الثق فيػة لماتمػع مػ البػد

وأف تس ػػتًد إلػ ػ أب ػػوؿ تس ػػتمد مًهػ ػ موتهػ ػ ى والػ ػ م ػ ػ يير ميمي ػػة ومبػ ػ دئ أخعمي ػػة وضػ ػوابط ااتم مي ػػة
وغ ي ت س مية تا مه مرك از لعستقط ب ال لم واإلًس ً (مكروـى)025 :2111ى كم

ػغمت مضػية

الهوية الثق فية ب ؿ المفكريف وال مم ء والمثقفيف والق دة ف دوؿ ال لـ ى خ بة ف مبر ال ولمػة الػذي

ترؾ أث ار ًفسية ًتج مًه تحوؿ ف الهوية( .إسم ميؿى  )252 :2116
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فأ ػ ػ ػ ر (ال ػ ػ ػ لـ ى )2111إلػ ػ ػ أهمي ػ ػػة الهوي ػ ػػة فػ ػ ػ ت ػ ػػكيؿ ال خب ػ ػػية الفردي ػ ػػة والماتم ي ػ ػػة

(ال لـى)09 :2111ى وهذا م أكد مميً (الا بريى  )0991حيف رأي أًً ل ال تكتمؿ الهويػة الثق فيػة وال
تبرز خبوبيته ى وال تغدو هوية ممتمئة م درة مم ً داف ال لمية إال إذا تاسدت مرا تيه ف كيػ ف

تتط ػ بؽ فيػػً ثعثػػة مً بػػر :الػػوطف ( الاغرافيػػة والت ػ ريخ )ى الدولػػة ( التاسػػيد الق ػ ًوً لوحػػدة الػػوطف
واألمة )ى واألمة ( الًسب الروح الذي تًسػاً الثق فػة الم ػتركةل(الا بريى  )22 - 04:0991ى كمػ

أ ر (الا بريى  )2110ف موضع آخر إلر أف ل الهوية الثق فية ه حار الزاويػة فػ تكػويف األمػـ ى
ألًه ًتياة تراكـ ت ريخ طويؿ ى فع يمكف تحقيؽ الوحدة الثق فية بمارد مرار ى حتر لو توفرت اإلرادة

السي سية ل (الا بريى )02 :2110

وت ػػير (ال ػػم ويى )2115إل ػ دور الت مػػيـ فػ تػػدميـ الهويػػة بقولػػً ل مػػف المفتػػرض أف تقػػوـ
المدرسة بدور ي تد بً ف بث وتًمية الوم والهويػة لػدي الطفػؿ ال ربػ ى ففػ رح بهػ يػت مـ األطفػ ؿ
لغػػتهـ ال ربيػػة كت بػػة وم ػراءة ى ويكتسػػبوف موامػػده ى ويكت ػػفوف وظ ئفه ػ الت بيريػػة ى السػػيم مػػف خػػعؿ

األً يد والقبص ودروس القراءة والمواد االاتم مية الت تدمـ الهويةل (ال م ويى )444 :2115
وت رضت الب حثة ف هذا الفبؿ مرض ً تفبيمي ً لممف هيـ ذات ال عمة بموضوع الدراسة.

المبحث األول :اليوية الثقافية
إف الكت ب ػ ت ال ربيػػة واألاًبيػػة تزخػػر ب ػ لكثير مػػف البحػػوث والد ارس ػ ت الت ػ تً ولػػت موض ػػوع
الهويةى وتأت الم ضمة مف ب وبة إياػ د ت ريػؼ محػدد لمفهػوـ الهويػةى بسػبب ت ػدد المػدارس الفكريػة

الت ػ تً ولػػت الموضػػوعى ب إلض ػ فة إل ػ س ػ تً و ػػموليتًى حيػػث ت ػ رؾ ف ػ تكويًػػً متغي ػرات مت ػػددةى
وخ بة المتغيرات الماتم ية الت تط أر وتؤثر ف الفكرى ف لهوية مفهوـ لً داللتً المغويػة واسػتخدام تً

الفمسفية واالاتم مية والًفسية والثق فية.

وبدوف هوية ااتم مية وثق فية يغترب األفراد مف بيئ تهـ االاتم مية والثق فيةى بؿ ومف أًفسػهـ

تم مػ ػ ى وب ػػدوف تحدي ػػد واض ػػح ل خ ػػر ال يمك ػػًهـ تحدي ػػد هويػ ػ تهـ االاتم مي ػػة والثق في ػػةى وي ػػير لبرهػ ػ ف

غميوفل ًقعً مف (بي ـ ى )2112إل أًً لال تستطيع الام مة أو الفرد إًا ز م روع مهم كػ ف ًومػً
أو حام ػػًى دوف أف ت ػػرؼ ًفس ػػه وتح ػػدد مك ًهػ ػ ودورهػ ػ و ػ ػرمية واودهػ ػ كام م ػػة متميػػزةى فقب ػػؿ أف
تًهض البد له أف تكوف ذات ل(بي ـى .)205 : 2112
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مفيوم اليوية:
اليوية لغ ًة:

أ ػ ر الم اػػـ الوسػػيط إل ػ أف لالهويػػة ف ػ الفمسػػفة حقيقػػة ال ػػي أو ال ػػخص الت ػ تمي ػزم مػػف

غيرمى أو ه بط مة يثبت فيه اسـ ال خص واًسيتً ومولدم ومممًى وتسم البط مة ال خبية أيض ًل

(الم اـ الوسيطى د .ت.)0129 :

أم ػ ف ػ المغػػة اإلًاميزيػػة فت ً ػ تم ثػػؿ المقوم ػ ت أو البػػف ت األس سػػية ف ػ ح ػ الت مختمفػػة

وظػػروؼ متب يًػػةى وبػػذلؾ ت ػػير إل ػ ال ػػكؿ التامي ػ أو الكػػؿ المركػػب لمامومػػة مػػف البػػف ت الت ػ

تكوف الحقيقة الموضومية ل ي م ى والت بواسػطته يمكػف م رفػة هػذا ال ػي وغيػرم ممػ واػً التحديػد.
(ط يمةى )27 :2114

وبً ء مم ذلؾ استخدـ المفظ ليدؿ مم اإلحس س ال ميؽ والمتوابؿ لإلًس ف بًفسً وم ضيً

وح ضرم ومستقبمً والمستمد مف م مرم وم تقداتً وأفك رم .

إصطالحا
اليوية
ً

أم مف آراء المفكريف حوؿ مفهوـ الهوية فيعحظ أف األمر ال يختمؼ كثي اًرى واف كػ ف يتبػؼ

بأًػػً أكثػػر تحديػػداًى ألًػػً ي ػرتبط ب لب ػػد الثق ػ ف أو االاتم ػ م لممبػػطمح فقػػد مػػرؼ (ممػ ػ ى)0999ل
الهوية بأًه  :ل اممة الم لـ المميػزة لم ػي التػ تا مػً هػو هػوى بحيػث ال تخطػي فػ تمييػزم مػف غيػرم

مػػف األ ػػي ء ى ولك ػػؿ مًػ ػ  -كإًسػ ػ ف  -خب ػػيتً الممي ػزة ل ػػً ى فم ػػً ًس ػػقً القيمػ ػ وم تقدات ػػً وم دات ػػً
السموكية و ميولً واتا ه تً وثق فتً ى وهكذا ال أف ب لًسبة لألمـ وال وبل(ممرى )97 :0999

كمػ ػ أ ػ ػ ر (ممػ ػ رةى د.ت) إلػ ػ ل أف هوي ػػة ال ػػي ثوابت ػػً التػ ػ ال تتا ػػدد وال تتغي ػػر ى وتتامػ ػ

وتفبح مف ذاته دوف أف تخم مك ًته لًقيضه ط لم بقيت الذات مم ميػد الحيػ ة ى فهػ ك لببػمة
ب لًسػػبة لإلًسػ ف يتميػػز بهػ مػػف غيػرم وتتاػػدد ف مميتهػ ى ويتامػ واههػ كممػ أزيمػػت مػػف فومهػ طػوارئ

الطمػس ى إًهػ ال ػفرة التػ يمكػف لمفػرد مػػف طريقهػ أف ي ػرؼ ًفسػً فػ معمتػً ب لام مػة االاتم ميػػة

التػ يًتمػ إليهػ ى والتػ مػف طريقهػ يت ػرؼ مميػػً اآلخػروف ب متبػ رم مًتميػ لتمػؾ الام مػػةل(مم رةى د.

ت.)6 :

ويرى (ال لـى  )2111أف لالهوية ليست أح دية البًيةى أي ال تت ػكؿ مػف مًبػر واحػدى سػواء

ك ػ ف الػػديف أو المغػػة أو ال ػػرؽ أو الثق فػػة أو الواػػداف واألخػػعؽى أو الخب ػرة الذاتيػػة أو ال مميػػة وح ػده ى
واًم ه محبمة تف مؿ هذم ال ً بر كمه ل(ال لـى .) 256 :2111

وأ ر (ميدى  )2110إلر أف الهوية لمفهوـ ااتمػ م ًفسػ ي ػير إلػ كيفيػة إدراؾ ػ ب مػ

لذاتػػً ى وكيفيػػة تم ػ يزم مػػف اآلخ ػريف ى وه ػ تسػػتًد إل ػ مسػػمم ت ثق فيػػة م مػػة ى مرتبطػػة ت ريخي ػ بقيمػػة
ااتم مية وسي سية وامتب دية لمماتمعل(ميدى )001 : 2110
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كم ػ أف الهوي ػػة تػ ػرتبط ب الًتمػ ػ ء ى فق ػػد مرفه ػ (الفقػ ػ ى  )2111بأًهػ ػ ل ماموم ػػة م ػػف

السم ت الثق فية الت تتبؼ به ام مة مف الً س فػ فتػرة زمًيػة م يًػة ى والتػ تولػد اإلحسػ س لػدي
األفراد ب الًتم ء ل ب م يفى واالرتب ط بوطف م يفى والت بير مف م ػ مر االمتػزازى والفخػر ب ل ػ ب

الذي يًتم إليً هؤالء األفرادل( الفق ى .)217 :2111

ومػػف المف ػ هيـ الت ػ مػػدمت لمهويػػة الثق فيػػة م ػ تبًتػػً مًظمػػة اليوًسػػكو والػػذي يػػًص مم ػ أف

الهوية الثق فية ت ً أوال :ومبؿ كؿ ي أًً أفراد ًًتم إل ام مة لغوية محمية أو إمميمية أو وطًيػةى
بم ػ لهػ ػ م ػػف م ػػيـ أخعمي ػػة وام ليػػة تميزهػ ػ ى ويتض ػػمف ذل ػػؾ أيضػ ػ األسػػموب ال ػػذي ًس ػػتومب ب ػػً تػ ػ ريخ

الام مػػة وتق ليػػده وم داته ػ وأسػػموب حي ته ػ ى واحس سػػً ب لخضػػوع لػػً والم ػ ركة فيػػًى أو ت ػػكيؿ مػػدر
م ترؾ مًًى وت ً الطريقة الت تظهر فيه أًفسً ف ذات كميةى وت د ب لًسبة لكؿ فرد مًػ ًومػ مػف

الم دلة األس سية الت تقرر -بطريقة إيا بية أو سمبية -الطريقة الت ًًتسب به إل ام متً وال لـ
ببفة م مةل( المحروم ى )064 :2114

وذكػ ػػرت المًظمػ ػػة ال ربيػ ػػة لمتربيػ ػػة والثق فػ ػػة وال مػ ػػوـ أف الهويػ ػػة الثق فيػ ػػة ه ػ ػ  :ل الً ػ ػواة الحيػ ػػة

لم خب ػػية الفردي ػػة والام مي ػػةى وال م ػػؿ ال ػػذي يح ػػدد الس ػػموؾ وً ػػوع القػ ػ اررات واألف ػ ػ ؿ األب ػػيمة لمف ػػرد
والام مػػةى وال ًبػػر المحػػرؾ الػػذي يسػػمح لألمػػة بمت ب ػػة التطػػور واإلبػػداعى مػػع االحتف ػ ظ بمكوً ته ػ

الثق فيػػة الخ بػػة وميزاته ػ الام ميػػةى الت ػ تحػػددت بف ػػؿ الت ػ ريخ الطويػػؿ والمغػػة القوميػػة والسػػيكولواية
الم تركة وطموح الغد ل(المًظمة ال ربية لمتربية والثق فة وال موـى د .ت)20 :

ويتق رب مفهوـ الهوية فػ الغػرب مػف مفهومهػ لػدي ال ػربى فقػد مرفهػ (0999ى)Bernardo

بأًه ػ ل ت بػػر مػػف ال ػ ور بمامومػػة مػػف السػػم ت الثق فيػػة لمام مػػةى والميػػؿ إل ػ ربػػط ال ػػخص ب لبيئػػة

االاتم مية الت يًتم له ى وب لت ل تميزم مف غيرم مف الام م ت والماتم ت األخريل (Bernardo

 M . Ferdmanى .)276 :0991

وهػػذا م ًػ م أف كػػؿ ثق فػػة تتميػػز مػػف غيرهػ مػػف الثق فػ ت األخػػري مػػف حيػػث طبي ػػة ال خبػػيةى

وطريق ػػة الفه ػػـ وأسػ ػ ليب االتبػ ػ ؿ وخ ب ػػة المغ ػػةى واأل ػػك ؿ المختمف ػػة لمس ػػموؾى وأسػ ػ ليب الحيػ ػ ة التػ ػ
يًتاوًهػ ػ ى ب إلضػ ػ فة إلػ ػ الم ػ ػ يير والق ػػيـ وال عمػ ػ ت االاتم مي ػػة التػ ػ تػػربط ب ػػيف أفرادهػ ػ (

Stephan

.) 21-1-2013): http:// www.Stephweb.com /capstone/ html0Dahl

كم ت ير الهوية أيض إل أف هوية ال خص ت ً بف تً الاوهرية الت تميزم مف غيرمى ومد

ػػبهوه ب لببػػمة () Howkins , 2112: 515ى كمػ ذهبػػت ( )feather , 0999إلػ أف الهويػػة
االاتم ميػػة ه ػ ل تمػػؾ السػػم ت الخ بػػة بمفهػػوـ الػػذات الفرديػػة ف ػ ضػػوء أسػػس ومرتك ػزات لام ػ متهـ
االاتم مي ػػةى ومض ػػويتهـ الطبقي ػػة م ػ ػ ى وم ػػع ارتب طػ ػ تهـ ال طفي ػػة والتقييمي ػػة وغيرهػ ػ م ػػف االرتب طػ ػ ت

السموكيةن الت تربطهـ بهذم الام مة مؤكدة ى اًتم ءاتهـ إليه ل( .( feather, 09999459
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وتػػرى الب حثػػة أف هػػذا الت ريػػؼ يوضػػح ال عمػػة بػػيف االًتم ػ ء وبػػيف الهويػػةى حيػػث إف كػػع مًهم ػ

يؤثر ف اآلخر ويتأثر بًى ف إلًس ف مًدم ي رؼ أف هويتً ترتبط بهوية الماتمع الذي يواد فيًى فإف
هذا يا مً يتمسؾ ويرتبط بماتم ً.

النظريات التي تفسير تكوين اليوية:

هً ؾ ال ديد مف الًظريػ ت التػ تً ولػت مفهػوـ الهويػة وك ًػت هًػ ؾ محػ والت كثيػرة لإلا بػة مػف أسػئمة

تكوًه ػ ى وكيػػؼ تبػػًع الام م ػ ت هويته ػ الثق فيػػة؟
الهويػػة الم قػػدةى ومح ولػػة تفسػػيره ى وتفسػػير آلي ػ ت ّ
وهً ؾ ال ديد مف الًظري ت التفسيرية الفردية والام مية الت ح ولت مق ربة موضوع الهوية مف مًظػور
األس ػػب ب الذاتي ػػة واألس ػػب ب الثق في ػػةى واألس ػػب ب االاتم مي ػػة .وم ػػف أب ػػرز الًظريػ ػ ت فػ ػ تفس ػػير الهوي ػػة

الثق فية م يم :

أوالً :نظرية اليوية االجتماعية:

ه الًظرية الت ب غه كؿ مف ( ت افيؿ وتيرز ) ومد أوضحت الًظرية أف األفراد مػدفوموف لتحقيػؽ

هويػػة ااتم ميػػة إيا بيػػةى وتح ػ وؿ ًظريػػة الهويػػة االاتم ميػػة اإلا بػػة مػػف كيفيػػة تكػػويف الهويػػة الثق فيػػة

لمام م ػ ت مػػف خػػعؿ الفػػرد وت ػػير الًظريػػة إلػػر أف الفهػػـ الحقيق ػ لمهويػػة الثق فيػػة يحت ػ ج إلػػر تحميػػؿ
مضوا ف الام مػة ( ػ ب فى  )02 :2119كمػ
ال عم ت بيف الام م ت وت ريؼ هوية الذات بوبفه
ً
تستًد ًظرية الهوية االاتم مية إلر ثعثة أفك ر رئيسة وه :

أ :مستوى الهوية وًومه الذي يستخدـ ف وبؼ الذات واآلخريف.

ب :بروز الهوية الثق فية الم تركة يؤدي إلر التغير ف إدراؾ الذات أو إم دة بً ئه .

ج :يسػػهـ هػػذا التغيػػر فػ بػػًع سػػموؾ الام مػػةى أي أًػػً يػػًظـ األف ػ ؿ وال مميػ ت الام ميػػة مػػف خػػعؿ
تبًيؼ ااتم م م ترؾ لمذات ف موااهة اآلخر.

كم ترى ًظرية الهوية االاتم مية أف البراع الذي يحدث بيف الام م ت يزيد بروز هوية ثق فية م يًة

ممر حس ب هوية ثق فية أخرى .وي تقد ب ض الب حثيفى أف مفت ح حؿ البػراع الػذي يمكػف أف يخفػض
طغي ف هوية ممر أخرى مف طريؽ إستراتياية لإم دة التبًيؼل الت تقود إلر تبً هوية اديػدة أكثػر
موالً مف ا ًب أمض ء الام م ت المختمفةى أو مف طريؽ إستراتياية لإلغ ء التبًيؼلى وب لطبع ت ػد

إستراتياية لإم دة التبًيؼ ل أكثر معءمة مف إستراتياية لإلغ ء التبًيؼلن ف ألولر ت مؿ ممر توحيد

الام م ت تحت مظمة اديدةى ت كؿ هوية

ممة لمام م ت المًضوية تحته ( ب فى )04 :2119

ثانياً :نظرية تصنيف الذات

ت د هذم الًظرية مف الًظري ت الحديثة ف تفسير تكويف الهوية الثق فية وب حب هػذم الًظريػة

ػير مفب ػعً لعًتم ػ ء ل ضػػوية الام مػػةى وتػػول ممميػػة التبػػًيؼ
هػػو تيرًػػرى وهػػذم الًظريػػة تضػػع تفسػ ًا
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اهتم ًم أكثر مف دوافع تقدير الذات وأبًية الم تقد االاتم م ى وتقوـ ممر فكرة أس سية ه أف لالهوية
الم تركة تًكر الذات الفردية.ل
وتوضػػح الًظريػػة أف تبػػًيؼ الفػػرد لذاتػػً هػػو مب ػ رة مػػف محبػػمة تا ػ رب وخب ػرات وتف ػ معت

ااتم ميػػة تػػزودم به ػ ممميػػة التً ػػئة االاتم ميػػة ويمػػر بػػثعث م ارحػػؿ :األولػػر :مرحمػػة التمييػػزى حيػػث
يممؾ الفرد القدرة ممر التمييز بيف أفراد الام م ت المختمفةى ويحدث التمييز ًتياة لمت زيػز التف ضػم ى

وهػػو مًبػػر مػػف مً بػػر الػػت مـ المهمػػة ف ػ اكتس ػ ب االتا ه ػ ت ًحػػو الت بػػب لهويػػة م ػ  .والمرحمػػة
الث ًية :ه مرحمػة التوحػدى يًضػـ مػف خعلهػ الفػرد إلػر الام مػة التػ يًتمػ إليهػ ويػديف لهػ بػ لوالء.
والمرحمة الث لثة :ه مرحمة التقػويـى حيػث تظهػر االسػتا ب ت التػ مػد ت ػير إلػر ًػوع مػف الت ػ ل ى أو

إلر ًوع مف ال ور ب لًقص تب ً لمحكـ الذي ي ر الفرد بػأف الماتمػع مػد أبػدرم ممػر الام مػة التػ
يًتم إليه ( .زايدى )26 :2116

وتتطرؽ هذم الًظرية إلر االتا ه ت ال مة ألفك ر األفراد وم تقداتهـ حوؿ ذواتهـ والام م ت

اء أك ًت سي سػية الطػ بع أـ إًسػ ًية ذات طػ بع مػ ـى والكيفيػة التػ يًظػروف بهػ
الت يًتموف إليه ى سو ً
إلػػر ام ػ متهـ والام م ػ ت األخػػرىى والكيفيػػة الت ػ يق ػ رف به ػ األف ػراد والماتم ػ ت بػػيف أًفسػػهـ وبػػيف

اآلخريف.

وت تمػد ممميتػ التبػػًيؼ (الػػذات واالاتمػ م ) والمق رًػػة فػ هػػذم الًظريػػة ممػػر مامومػػة مػػف ال وامػػؿى

وه :

 .0ال عم ت االاتم مية أو السي سية ..إلخ الق ئمة داخؿ الام م ت وفيم بيًه .
 .2طبي ة إدراؾ التا ًس أو االختعؼ بيف األفراد وبيف الام م ت.

 .2مػػدى االتس ػ ؽ أو التوافػػؽ داخػػؿ الام م ػ ت وبػػيف األف ػرادى وكػػذلؾ بػػيف الام م ػ ت الب ػرية أو
السي سية أو الديًية ..إلخ.

 .4طبي ة الفهـ الح بؿ لم تقدات التغيير والحراؾ االاتم م .

وت ير ًظرية تبًيؼ الذات أف األفراد ي روف ب ًتم ئهـ لهويػة مػ مًػدم يػدركوف أواػً الت ػ بً بيػًهـ
وبيف أفراد آخريفى كم أف مممية إدراؾ الذات والام مة وتبًيفه تتـ ب كؿ مستمر ومتواترى وتػتقمص

فيم ػ يت مػػؽ ب هتم ػ ـ الفػػرد بذاتػػً متػػر ك ًػػت الام مػػة -ككػػؿ أكبػػر مػػف مامػػوع أا ازئػػً -أكثػػر سػػيطرة
وهيمًة ممر الفردى وتقدـ لً أكثر مم يقدمً هو له مف دمـ.

والتبًيؼ الذات ك ممية خ بة تسػ مد الًػ س ممػر إدراؾ األ ػي ء -إًمػ هػ ممميػةٌ م رفيػةٌ ب ألسػ س
ت تمد ضمف م ت تمد مميً ممر مه رات الفرد ف الفهـ والتحميؿ وامع الم موم ت مف الوسط المحػيط

بػػًن توطئ ػػة لتبسػػيط األ ػػي ء فيمػ ػ يت مػػؽ بكيفي ػػة تف م ػػؿ الفػػرد والام م ػػة م ػػع الوسػػط المح ػػيط ب ً بػػرم

اإلًس ًية واالاتم مية والطبي ية كذلؾ(زايدى .)25 :2116
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ثالثاً :نظرية الصراع بين الجماعات:

ب حب هذم الًظرية هو ال لـ األلم ً (رالف داىرندوف) وف الومت الح ل أببحت ًظرية البػراع

بػػيف الام مػ ت تحتػػؿ مك ًػ ً بػ ر اًز فػ تفسػػير الهويػػة لػػدى األفػرادى حيػػث ت ػػير إلػػر أف األفكػ ر الًمطيػػة

الس ئدة ف الماتمع تس مد ف ت كيؿ الهويةى كم ت كؿ وسيمة لتًظيـ ال لـ حوؿ األفراد وتحديد ًظرة
الام م ت لألدوار الت ياب أف يقوموا به مف اهةى ومف اهػة أخػرى ت ػوش ال ػ لـ حػوؿ األفػراد ومػد

تػػؤدي إلػػر م ػػكعت ااتم ميػػة خطي ػرة :ك لمغ ػ الة ف ػ تقػػدير االختعف ػ ت بػػيف الام م ػ تى واالسػػته ًة
ب لتب يً ت بيف الهوي ت داخؿ الام مة وتحريؼ الوامع وت ويهً وتسويغ ال ػدواف أو االسػتبداد .والبػور

الًمطية راسخة فػ الثق فػة التػ يً ػأ الفػرد فيهػ وتًتقػؿ بكػؿ الطػرؽ الثق فيػة االاتم ميػة الم تػ دة خػعؿ
مممية التً ئة االاتم مية ف األسرة والمدرسة( ب فى .)02 :2119

تتكوف هذم الًظرية مف مدة أفك ر ومقوالت يمكف مرض أبرزه ف الممحوظ ت اآلتية:
 .0كؿ ماتمع يظؿ مرضة ببفة دائمة إلر مممية التغير ف هويتً .

 .2إف ال ديد مف مً بر الًسؽ االاتم م تس مد ممر تطور الماتمع واحداث التغير فيً .

 .2كػػؿ ماتمػػع لػػً ًظ ػ ـ ااتم ػ م م ػ ئـ ممػػر سػػمطة القهػػر والتهديػػد الت ػ يم رسػػه أف ػراد الماتمػػع
المًببوف ممر ممة الهرـ االاتم م .
ّ
وتتفػػؽ هػػذم الًظريػػة مػػع ًظريػػة الهويػػة االاتم ميػػة فػ ال ديػػد مػػف االسػػتراتياي ت التػ ت ػ لج التف ػ وض
وادارة البػراع إذ تؤكػػد ًظريػػة الهويػػة االاتم ميػػة أف الم ػػكمة الرئيسػػية فػ ممميػػة التفػ وض هػ واػػود
ام م ػ ت ااتم ميػػة ممي ػزة يكػػوف أمض ػ ؤه مرضػػة لمتحيػػز لام ػ متهـ وازدراء الام م ػ ت األخػػرىى كم ػ

تتف ػػؽ م ػػع ًظري ػػة الهوي ػػة االاتم مي ػػة فػ ػ أف البػ ػراع ال ػػذي يح ػػدث ب ػػيف الام مػ ػ ت يزي ػػد ب ػػروز هوي ػػة
ااتم مية م يًة ممر حس ب هوية ااتم مية أخرى.

رابعاً :نظرية الطبائع لغوبينيو:

أف
وف خضـ الًظري ت الت تح وؿ مً م ة مفهوـ الهوية ظهرت ًظريػة الطبػ ئعى وهػذم ًظريػة ّ
مؤداهػ ّ
دممت هذم الًظريػة مقوالتهػ ب كت ػ ف ت ممػـ األاًػ س الحيواًيػة كمػ ظهػر
لم وب هوية تتوارثه ى ومد ّ
مممػػت الًت ػ ئج ممػػر األاً ػ س الب ػريةى امتم ػ ًدا ممػػر فرضػػية تقػػوؿ بواػػود سػػعالت
مًػػد دارويػػفى ثػػـ ّ
أف تم ػػؾ السػػم ت الوراثي ػػة هػ ػ
ب ػرية ت ػػرث سػػم ت ث بت ػػة تتا ػ وز م ارح ػػؿ التطػػور التػ ػ ريخ لمماتمػػعى و ّ
المسئولة مف الهوية وتطوراته االاتم مية والثق فية (إبراهيـ ى.)00 :2111

ومػػد المػػت هػػذم الًظريػػة بػػدى كبيػ اًر ف ػ أوسػ ط الب ػ حثيف والمفكػريفى وأيػػده ال ديػػد مػػف المفكػريف ف ػ

ألم ًي وفرًسػ ى وبحػث بػ حب هػذم الًظريػة :غوبيًػوى فػ مسػألة تفػ وت األمػراؽ الب ػريةى وتطػرؽ فػ

ػأف التفػ وت فػ الهويػ ت موافػػؽ لًظػ ـ الطبي ػػةى وال يمكػػف ألحػػد أف ي ػ رض ذلػػؾى
الًظريػػة إلػػر القػػوؿ بػ ّ
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فإف األمراؽ الدًي غيػر مؤهمػة لمحضػ رةى إًمػ خمقػت لتخػدـ بوبػفه مبيػداًى كػالالت حيػةى
وحسب رأيًى ّ
كحيواً ت ار ؿ(األمراؽ ال مي ) مف أبح ب الهوي ت الرامية.
كم ًظر غوبيًو إلر الهوية ممر أس س ديً ى ف متبر المسيحية د ًيً متفومً ببورة مطمقةى حيث يقوؿ
اداى فقد حػددت
إف المسيحية ه أممر تظ هر لمثق فة .والًتياة الت م دت إليه ًظرية غوبيًو خطيرة ً
ّ
لهوي تل الحض رات واألمـى ولـ يقتبر دوره السمب ممر ال وب غيػر األوروبيػة فحسػبى إًمػ طػ ؿ

أثرهػ ب ػػض ػ وب أوروبػ ى فقػػد ذهػػب كثيػػر مػػف أًبػ ر هػػذم الًظريػػة إلػػر تقػػويـ ال ػ وب األوربيػػة مػػف

حيث دراة لأوربيتهـل طبقً لقربه أو ب ده مف ًمط أوروب مزموـى حيث بػًؼ اإلًاميػز ثػـ األلمػ ف
ًسييف والروسى بم ًر أًهـ مرؽ أرمرى وب لت ل هػويتهـ أفضػؿ وأرمػرى ولػـ
بأًهـ أكثر أوروبية مف الفر ّ

مبقي ػ ممػػر الترتيػػب
يقػػـ هتمػػر ب ػػد ذلػػؾ إال بت ػػديؿ خفيػػؼ يتبػػؿ بدراػػة األولويػػةى فأمط ه ػ لأللم ػ فى ً
أف هذم الًظرية مد سوغت تر بًوؼ االستغعؿ واالحػتعؿ واإلبػ دةى ب سػـ الرف ػة
ًفسًى وال ؾ ف ّ

ف الهوية الت تبيح إلح ؽ الضرر ب لهوية األدًرى ومد أخذت له واه ً م ب اًر ه ال ًبرية الثق فية

بتغيػ ػػر
تتغيػ ػػر ّ
ػأف الحض ػ ػ رات تظػ ػػؿ ث بتػ ػػة ومتمحػ ػػورة حػ ػػوؿ ً ػ ػواة واحػ ػػدة مػ ػػف القػ ػػيـ الت ػ ػ ال ّ
الق ئمػ ػػة بػ ػ ّ
الظروؼ(.إبراهيـ ى.)02 :2111

تعميق عام عمى النظريات التي فسرت اليوية الثقافية

إف كػؿ تمػػؾ الًظريػ ت تحػ وؿ تقػػديـ فهػػـ لمهويػػة الثق فيػة وآليػ ت مممهػ داخػؿ ال عمػ ت بػػيف الام مػ تى

وكم تعحظ الب حثة فمقد بق تفسير الهوية يخضع لمامومة كبيرة مف االتا ه تى فمًه م ك ف ي تمد
ممر تفسير االًتم ء ممر المستوى الفردي (الذات ) أو التفسير االاتم م .

وتػػأت فػ مقدمػػة هػػذم الًظريػ ت ًظريػػة الهويػػة االاتم ميػػة التػ تػربط بػػيف تكػػويف الفػػرد لمهويػػة الثق فيػػة

وب ػيف اًتم ئػػً لام مػػة م ػ ى كم ػ أكػػدت ممػػر معمػػة الفػػرد بهػػذم الام مػػة وموم ػػً مًه ػ ى وب لت ػ ل يػػزداد
اًتم ؤم أو يقؿ تب ً ل عمتً مع هذم الام مة.
ويؤخذ ممر هذم الًظرية أًه حبرت تكويف الهوية بواود معمة تربط الفػرد بماتمػع مػ وهػذا ًومػ مػ
ي ً إلغ ء هوية الفرد األبمية إف دمتً الظروؼ لعغتراب مف ام متًى كمػ ي ًػ اًتمػ ؤم إلػر هويػة

الام مة الت ي يش فيه دوف الًظر إلر اذور الفرد وثق فتً األبمية.

وهػػذا مػ يختمػػؼ مػػع ًظريػػة الطبػ ئع لغوبيًيػػو التػ فسػػرت ت ػػكيؿ الهويػػة ب لطبػ ئع الوراثيػػة التػ يحممهػ

الفرد ف ايً تً وال يتأثر ب لمك ف وال ب لزم ف.

أم ػ ًظريػػة تبػػًيؼ الػػذات فتختمػػؼ مػػف ًظريػػة الهويػػة االاتم ميػػة ف ػ أًه ػ ت ػربط بػػيف ت ػػكيؿ الهويػػة
ودوافػػع تقػػدير الػػذاتى وأف اًتم ػ ء الفػػرد لهويػػة م ػ ه ػ ًت ػ ج لتبػػًيؼ الفػػرد لذاتػػً وتمي ػزم له ػ بػػيف أف ػراد

الام م ت المختمفةى وي تمػد تبػًيؼ الفػرد لذاتػً وفػؽ هػذم الًظريػة ممػر وضػ ً االاتمػ م والسي سػ

والديً .
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ويؤخذ ممر هذم الًظرية أًه حبرت الكيفية الت تت كؿ به هوية الفػرد إلػر تبػًيؼ الفػرد لذاتػً فقػط

دوف الًظر إلر تأثير الوسط المحيط ب لفرد والذي يسهـ ب كؿ كبير ف ت كيؿ الهوية الثق فية لديً.

أمػ ًظريػػة البػراع بػػيف الام مػ ت فت ػػير إلػػر أف األفكػ ر الًمطيػػة السػ ئدة فػ الماتمػػع تسػ مد ب ػػكؿ
كبير ف ت كيؿ هوية األفراد فيًى وهذم األفك ر مد تؤدي إلر طغي ف هوية ممػر أخػرىى وتبػرر ال ػدواف

الذي مد يؤدي إلر إلغ ء هوية األممية.

ويؤخذ ممر هذم الًظرية أًه لـ تأخذ ب يف االمتبػ ر مػدى إسػه ـ ثق فػة الفػرد وتطػورم فػ ت ػكيؿ هويتػً

ب يدا مف األفك ر الًمطية الس ئدة ف الماتمعى األمر الذي يختمؼ تم م مع ًظرية تبًيؼ الذات.

أم ًظرية الطب ئع لغوبيًيو فت تمد هذم الًظرية ممر فرضية و ارثػة الهويػة مػف األايػ ؿ السػ بقةى وتسػتًد

ممر ًظرية داروفى ومزت الهويػة إلػر سػم ت وراثيػة فقػطى وأوضػحت الًظريػة أف التفػ وت فػ الهويػ ت

الثق فية هو

ء موافؽ لًظ ـ الطبي ة وً موس األكوافى مم يبيح لب ض الهوي ت استرم ؽ غيػرهـ مػف

ذوي الهوي ت األدًر ف سمـ الترتيب االاتم م وفؽ هذم الًظرية.

ويؤخػذ ممػػر هػػذم الًظريػػة أًهػ مػػزت ت ػػكيؿ الهويػة إلػػر السػػم ت المتوارثػػة مبػػر األايػ ؿى ويؤخػػذ مميهػ

ػر مػػف ح ػ الت االحػػتعؿ واإلب ػ دة
مًبػريته فػ تقسػػيـ األاًػ س حسػػب ديػػًهـ وأوبػػولهـ ممػ سػ ّػوغ كثيػ ًا
ب سـ الهوية األرمر.
أيض إًك ره لمتغيػر الػذي يحػدث فػ الحضػ راتى ومولهػ أف الحضػ رات تظػؿ
ويؤخذ ممر هذم الًظرية ً
ث بتة وأف هً ؾ سعالت ب رية ذات سم ت ث بتة وال تتأثر بمراحؿ التطور الت ريخ لمماتمع.

مفيوم الثقافة:

ً أ هذا المبطمح ف الًبؼ الث ً مف القرف الت سع م رى لمت بير مف اواًب الت بً والتًوع

ف سموؾ الب ر ب ختعؼ أًم ط حي تهـ االاتم مية واختعؼ ماتم تهـ (تومبسوف وآخروفى :0995
 )5ف لثق فة والماتمع متعزم ف ف إلًس ف مًدم كوف الماتمع ابتدع الثق فة لتًظيـ حي تً ومعم تً
بوبفه م يير لم قؿ والسموؾ تميز اإلًس ف مف غيرم مف الك ئً ت الحية (الحمدى )07 :0999ى وه

ال تكتسب استم ارريته وازده ره وتطوره إال بواود أفراد يم رسوًه سوي ً وتام هـ م ً وتس مدهـ ف

تمبية احتي ا تهـ األس سية وحؿ م كمهـ والتكيؼ مع م يستاد حولهـ مف متغيرات وفق ً لقوامده

(.) Havilland,2112 :22

أي أف الثق فة والماتمع ك ًت ً أتهم واحدة ن حيث وضع اإلًس ف المبًة األولر لمثق فة مًذ سكف

األرض واستخداـ ذك ءم لمتغمب ممر م وااهً مف ب وب ت بيئية والتكيؼ مع م ومف حولً مف
مواودات مستخدم ً المغة والرموز ن لذلؾ يمكف امتب ر الثق فة ًت ج لبراع اإلًس ف مع البيئة (المدً ى

 )012 :0999ن وهو م أدى بميزل هوايت ( )Clifton, James A.,0990: 54وأتب مً إلر القوؿ

بأف :مستوى ثق فة ماتمع م يف يتومؼ ممر دراة التحكـ ف موارد البيئة  .وهو رأى لً وا هتً إلر

حد م ى إذا م ًظرً لقدرة الدوؿ البً مية ح لي ً ممر فرض ثق فته مستًدة ممر مدة موامؿ مًه
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تحكمه ف مب در الثروة والط مةى إال أف مدرة الماتم ت ػ أيض ً ػ ممر الحركة واالتب ؿ بغيره
م مؿ ال يمكف إهم لً ف ًمو ثق فته  .ف لثق فة مظهر ال يمكف الس إليً كمية مف ٍ
ممد فه ًت ج
ٌ
ل دة مً ط ممر مدر مف االًسا ـ والتداخؿ يب ب التًبؤ بًتياتً بدمة ى ف ل وامؿ المؤثرة ممر

الثق فة تت دد وتتًوع بت دد وتًوع الب ر أًفسهـ (اليوتى د.ت.)20 :

لذلؾ اكتسبت دراسة الثق فة وال وامؿ المؤثرة مميه وتب يًه أهمية كبرى ف مي ديف ممـ االاتم ع

و األًثروبولواي ى وتزايد االهتم ـ به خ بة ف ال قديف األخيريف مف القرف ال ريف س ي لمزيد مف

فهـ معم ت التق رب والتب مد بيف الماتم ت المختمفة (.)Borgatta,2111 :762

حيث تب يًت وتًومت ت ريف ت مفهوـ الثق فة كثي اًر ف الًبؼ الث ً مف القرف ال ريف ولـ يتـ

التوبؿ حتر اآلف إلر ت ريؼ محدد له (ف لر تيفى د.ت )22 :ى ب د أف ك ف هً ؾ اتف ؽ بً ت ـ

بيًهـ ممر األخذ بأمدـ ت ريف ته وهو ت ريؼ ال عمة ت يمور ( )0150ى الذي ي دم (أبو زيدى )2114
آف و ٍ
أفضؿ ت ريف ته لوضوحً و مولً ف ٍ
احد ويرى ت يمور (تومبسوف وآخروفى  )9 :0995أف الثق فة
ه لذلؾ الكؿ المركب الذي ي تمؿ ممر الم رفة والم تقدات والفًوف واألخعؽ وال رؼ وغير ذلؾ مف

القدرات أو ال دات الت يكتسبه اإلًس ف بوبفً مضواً ف ماتمعل ى وم زاؿ هذا الت ريؼ مفيداً ل ف

ىويستخدـ كمقدمة لكؿ دراس ت الثق فة تقريب ً ()Kottack,4004 :17ن فهو يامع بيف الا ًب الفكري

والا ًب السموك ى وأيض ً الا ًبيف الم دي والعم دي لمثق فة ى ويا مه وسيمة لتمييز الام مة أو

الماتمع مف غيرهم (أبو زيدى  .)26 :2114ويراع ذلؾ إلر (الب ف ى :)22 :0919

المتادد ببورة ا مت مفهوـ الثق فة وم هيته

 .1ارتب ط الثق فة بم طي ت ال قؿ اإلًس ً
يضيؽ ويتسع ف مح و ٍ
الت لإللم ـ بهذم الم طي ت.

 .2اختعط مفهوـ الثق فة بمفهوـ الحض رة ف ازٍء مف الفكر الغرب خ بة الفكر األلم ً .

 .3اختعؼ م هية الثق فة ومفهومه بيف الم رؽ ال رب وبيف الغرب....الختعؼ ًمط الحي ة
بيًهم وألثر الحربيف ال لميتيف مميه خ بة الغرب.

 .4ظهور مبطمح الثق فة ف الغرب ف مبر التًوير ى واًتق لً مف طريؽ الترامة الحق ً
إلر الفكر ال رب ن فت بت م ًيً ن مم أدى إلر اإلبه ـ والًسبية ف تحديدم.

ولذلؾ فمفهوـ الثق فةى مفهوـ ت ددت حولً اآلراء كم يتضح فيم يم  :ػ

الثقافة في المغة:

ػؼل بم ًػػر َح ػ َذؽ أو َمهَػ َػر أو فَطَػ َػف (أو فَ ِطػ َػف) أي ب ػ ر ح ذم ػ ً م ػ ه اًر
ػؼل أو لثَقُػ َ
هػػو الف ػػؿ الثعث ػ لثَِقػ َ
ػؼ ثَقَفػ ًى ولثَقَ فَػةًلى وثقػؼ ال ػ َء أمػ ـ الم ػو ّج مًػً وسػوامى وثقػؼ اإلًسػ َف أدبػػً
فطًػ ً فهػو لثَِق ٌ
ػؼلى ومػػد ثَِق َ
وهذبػػً ومممػػً .ويػرتبط الف ػػؿ لثَِقػػؼل بػػدالت وم ػ ٍف أخػػرى مػػد تضػ ء فهمًػ لهػػذم الداللػػة الرئيسػػةى ومػػف
ذلؾ ارتب طً بإدراؾ ال خص أو ال

ء أو إب بتً والظفر بًى أو بقمً وتسويتًى حيث ورد ف القرآف
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الكريـ مولً ت لر لمم وًيف أيًم ثُِقفُوا أ ِ
ػث
ُخذوا ومُتِّموا تَ ْقتِػيعل (األحػزابى اآليػة )60ى ومولػً لوامتمػوهـ حي ُ
ِ
وه ْـل (البقرةى اآلية  - 090والًس ءى اآلية .)90
ثَق ْفتُ ُم ُ

ؽ فيهػ ل( الم اػػـ
وي ػ ِّػرؼ مامػػع المغػػة ال ربيػػة الثق فػػة بأًهػ لال مػػوـ والم ػ رؼ والفًػػوف التػ ُي ْ
الحػ َذ ُ
ػب َ
طمَػ ُ
ُ
الوسيط :د.ت.)444 :

مفيوم الثقافددة اصطالحاً:

المغة ال ربية إلر الفطًة والتهذيب والتمكف مف ال مـى

هور اآلف ت ير كممة لثق فةل ف
كم هو م ٌ
وت ًر أيض ً ال موـ الت ياب أف يطمب ال مـ به (الم اـ الوسيطلى  .)91 :0952وف

المغة

اإلًاميزية ت ًر  Cultureلتطوير وتحسيف أو تهذيب الفكر واألح سيس واالهتم م ت والذوؽلى وه

لًتياة هذم الطرؽ المهذبة مف التفكير والحديث والف ؿل وأيض ً لاألفك ر والمب دئ والمه رات
والفًوف....الخ الت

تميز

ب أو مامومة ف

فترة حض رية م يًة ل .وف

الًه ية ه

الً س أو

المامومة الم يًة الت تمتمؾ مثؿ هذم األفك ر أو المب دئل (.) Agnes,2112 :272
وف

المغة الفرًسية ًاد كممة ثق فة وردت بم ًييف األوؿ  :Cultureوه

ت ًر الحرث والتربية

والمدًية .والثق فة الت يقبد به لميزة اإلًس ف الذي ًمر ب لم رفة ذومً األدب وحسً الًقدي ومدرتً
ًر واس ً اداً ف ممـ اإلًس ف لفأببحت
ال قمية وأببحت كمه ح لة ث بتة فيًل ى وه الت اتخذت م ً
تدؿ ممر كؿ أمر أحدثً اإلًس ف االاتم م ى ولـ يكف أبع ف الطبي ة الفردية األولر .بهذا الم ًر
يق بموف بيف الطبي ة والثق فةل (الحموى  )21 :0914والث ً  instructionبم ًر تثقيؼ وتوايً وثق فة
وممـ أي لماموع الم رؼ الت

يحبمه المرء ب لدرس والت مـل (الحموى  )11 :0914ى وهو م ًر

مريب مف م ً ه ف المغة ال ربية .ويرتبط بهذا المفهوـ المغوي المفهوـ االبطعح لمثق فة حيث أًً

ب ستقراء الم ً المغوية لكممة ثق فة يتضح أًه ترتكز ممر م يسمر ح لي ً ب لثق فة ال مي وتهمؿ ثق فة

ال مة الت سيتـ التحدث مًه الحق ًى وتغض الًظر مف السموؾ الب رى كأحد مظ هر الثق فة .وهو م

يخ لؼ االستخداـ األًثروبولوا لمكممة الت ت ير إلر تميز مامومة ببف ت م يًة ن تا مه مختمفة

مف غيره واالختعؼ ال ي ً امتعؾ الب ض لمثق فةى ومدـ امتعؾ اآلخر له ى ولكًً اختعؼ ف

المحتوى والدراة ( .)Peoples,4004 :09لذلؾ وًتياة اختعؼ واه ت ًظر ال مم ء ظهر مدخعف
لدراسة الثق فة األوؿ المدخؿ اإلبدام والفً  :وهو يركز ممر اًا زات القمة والبفوةى والث ً  :المدخؿ

االاتم م األًثروبولوا  :الذي يبؼ ثق فة ميسرة ومت حة لكؿ مف يًتم لمام مةى وتًتقؿ آلي بيف
أفراده دوف اهد أو مث برة (المدً ى  .)012 :0999و ف مح والت ال مم ء لتقديـ ت ريؼ أكثر حداثة

لمفهوـ الثق فة ظهر اتا ه ف لهذا الت ريؼ هم االتا م التاريدي واالتا م الوام

خصائص الثقافة:

.

اتفقت ت ريف ت األًثروبولواييف المحدثيف لمثق فة ممر أًه تتميز ب دد مف الخب ئص ه :
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مت ممة مف اآلخريف ف مممية الًمو ف ماتمع ب رى أو مامومة م يًة.



م تركة إلر حد كبير بيف أفراد ذلؾ الماتمع أو تمؾ المامومة.



مسئولة مف م ظـ الفروؽ ف التفكير والسموؾ الت توحد بيف الب ر أو المدف أو الماموم ت.



أس سية ف

التطور الًفس واالاتم م

لألفراد حيث أف الفرد غير المثقؼ (الذي ال يحمؿ

ثق فة) ال يمكف امتب رم طبي ي مف الً س .وترى الب حثة أًً ال يمكف تواادم أبعً إال إذا ك ف ف مداً

لم قؿى فأي فرد مهم ك ًت مدرتً وامك ًي تً البد أف لديً أفك ٌر م حوؿ ًفسً وحوؿ ال لـ المحيط بً
ولً أسموب حي ة يميزم)Peoples,4004 :20( .
أ – الثقافة إنسانية:

موااهة اإلًس ف /الماتمع لمحي ة .إًه بورة مبتكرة مف الحي ةى وًهج

فه لابتك ٌر ب ري ف
إًس ً إبدام لمت مؿ والتف مؿ لك تمضر الحي ة وال تتومؼ أم ـ ألغ زل( ك ريذرسى .)14 :1998
ي يش هذا الماتمع ف لثق فة ه

سر الواود

ف إلًس ف مد أًتج الماتمع لك

يحي وأًتج الثق فة لك

أًظمتهـ االمتب دية ومعم تهـ االاتم مية ( .) Havilland,2002 :33ف لثق فة ه

تضع

اإلًس ً (ك ريذرسى  .)60 :1998ف لماتمع هو مامومة مف الً س ال ت تمد ممر ب ضه الب ض
ٍ
فقطى ولكف ت ترؾ مع ب ضه ف ثق ٍ
بهوية م مة تربطهـ م ً وتظهر ف
فة م مة تا مهـ ي روف
حدود السموؾ وتواهً مف أاؿ ًا ح حي ة أفراد الماتمع م

الت

فقد أثبتت حق ئؽ ال مـ أًً ال يواد

ماتمع ب رى دوف ثق فة وال تواد ثق فة بدوف ماتمع يًتاه ويطوره (.) Havilland,2002 :34

ومف ثـ فإف دراسة الثق فة والت مؽ ف فهـ اذوره ومعمته ب لماتمع وأثره أو دوره ف التف مؿ بيف
الماتم ت أمر ه ـ ف التخطيط لحي ة الماتمع وبً ء مستقبمً.
ب – الثقافة مكتسبددة:
سبؽ الت رض لهذم الخ بية مًد ت ريؼ الثق فة ابطعح حيث مبد به كؿ م يكتسبً اإلًس ف

مف سموؾ وأفك ر بطريقة ااتم مية ال وراثية .وب لت ل ف إلًس ف يكتسبه يوم ب د يوـ وطواؿ حي تً مف
خعؿ الخبرة ال خبية أي الحي ة فترة ك فية داخؿ ماتمع مف الماتم تى حيث أف مممية التً ئة

الثق فية وه

إحدى اواًب التً ئة االاتم مية – ه

مممية ًقؿ ثق فة الماتمع الذي ي يش فيً

الفرد( .) Havilland,2112 :41وبتراكمه مبر األاي ؿ يتكوف التراث الثق ف الذي يميز كؿ ماتمع
مف غيرم مف الماتم ت (وبف ى  )12 :0950خعؿ مممية الوراثة االاتم مية(2112 :41

)Havilland,

ويرى الاوهري أف ًضج ال خبية متومؼ ممر ًا ح مممي ت التربيةى وتمكيًه لمفرد مف التكيؼ
ممر الحي ة مع اآلخريف وتحقيقً تك ٍ
مؿ بيف رغب تً ومثمً ال مي وبيف أًس ؽ القيـ الس ئدة ف ماتم ً

ٍ
بكة مف الرموز الت ابتدمه اإلًس ف وف مقدمته المغة الت
(الاوهريى )97 :0991ى مف خعؿ
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يستطيع الب ر مف خعله ًقؿ الثق فة مف ٍ
اتمع آلخر أيض ً(2112 :40
ايؿ آلخر ومف م ٍ
 .)Havilland,مثمم يحدث اآلف مف تف ٍ
مؿ ثق ف بيف أمط ر كوكب األرض مف خعؿ وس ئؿ
االتب الت المختمفة ب ستخداـ لغ ت م يًة واس ة االًت ر ممر امتب ر أف الثق فة لال يرتبط واوده

ب لفرد مف حيث هو فرد واًه ه خ راة مًً وس بقة مميً وال تخضع إلرادتً كم أف واوده يت دى
واودم ويتا وزم ف الزمفل(أبو زايدى .)09 :2114

إال أف هً ؾ فريق ً آخر مف ال مم ء أوضح أف بيئة اإلًس ف الثق فية ال تقع خ راً فقط ولكًه أيض

تتحدد بوض ً االاتم م ى وسبؿ التف مؿ داخمًى وًظرة الفرد إلر ًفسً والر ال لـ مف حولً ورف مًى
و كؿ التًظيـ االاتم م الذي ي يش فيً(ك ريذرسى  .)11 :1998ف لثق فة ف ًظرهـ ت مؿ كميك ًزـ

يًظـ التًوع الفرديى ويرسـ م لمً ف ضوء سم ت الًسؽ االاتم م الق ئـى وه ت كؿ إط اًر لبيئة

اإلًس ف المحكومة والمتأثرة سمب ً وايا ب ً ب ل ديد مف ال وامؿ مًه التربية الت ترتبط ب عمة تب دلية مع

ب م ال وامؿ األخرىى وتم ب دو اًر رئيسي ً ف توايهه ف كثير مف األحي ف إذا م أحسف فهـ هذم
ال عمة وتوايهه لب لح اإلًس ف /الماتمع .وهو م تح وؿ الدراسة الح لية التوبؿ إليً لتف يؿ دور

التربية ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية لمفرد الفمسطيً ف إط ر م يحقؽ لً تقدم ً وري دةً ممر
المستوى القوم وال لم ى حيث لتم ب الثق فة ومممي ت ت ييف الهوية الثق فيةل دو اًر ه م ً ب متراح موائـ
السموؾ والتمثؿ الا هزة لعست م ؿ والت

تسمح لمف مميف ب لتبرؼ وفؽ م يير الام مة ومع أًهـ

يتبرفوف لحس بهـ الخ صى فإًهـ يؤكدوف اًتم ءهـ بتبً

هذم القوائـل(ا ف بيير ف رًي ى 2003ى:

 . )16وهو م يتـ أثً ء مممية التربية ببوره المختمفة الرسمية والعرسمية .إال أًً مف المهـ التأكيد
ممر أف مممية االكتس ب االاتم م

لمثق فة ليست مارد مح ك ة ًمطية لم ك ًت مميً األاي ؿ

الس بقةى ف لت مـ اإلًس ً يتميز بقدرة متفردة ممر اإلبداعى ف لً س ي تمدوف ف ت ممهـ الثق ف

استخداـ الرموز وال عم ت الت

ممر

يبًوف مف خعله مًظورهـ الخ ص لأل ي ء والذي يواً سموكهـ

وادراكهـ لم لـ مف حولهـى فهـ يستدماوف الثق فة المحيطة بهـ ثـ يضفوف مميه ذاتيتهـى وبذلؾ يحدث
التًوع الثق ف

والتاديد مف ايؿ إلر ايؿ( .)Kottack,4004 :86ف لفهـ البحيح لمثق فة البد أف

يبحبً القدرة ممر أداء

ء اديد ي كس مومف ً خ ب ً بكؿ ايؿ وليس مارد تقميد أممر أو تكرار

ببغ ئ لم ك ف مميً اآلب ء(ك ريذرسى .)31 :1998

ويتميز الت مـ االاتم م لمثق فة بأًً يسهـ ف ًقؿ الخبرة ألفراد الماتمع /الام مة دوف المرور به
تراكـ الم رفة اإلًس ًية

مم يثرى خبرات أفراد الماتمع /الام مة ككؿى ويسهـ بدراة أس سية ف
فيستطيع ك ُؿ ٍ
ايؿ االستف دة مم توبؿ إليً َم ْف سبقوم سواء مف خعؿ التربية المقبودة ف مؤسس ت
الت ميـ الًظ مية أو التربية غير المقبودة (غير المب رة) ف ب م مؤسس ت الماتمع ك ألسرة
واإلمعـ وام مة الرف ؽ وغيره ى وبذلؾ الت مـ تكوف الام م ت الب رية م درة ممر تغيير سموكه

وأفك ره بسرمة ال تق رف ببطء التغيرات البيولوايةى وبً أيض تًتقؿ وتًت ر االخترام ت والتاديدات
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بيف الب ر ويطوروًه وفق ً لطبي ة حي ة كؿ مًهـ()Peoples,4004 :27ى وهو م تتب ً الدوؿ مًدم

تستورد ًظم ً ت ميمية وتًموية مف الماتم ت المتقدمةن لتطبقه ب د م تـ تطبيقه وًا حه لتسرع مف

مممية التقدـ والتًمية الداخمية .وهذا أيض ً م يمكف اإلًس ف مف البً ء ممر م وبؿ إليً اآلخروف
دوف البداية مف ًقطة البفرى وه سمة مميزة لمثق فة ولمب ر دوف غيرهـ مف الك ئً ت الحية ى وبقدر

م يستطيع الفرد  /الماتمع االستف دة واالًتق ء مف ثق ف ت وتا رب اآلخريف ى بقدر م يحقؽ مف

إًا زات وتقدـ  .وت تبر ثورة االتب الت والم موم ت م معً ف

واألاي ؿ رغـ م تحممً مف مح ذير ومخ طر متًومة.

مممية ًقؿ الثق فة بيف الماتم ت

جد – الثقافة عممية ثنائية البعد:
بتحميؿ حي ة اإلًس ف داخؿ الماتمع ًاد أًه مممية ثً ئية الب د ى فقد ً أت مف معمة اإلًس ف
بكؿ مف ال لـ الم دي وال لـ االاتم م وال لـ الفكري الرمزي .وتداخمت هذم ال والـ م ً لتًتج أفك اًر

وأمم الً يم رسه اإلًس ف بتمق ئية ال يستطيع تحميمه إال األًثروبولوا

المدرب .فكؿ تف بيؿ حي ة

اإلًس ف ه أفك رم الت تممر مميً أمم لًى ثـ أفك رم الً تاة مف ًتياة أمم لً .وهذم األفك ر واألمم ؿ
تتسـ

كمت الًظـ الثق فية المت رؼ مميه ف الماتمع (وبف ى  )17 :0950ى وه
ه الت
ب لترتيب واالًتق ئية والمروًة والتف مؿ بيًه وبيف ب ضه واالًتظ ـ داخؿ أ ك ٍؿ ثق فية أكبر تسمر
بؤرات ثق فية تس مد ف فهـ سموؾ وثق فة الام مة لك يستطيع أف يتكيؼ م ه المًهج أو األسموب

المتبع ف

تً ئة أبً ئه (ًيممرى  )05 :0952أي تربيتهـ .ف لمكوً ت ال قمية لمثق فة والت

ب لم رفة الثق فية ه

الت

تضع األطر المً سبة لمسموؾ وفق ً لم يير الام مةى وأي مخ ٍ
لؼ لهذم

الم يير يت رض لم ق ب االاتم م

واالستب د أو ممر األمؿ سوء الفهـى إال أف ذلؾ التأثير مف

الم رفة الثق فية ممر السموؾ ال يبؿ إلر حد برماة الً س ف

يتمت وف بتف وت مسموح ف

تسمر

موالب ا مدة داخؿ ثق ف تهـى فهـ

اختي ر سعسؿ مًظمة اختي رية ب أف م سيف موًً وفق ً لقدرتهـ ممر

التفكير والتقدـ والتخطيط واالختي ر وأيض ً تب ً لبًيتهـ الايًية الت

تؤثر ف

سموكهـ التف مم

االتب ل وحيًئذ تظهر البدائؿ واالختعف ت المت ددة داخؿ إط ر الثق فة خ بة تمؾ الغًية ب لبدائؿى
تكوف مرضة

أم الفقيرة فيكوف فيه األفراد مكبميف داخؿ ثق فتهـ ( )Peoples,2003 :34الت
لعًهي ر مع الومت ًتياة تمرد أفراده مميه ى ف إلًس ف ليس مارد ح ٍ
ومادد
ٌ
مؿ لمثق فةى بؿ هو مبدعٌ
فيه ب ختي راتً الاديدة المبتكرة واإلبدامية وفق ً لظروفً واحتي ا تً ال مة والخ بةى واال لم رأيً كؿ
هذا التراكـ الثق ف الحض ري المتزايد ممر مدار ت ريخ الب ر .لذلؾ ترى روث بًدكت أف الثق فة ه

ًمط م تؽ مف التف مؿ بيف الفكر والسموؾى وبقدر م تًاح الثق فة ف توايً أس ليب السموؾ ًحو م
تأممً مف أهداؼ بقدر تك ممه (الاوهريى )97 :1998ى كم يسهـ ف تدميـ هذا التك مؿ مدرة الثق فة
ممر استي ب المستحدث ت دوف أف تهدد بطرؽ مب رة ف أسسه (ًيممرى )20 :1972ى وهو الدافع
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األس س لهذم الدراسةى وهو أف ًحقؽ تف مع إيا بي مع أحدث م أًتاً ال لـ الم بر دوف المس س

باوهر هويتً الذي تغرسً فيً وس ئط وأس ليب تربيتً .

ومد استف دت موى ال ولمة مف هذم السمة لتغيير ثق فة ال وب بخمؽ أًم ط سموكية تحمؿ مض ميف

ثق فية ت خمخؿ ارتب طهـ بثق فتهـ األبمية ى وأبسط دليؿ ممر ذلؾ م حدث لم ب ب مًدم ممدوا أبط ؿ

األمم ؿ الفًية والم هير ف مظهرهـ وتبرف تهـ  .ومس حة التحرر مف ال دات والتق ليد ى تم ي مع

السموكي ت الت اكتسبوه مف االتب ؿ ب لثق ف ت األخرى .
د – الثقافة متنوعددة:
ف

سبؽ وبؼ الثق فة بأًه مًتج ااتم م خ ص بمك ٍف وزم ٍف وماتم ٍع م يًيفى فكؿ ثق فة مدماة
الكي ف االاتم م (ا ف بيير ف رًي ى 2003ى)11 :ى ف لثق فة كوسيمة لتكيؼ اإلًس ف مع البيئة

المحيطة م دي ً وااتم مي ً ياب أف تتسـ ب لتًوع والتغير المذيف هم

رطيف واودييف أس سييف له

ولمحي ة االاتم ميةى فهم ت بير مف اإلرادة اإلًس ًية والتاديد واالبتك ر ومً ط ف لية وارتق ء الف ؿ

ات لمواود اإلًس ً والتم ٌس
والفكر ال قعًييفى حيث أف الوحدة والتا ًس والتم ثؿ الت ميف هم مو ٌ
لمتحار والامود(ك ريذرسى )10 :1998ى وهو م ا ؿ ممم ء األًثروبولواي واالاتم ع يتفقوًػ رغـ
اختعفهـ حوؿ مفهوـ الثق فةػ ممر تًومه بيف الماتم ت وبيف األفراد داخؿ الماتمع الواحد مف مك ف

كؿ
آلخر ومف فترة زمًية ألخرى(خعؼى )90 :2000ى فهً ؾ االختعؼ تب ً لمًوعى حيث يحدد ُ
ماتمع أدوا اًر م يًة ٍ
لكؿ مف الراؿ والمرأة تب ً لطبي تً وظروفً الخ بةى وتب ً لم مرى وتب ً لموظيفة
ٍ
أو المك ًة االاتم مية أو االًتم ء الفكري حيث تًتظـ كؿ فئة ف مامومة فرمية ذات سم ت ثق فية

مميزة ترتبط ب لثق فة الكمية بدراة أو بأخرى يمكف تمثيمه بمتبؿ طرفيً الثق فة ال مة والثق فة الفرمية
لفئة م ٍ
بدوف خط ف بؿ مميز بيًهم  .ولكف إذا ك ف هذم السموؾ المميز ٍ
يًة مف األفراد ضد الب لح
ال ـ فإف الام مة األكبر تستب د ب حبً مف الم ركة ف أً طته لك تضمف استقراره واستمرار

بق ئه ب ستب د السموؾ المًحرؼ الذي يختمؼ م ً م مف ماتمع آلخر ومف ومت آلخر داخؿ الماتمع
الواحد.

ظؿ هذا التب يف والتًوع مبدر تس ؤؿ لممهتميف بدراسة الثق فة الب ريةػ كيؼ ولم ذا تختمؼ الثق فة

بتًوع حي ة فكري ً ومممي ً رغـ أف اإلًس ف هو مواده ؟( )Peoples,2112 :27ومد وض ت ف البداية
إا بة ممر أس س مرم مف ده أف االختعؼ ف الايً ت الوراثية هو سبب اختعؼ الثق ف ت وب لت ل
يكوف هً ؾ اًس أو

ب أفضؿ مف آخر لتميزم بم دالت ذك ء ومدرات ومه رات أممر مف غيرم

ب لفطرة (وبف ى )91 :0950ى وهو أحد مبررات الحرك ت االست م رية مديم وأحد أسب ب مح ولة

أمركة ال لـ حديث إال أف األبح ث ال ممية أثبتت خطأ ذلؾ االمتق د ومد أامؿ (وبف ى )2111

أسب ب التب يف الثق ف بيف الب ر ف :
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 – 1مدرة ال قؿ الب رى ممر اختراع ٍ
مدد ال ًه ئ مف األفك ر الت يحوله ب د ذلؾ إلر أمم ؿ.
 – 2تغير بور الط مة مع تزايد اهد اإلًس ف ف
التغير.

ماتمع مف ًت ئج هذا
ذلؾى واختعؼ حظ كؿ
ٍ

 – 3تًوع حاـ الام م ت اإلًس ًية وتضخمه بمرور الومت حتر ظهرت المدف المميوًية ف ال بر
الحديث مم س هـ ف ت قد الثق ف ت الحديثة مق رًة ب لثق ف ت البدائية.

 – 4تًوع البيئة الاغرافية وتًوع أس ليب تكيؼ اإلًس ف م ه .

 – 5مدى االتب ؿ والت وف بيف الام م ت اإلًس ًية ف لام م ت المً زلة ال تتطور ثق في ً مكس
الام م ت المًفتحة ممر ثق ف ت غيره .

 – 6القيـ الت يؤمف به الماتمع اإلًس ً

تم ب دو اًر كبي اًر ف التًوع الثق ف ى ويراع ب ضه إلر

األدي ف السم وية .ولذلؾ فهً ؾ فرؽ كبير بيف مستوى ثق فة الماتم ت الوثًية والماتم ت المًتمية

لألدي ف السم وية( .خعؼى )92 :2111

إف هذا التًوع والت دد ف أ ك ؿ وأًم ط الثق فة ه ٌـ لضم ف حركة وتقدـ الماتمعى إًً تًوعٌ ف
إط ر تك مؿ اإلًس ًيةى وليس م م َؿ ٍ
هدـ كم مد ي ؾ الب ض بؿ ح فز حركة م ئمة ممر التف مؿ ف

إط ٍر مقعً

ووحدة إًس ًيةن وب لت ل

ويفرض ذلؾ ممر التربية أف ترام

يً أ الت بً مف رحـ االختعؼ رابط ً الب رية مع ب ضه .

تًوع المحتوى واألس ليب الت

ماتم هـ مف ً حية ى وأف تقوـ ممر الحوار والًقد الموضوم

الفرمية والفردية ف الماتمع .

تتب ه ف

إكس ب الًشء ثق فة

المتحرر مف الذاتية بيف الثق ف ت

ىد – الثقافة متشابية في الشكل:
م ؿ الفيمسوؼ الهًدي راده كري ً ف لإذا م ت ليً مف مظ هر االختعؼ بيف الم تقدات

والثق ف تى فسًاده امي

واحدة ألف اإلًس ًية ف

اوهره واحدةى واف تًومت وت ددت الثق ف تل

(ك ريذرسى  .)07 :0991وًتياة لهذا الاوهر الم ترؾ فإف الثق فة الً تاة مًً البد وأف ت تمؿ
داخمه ممر أ ي ٍء م تركة أو م مة بيف بً الب رى حيث تمتق الثق ف ت المختمفة ممر هدؼ م ترؾ
وهو تمبية ح ا ت اإلًس ف األس سية سواء بيولواية أو ًفسيةى وب لت ل

تواد مظ هر سيكولواية

وااتم مية وثق فية كوًية ف كؿ ثق فة مثؿ تب ية األطف ؿ (الطفولة) لفترة طويمة وً ط اًس مت ح
ممر مدار ال ـ ومدرة ممر استخداـ الرموز والمغة واألدوات(ًيممرى  .)71 :0952وت ترؾ كؿ الثق ف ت

ف واود تبور مف الكوف ومك ًة اإلًس ف فيً ػ واف اختمفت بورة هذم التبور ػ ولامي ه

ري ة

خمقية ممة ً ب ة مف ميـ ممي تؤمف به ولكمه ًظـ امتب دية وااتم مية وسي سية وديًية وكمه له
لغة تميزه (ًيممرى )72 :0952ن ولذلؾ ال يرى مؤيدو ال ولمة بأس ً ف توحيد ثق ف ت الب ر ف ثق ٍ
فة
لمية متً سيف أف هذا الت بً الذي تتبؼ بً الثق فة هو ت ٍ
احدة م ٍ
و ٍ
بً ف اإلط ر الخ را أو ال ـ
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لمثق فة ى وليس ف التف بيؿ المميزة ِ
ماتمع كم تح وؿ القوى المهيمًة لم ولمة فرضً ممر ال لـ
لكؿ
ٍ
أامع .

ومد أثرت هذم الخ بية ممر التربية ف متًع ب ض التربوييف مف أًب ر الًظرية التواترية ف التربية

هدؼ ومث ٌؿ أممر تس ر لتحقيقً وأًه ياب أف تركز أس س ً ممر
بأف التربية ف كؿ الماتم ت له
ٌ
البف ت الم تركة بيف الً س رغـ م لمفروؽ الفردية مف أهمية لك ال يًغمس األفراد ف ال زلة
والفردية ب لتركيز ممر اهتم م تهـ الخ بة ف

المق ـ األوؿ .إال أف ال مولية الثق فية وااهت ًقداً

مًهاي ً ف لدارس ال مول مد يسقط ثق فتً الخ بة كًموذج مث ل

مؿ ممر الاًس الب ري ككؿ أو

يحرؼ الوم ئع المحددة المميزة لثق فة م يًة لتتكيؼ مع اميع فئ تً ال ممة اداً(خعؼى .)72 :2111
كم أًً يغفؿ القدرة اله ئمة المتفردة لإلًس ف ممر خمؽ بور مختمفة مف الثق فة تتفؽ م

الاواًب وتختمؼ ف

اواًب أخرىى ف لمروًة ه

ف بض

الخ بية األمـ المميزة لإلًس ف مف غيرم مف

الك ئً ت الحية(ك ريذرسى  .)26 :1998مم أفسح الما ؿ لمقوؿ بًسبية الثق فة.
و – الثقافة نسبيددة:
امتمد ت ريؼ ت يمور لمثق فة ػ والذي ا تقت مًً ت ريف ت الثق فة ػ ممر اإلًس ف ال لم ف مولً ذلؾ

الكؿ المركب (الم قد) وليس ممر ثق فة ب يًه مف مبدأ الوحدة الفيزيقية لماًس الب رى(74
 .)Clifton, James A.,1991:مم أدى إلر االمتق د بوحدة الثق فة الب ريةى وهو م سبؽ دحضً.

ولذلؾ وكرد ف ؿ لقمة مؤيدي ال مولية الثق فية ً أت الًسبية الثق فية وذلؾ ل دـ إمك ًية واود ًموذج

ثق ف

مؿ يًطبؽ ممر كؿ الماتم ت .فكؿ ثق فة فريدة ف

ذاته ػ دوف إًك ر ألواً ال بً بيف

الثق ف ت المختمفةػ ألًه ازئي ً ًت ج المب دفة والظروؼ الت ريخية واإلبداع الب ري ف

مك ٍف وزم ٍف

م يًيف(ًيممرى  )42 :0952ومف هً أببحت الثق فة خ بية مميزة لمامومة ااتم مية محددة .ومف
ثـ فكؿ ثق فة ياب أف تفهـ مف خعؿ م طي ته ن ألف الثق ف ت ال يمكف أف تتراـ إلر م طي ت متقبمة

ف كؿ مك ف ن وبذلؾ ال يواد ماتمع أفضؿ مف اآلخر .وهو م يدحض مح والت الغرب لفرض ثق فة
م لمية واحدة ممر

وب ال لـ ككؿ.

وف ضوء هذم الًسبية ياب أف ت هد التربية تغي ار أس سي ف مكوً ته وأس ليبه ى بم يتفؽ مع

احتراـ التًوع واالختعؼ والبحث مف الم ترؾ اإلًس ً

ىوأف تت دد بور التربية بحيث يكوف لكؿ

ماتمع تربي ت ال تربية واحدة ى ب رط أف يام ه إط ر م ـ فضف ض يستومبه ويربطه م  .وأف

يكوف لمتربية العًظ مية دوره ف

تحقيؽ التس مح والت وف بيف الهوي ت المختمفة سواء لمفرد أو

الام مة ن ف لهوية فيم ب د الحداثة ليست أح دية التكويف وال متحارة ى ولكًه س ئمة أو متحولةى

تتغذى بمب در مت ددة ى وتتخذ بو اًر مت ددة  .فكمً متفردوف ولً تم يزاتً ى ولكًً ًمتمؾ أيض
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ممومي ت ( أو م ترك ت ) كثيرة ى وهو م ياب ممر التربوييف أخذم ف االمتب رى كتف مؿ مف التربية

مع متغيرات ال بر.

وتتبًر الدراسة الح لية رأي ً خ ب ً به وهو أف التربية ف اوهره البد وأف تً أ مرتبطة بماتم ه

الذي أواده ويستخدمه ف

تً ئة أبً ئً مستقبعً وب لت ل

ه

ف

ا ًب مًه م ئمة ممر اذورم

الت ريخية مرتبطة بوام ً وس مية لمستقبمً ولكًه مرًة ف تطبيؽ أس ليبه وتحقيؽ أهدافه ى فه ذات

أبوؿ وأهداؼ م مة واحدةى ولكف األهداؼ الازئية تختمؼ تب ً لأل خ ص ولظروفهـ الاسدية
والفكرية والبيئية.

ز – الثقافة متغيرة ومتصمة:
بم أف الثق فة إًس ًيةى إذف فه تتميز ب لتغير المتوابؿ المميز لمكوف م مةً ولمك ئف الح خ بةًى

وذلؾ ف الب د الزم ً والمك ً ى وه أيض ً ث بتة لت بر مف وتح فظ ممر الطبي ة اإلًس ًية الم تركة

لمبدميه ( حس ـ الديفى )2117922ن وذلؾ الحتي ج اإلًس ف ممر مدى الت ريخ الختراع م يمكًً مف
التكيؼ الدائـ والمرف مع م يحيط بً مف مواودات وظروؼ (ك ريذرسى )21 :0991ى مع المح فظة ػ
ممر ًقؿ التراث مف األاداد لألاي ؿ الق دمة احتف ظ بتميز كؿ ام مة ف

االتب ؿ بيف المستادات الثق فية والتراث الثق ف

مق بؿ غيره فيظؿ

بم ي كؿ وحدة الثق فة وتا ًسه (وبف ى :0950

مرف م بؿ لمتغير الذي هو اآلخر متًوع تب ً لطبي ة موامؿ
)97ى وثب ته إلر حد م ولكًً ثب ٌ
ت ٌ
إحداثً وطبي ة محدثيً ف لماتم ت المفتوحة أسرع وأسهؿ ف مبوؿ التغير مف الماتم ت المغمقة
والمً زلةػ رغـ أًً ال يواد ماتمعٌ مً زٌؿ تم َـ االً زاؿ(الاوهريى .)050 :0991

مكونات الثقافدة:

تكوف كؿ ثق فة مف مدة مكوً ت تميزه مف غيره وتترتب هذم المكوً ت وتتف مؿ م ً لتًتج كي ً ً

ثق في ً متك معً ومتمي از مف غيرم(ًيممرى  )05 :0952وهذا التك مؿ ضروري لقي ـ الثق فة بوظيفته ى وهو

ال يتحقؽ فقط مف طريؽ األً طة الثق فية المسيطرة واألًم ط االاتم مية المت مقة به ولكف أيض ً مف
طريؽ مًظومة مف القيـ واألفك ر والرموز واألحك ـ تميز كؿ ماتمع مف غيرم(2112 :42

)Havilland,ى لذلؾ فمك تُفهـ الثق فة ياب أف تدرس كؿ مكوً ته (تومبسوف وآخروفى :0995
)291ى لذلؾ تظهر أهمية الت ريؼ بهذم المكوً ت لتسهيؿ دراسته وربده ممر مستوى الماتمع
الفمسطيً .

اختمؼ ال مم ء ف تقسيم تهـ لمكوً ت الثق فة ممر الًحو الت ل  :ػ

أ د عمى أساس وحدة بنائيا :

إف الوحدة األس سية ف الثق فة ه ال ًبر الثق ف ى وهو ال ًبر البسيط الذي ال يمكف تحميمً لم

هو أبسط م ًًى أو ال تواد ح اة مممية لتحميمً إلر م هو أبسط مًً .ويختمؼ تحديد ال ًبر حسب
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طبي ة الدراسة وأهدافه ى إال أف كؿ مامومة مف تمؾ ال ً بر تًتظـ م ً ف مركب ي رؼ ب لمركب

مركب مف مدة مً بر ثق فية مرتبطة م ً ارتب ط ً وظيفي ً بحيث إذا اختف أحد
الثق ف ى وهو كي ٌف
ٌ
مركب ثق ف آخر مختمؼ مًً .وتتامع المركب ت الثق فية
ال ً برن اختف المركب الثق ف ليظهر
ٌ

المت بهة ف الموضوع م ً لتكويف ًظ ـ ثق ف لً مظ هر م يًة .وأحي ً ي ر لممركب الثق ف ب سـ

ال دة أو الًظ ـ أو ال قيدة أو الق مدة .وتتامع الًظـ الثق فية واالاتم مية م ً لتكويف ًسؽ واحد فهً ؾ
الًسؽ االمتب دي والًسؽ الديً

والًسؽ ال ئم

والًسؽ السي س

وًسؽ القيـ وًسؽ المغة(وبف ى

 .)55 :0950ومف هً ًرى أف الثق فة تتكوف مف أربع مكوً ت متداخمة ه  :مً بر داخؿ مركب ت
داخؿ ًظـ داخؿ أًس ؽ.

إال أف هً ؾ تقسيـ آخر مدمً ال لـ هوايت ممر أس س مك ف توااد ال ً بر الثق فية حيث تتامع

كؿ األًس ؽ الثق فية داخؿ ثعثة مط م ت كبرى تتكوف مًه الثق فة م تمدة ممر ال ًبر الثق ف
الغ لب ف كؿ مط ع حيث تواد ال ً بر الثق فية ف

داخؿ اإلًس ف متضمًة أفك رم ومق ئدم واتا ه تً

ى وف األ ي ء الم دية الت أمط ه اإلًس ف م ًر محدد وف ال عم ت وخطوط التف مؿ واالتب ؿ بيف
الب ر م ً وبيًهـ وبيف األ ي ء حولهـ(وبف ى .)51 :0950
ويض ؼ إليه الم ً

الت

ت كؿ المغة أس س ً له وطرؽ تًظيـ الماتمع مف ام مة القرابة إلر

الدولة إلر ال رك ت مت ددة الاًسية .وبهذا أدخمت ال ولمة مًب اًر اديداً لمثق فة ن وهو ال رك ت
مت ددة الاًسية الت امتد أثره إلر كؿ اواًب الحي ة الم دية والعم دية وتداخمت أً طته ومم رس ته

مع مممي ت تكويف الهوية ى وأثرت ممر الت ميـ والتربية ف ك فة اواًبهم .

كم تبًر كؿ ثق ف ت ال لـ ممر خمس مكوً ت أس سية ه الرموز والمغة والقيـ والمب دئ واأل ي ء

الم ديةى وكؿ مًه ي كؿ ما ال ه م مف ما الت اهتم ـ التربيةى وأيض مرتبط ب كؿ أو بالخر

ب ل ولمة كم سيتضح ف حيًً .

ب – عمى أساس طبيعة المكون:
 .1مكوً ت مقمية تتضمف االتا ه ت واألفك ر والتبورات والقيـ والم يير والرموز والمعحظ ت
والم موم ت األخرى المختزًة ف

مقوؿ الً س وه

ًتياة لممولد والًمو ف

مامومة م يًة

ومكتسبة مف ايؿ إلر ايؿ مع مميؿ مف اإلبداع واالختراع حسب ح اة الفرد والام مة وتميزهم

وه تستخدـ لتميزه الام مة مف ام مة أخرى ال لتقييـ الام مة ى وت مؿ ممر توفير التف هـ
بيف أفراد الام مة واستمرار تميزهـ وبق ء ثق فتهـ وتؤدى إلر سموؾ ذو م ًر ومتكيؼ مع

اآلخريف(.)Peoples,2003 :27

 .2مكوً ت سموكية تتضمف أ ك ؿ السموؾ الذي يامع مميً أفراد الماتمع ف

الموامؼ الم يًة ػ

األًم ط السموكية ػ وه ت بر مف أطر م مة ً ب ة مف المكوً ت ال قمية الس بقة وتسمح بمس حة
مف الحرية والتًوع تب

لألدوار والمك ًة االاتم مية والموامؼ الت
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يمر به األفراد وخبراتهـ

الس بقة()Peoples,2003 :28ى وهو م يؤكد موة ال عمة بيف السموؾ والفكر والت ت كؿ ًمط
حي ة الفرد(تومبسوف وآخروفى .)32 :1997

تتكوف حي ة الفرد مف مامومة مف األًم ط الثق فية الت ت بر ف مامومه مف ثق فتً وثق فة

ماتم ً وي تبر الًمط الثق ف أحد دم م ت دراس ت الط بع القوم وهو تًظيـ ال ً بر أو المركب ت
الثق فية ف وحدة متك ممة وهو كؿ م ي ري مف أ ك ؿ السموؾ يحددم إام ع أفراد الماتمع (الاوهريى

)24 :1999ى حيث ت مؿ أي ثق فة كميف أس سييف مف األًم ط الثق فية هم األًم ط الوام ية الت
ًعحظه فيم يم رسً الفرد ف عً ف

موامؼ م يًة (الاوهريى )50 :0991ى واألًم ط المث لية الت

تحدد م ياب مميهـ ف مً وتسمر م دة ب ألخعؽ (م ر ؿى .)022 :2110

ج – عمى أساس مدى شيوعيا بين األفراد:
ي ترؾ كؿ الب ر ف أًم ٍط ثق فية تسمر أًم ط ً م لمية اكتسبوه مف التراث الب رى الم ترؾ ومف

اتب لهـ م ً مبر الكوكب()Kottack,2004 :92ى فمثعً اآلف الكؿ م غوؿ بقض ي اإلًس ف والبيئة
واإلره ب واالهتم ـ بمس بق ت ري ضية م لمية ككأس ال لـ وهو م ي تبر دم مة لدموة مولمة الثق فة

حيث يركز مؤيدوه ممر هذم األًم ط ال لمية .كم يتبًر كؿ فرد أًم ط ً ثق فية تميزم ك خص تسمر

الخبوبي ت ( )Kottack,2004 :96وبيف الخبوبي ت وال لمي ت تقع ال مومي ت وه

أًم ط

ثق فية م تركة بيف ب ض األفراد وتميزهـ كام مة محددة وب لت ل ه تق بؿ الثق فة الفرمية الت ت تمد
ممر واود بؤرات ت مؿ ممر تك مؿ الثق ف ت الفرمية مع الثق فة الكمية لمماتمع كمم تا ًست وتف ممت

م ى وًتياة تمسؾ كؿ ام مة بثق فته الفرميةى تس ر كؿ مًه إثب ت البحة والتقدير لخبراتهـ

وميمهـ وامتق داتهـ ف مق بؿ الماموم ت األخرى أو الدولة ككؿ(ًيممرى .)01 :0952

كؿ الحوار والتف مؿ السمم ى ومد يت بب أفراد المامومة لثق فتهـ فتتحوؿ إلر
ومد يتخذ ذلؾ
َ
ثق فة مض دة تق وـ ثق فة الماتمع األكبر ببورة مب رة(م ر ؿى  .)721 :2110مثمم يحدث مع

ب ض أحزاب الم رضة أو الام م ت الديًية الم رضة لمًظ ـ ال ـ مثؿ ام مة التفكير والهارة ف

فمسطيف وتًظيـ بف الدف ممر المستوى ال لميػ وف ظؿ الت بب لمثق فة الذاتية لام مة م ى وتوافر

إمك ًي ت م دية وثق فية تدمـ موته تظهر ب ض الثق ف ت كثق ف ت مسيطرة .ف لثق فة المسيطرة تًظر

لًفسه ل كم لو أًه الوحيدة الق درة ممر فرض ميمته ى ولغته ى وأس ليبه ف سموؾى مف خعؿ موته

االمتب دية أو السي سية ممر غيره مف الثق ف ت الفرمية الخ ض ة كم يمكف أف تتحقؽ هذم الهيمًة

الثق فية مف خعؿ القمع السي س أو الت ري

لمماموم ت األخرى مف القيـ وأًم ط السموؾى أو مف

طريؽ احتك ر وس ئؿ االتب ؿ الام هيريل (م ر ؿى  .)724 :2110واألسموب األخير هو م استًد
إليً مفهوـ القوة الً ممة الت تستخدمه الثق فة األمريكية لفرض هيمًته ممر الثق ف ت ال لـ مستغمة

كؿ م تتمتع بً مف موة امتب دية وتكًولواية وامعمية وسي سية ب دم ف مت موته ال سكرية ف
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إخض ع ال وب له فس ت لخمخمة موامد هويته ثق في ً وهو م ياب ممر التربية موااهتً بكؿ أدواته
لك تحتفظ كؿ ام مة وكؿ

ب بهويتً دوف أف يتخمؼ مف التقدـ ال مم ال لم .

د – عمى أساس طبيعة أصحابيا:
يتـ تقسيـ الثق فة إلر ثق فة رامية ت بع ح ا ت البفوة مف المت مميف ف
ام هيرية أو

الماتمع وثق فة

بية أكثر اًت اًر بيف أفراد الماتمع ويتركز اهتم مه ف أوروب والوالي ت المتحدة ممر

التسمية ب ألل ب الري ضية والتميفزيوف واألفعـ السيًم ئية والموسيقر ال بية المسامة(م ر ؿى :2110

 .)707ى وم دة م ك ف ُيربط بيف الثق فة ال مي والطبق ت االاتم مية ال مي الق درة ممر دفع ثمًه
إًت ا ً وامتً ًء ى ممر مكس الثق فة ال بية الت ال يتميز فيه مًتاه مف متمقيه ن فكعهم يم رس
ًفس الحي ة ى ويفترض ف مًتاه ًقص التأهيؿ  .إال أًً ًتياة لعًتق دات الت واهت لهذم الًظرة

الطبقية لمثق فة أببح الم ًر الس بؽ هو األًسب لتقسيـ الثق فة ممر أس س االًت ر بيف ال مة أو

الخ بة مف أفراد الماتمع (.)Grossberg,2116 :27
ف

الًه ية ياب التأكيد ممر أف هذم التقسيم ت غير مواودة ف

الحي ة اليومية لألفراد ولكًه

مواودة داخؿ مقؿ دارس األًثروبولواي ك ممية تًظيمية تحميمية ألغراض البحث ال مم فقط (وبف ى
 )78 :1971ى ف ألفراد يم رسوًه بتمق ئية ت رهـ بذواتهـ وت كؿ هويتهـى إال أف است راضه يسهـ ف
فهـ مً طؽ التأثير المحتممة لم ولمة ممر الهوية الثق فية.

عالقة الثقافة باليوية.

يربط التبور األخير لمهوية بثق فة الماتمع ف لهوية هً ت بير مف الثق فة الم تركة بيف أفراد ماتمع م يف
ف لمغػػة والثق فػػة تقػػع فػ ممػػب ظػ هرات الهويػػةى وتتحػػدد الهويػػة ببػػفته مامػػوع مػوائـ السػػموؾ والمغػػة والثق فػػة

الت ػ تسػػمح ل ػػخص أف يت ػػرؼ ممػػر اًتم ئػػً إلػػر ام مػػة ااتم ميػػة والتم ثػػؿ م ه ػ (ا ػ ف بييػػر ف ػ رًي ى

4004ى .)44 :وب ػ لراوع إلػػر م ًػػر الثق فػػة حيػػث ه ػ كػػؿ م قػػد مػػف الم ػ يير وال ػ دات وم ػوائـ السػػموؾ

والتمث ػػؿ وم تق ػػدات ديًي ػػة وتربوي ػػة وغذائي ػػة وفًي ػػة ول بي ػػة ومم رسػ ػ ت ااتم مي ػػة (مًهػ ػ المغ ػػة) (اػ ػ ف بيي ػػر
فػ رًي ى 4004ى .)41 :فػػإف ذلػػؾ ي ًػػر أف الثق فػػة هػ المػػًظـ لإلحسػ س بهويػ ٍػة كميػػة لمماتمػػع ً ب ػةً مػػف
ثق فتػًى ف لهويػة اػػزٌء مضػوي مػػف فكػرة الثق فػة وتقتضػػر واػود التػراث الروحػ والمػ دي واالًتمػ ء إلػر ثق فػػة
م يًة وواود ال خبية االاتم مية المحببة والمغة الواحدة والتق ليد المت ػ بهة ومًظومػة القػيـ الروحيػة .أي

أف كػػؿ ماتمػػع يمتمػػؾ هويػػة ثق فيػػة خ بػػة بػػً تتق ػ رب ف ػ الم ًػػر مػػع الهويػػة القوميػػة حيػػث أف:لالمقبػػود

بهوي ػػة ثق في ػػة ام مي ػػة ه ػػو تم ػػؾ األح س ػػيس والق ػػيـ المت مق ػػة بإحسػ ػ ٍ
س ب الس ػػتم ارريةى وال ػػذكري ت الم ػػتركة
و ػ ور بوحػػدة المبػػير يامػػع بػػيف فئػػة مػػف الً ػ س له ػ تا ػ رب وسػػم ت ثق فيػػة م تركةل(سػػميثى :4000

.)474
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 الهوية الثق فية ه

البف ت والمزاي الخ بة المكتسبة مف الثق ف ت الت

ماتمع م يفل ( ً برى.)04 :0919

يتحمر به أفراد

 لالهوية الثق فية يمكف أف توبؼ بأًه الًواة الحية لم خبية الفردية والام مية وال مؿ الذي

يحدد السموؾ وًوع الق اررات واألف ؿ األبمية لمفرد ولمام مة وال ًبر الحرك الذي يسمح
لألمة بمت ب ة التطور اإلبدام

مع االحتف ظ بمكوً ته الثق فية الخ بة ومميزاته الام مية

الت تحددت بف ؿ الت ريخ والمغة والقيـ والسيكولواية الم تركة وطموح ت الغدل (مبد الك ف ى

.)90 :0990

 وي ير الت ريؼ األخير إلر ارتب ط الهوية الثق فية ب لهوية ال خبيةى حيث ترتبط الهوية
الثق فية ب لهوية ال خبية مف واهتيف األولر أف الثق فة ه إحدى المحددات الرئيسية لمهوية
ال خبيةى والث ًية أف الثق فة تتسـ دائم ب الختعؼ والتًوع الكبير لطرؽ الحي ة وتس ر لتوحيد

الام مةى فًاد أف ف

ت كيؿ الهوية ال خبية ي رؾ م ظـ األفراد ف

بف ت م يًة أو

كيفية اًبث ؽ فكرة الهوية الثق فية ف

ال بور الحديثةى

والءات ام مية م يًة مثؿ الديف أو الاًس أو الطبقة أو ال رؽ أو القومية تس مد ممر تحديد

الذات واحس سه بهويته  .وهذم ه

والت تتضمف م ًر الهوية القومية (الريفى .)241 :2002

 الهوية الثق فية ه الثق فة الغ لبة لمماتمع أو الام مة ف لحظة ت ريخية م يًةى وه ت بير
مف الخطر الم ترؾى أو الديفى أو األفك ر الخ بة مف ال لـى أو أى بف ت م مة أخرى

متفؽ مميه فيم بيف الام مة.

وتعتبددر اليويددة الثقافيددة ل الرمػػز أو الق سػػـ الم ػػترؾ والػػًمط ال ػذي يميػػز فػػرد أو مامومػػة مػػف

األفراد أو

ب مف ال وب مف غيرمل(.ميػدى )67 :2000ى ف إلًسػ ف ال ربػ كػ ئف خمقػ أراد لػً ام

أف يتميػػز ليحمػػؿ إل ػ الػػدًي أم ًػػة أؤتمػػف مم ػ حممه ػ وً ػػره ى وف ػ هػػذا اإلط ػ ر تتاػػدد واهػػة الًظػػر

ال ربيػة األبػيمة ى ويتفػرع مػف ذلػؾ أف هػذا اإلًسػ ف مكمػؼ بػأف يحقػؽ فػ سػموكً ميمػ أخعميػة محػػددة
أمميػػت مميػػً ى وفػ هػػذا التكميػػؼ تكمػػف المسػػئولية األخعميػػة ى فكػػؿ فػػرد مسػػئوؿ ممػ يف مػػً( .الحػػديث ى

)361 :2002

وف ضوء ذلؾ ت رؼ الب حثة الهوية الثق فية إجرائيا بأًه لمامومة السػم ت والخبػ ئص التػ

تًفػػرد به ػ ال خبػػية ال ربيػػةى وتا مه ػ متمي ػزة مػػف غيره ػ مػػف الهوي ػ ت الثق فيػػة األخػػرىى وتتمثػػؿ تمػػؾ
الخب ػ ئص فػ ػ المغ ػػة وال ػػديف وال ػ ػ دات والتقمي ػػد واألمػ ػراؼ وغيرهػ ػ م ػػف المكوًػ ػ ت الثق في ػػة ذات الس ػػمة

ال ربية واإلسعميةل.

وت تق ػػد الب حث ػػة أف مقومػ ػ ت الهوي ػػة م ػػد تتغي ػػر وتتب ػػدؿ بس ػػبب التغيػػرات السي س ػػية واالاتم مي ػػة

واالمتب دية والثق فية.
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ِ
ِ
معظدم أفدرِاد
الثقافية التدي يشدتر ُك فييدا
الخصائص
واليوية الثقافية الفمسطينية ىي مجموع ُة
ُ
ِ
تعبددر عددن
الشددعب الفمسددطيني فددي فتددرة زمنيددة معينددةن والتددي
ُ
تتضددمن داخميددا تنويعددات وتفريعددات ُ
ِ
خصوصية ِ
كل فئة من فئات المجتمع.
حيث أف الهوية الثق فية الفمسطيًية أًه

أف الثق فة به ممومي ت وخبوبي ت وبدائؿ ثق فية.

ئص
ئص أس سيةٌ تقوـ مميه ً ب ةً مف ت ريخه وحض رته ى وبه سم ٌ
وأيض ً به سم ٌ
ت وخب ٌ
ت وخب ٌ
أخرى مستادة ومستمدة مف روح ال بر الذي ت ي ً.

مالمح اليوية الفمسطينية:

مرت الهوية الوطًية الفمسطيًية بتغيرات مديدة وأ ك ؿ مختمفة ك ف أحد مسبب ته ت مب

المحتميف والمست مريف ممر القطر الفمسطيً  .وًم ال ور والوم القوم ف فمسطيف وتأثر بأًواع

األًظمة السي سية الت فرضت ممر فمسطيفى ك ل ثم ً ى والبريط ً والبهيوً  .وأثرت هذم األًظمة
ممر الهوية الفمسطيًيةى ممر ً وئه ى وتغيراته ى وتطوراته ى وتوابمه  .ويمكف حبر معمح الهوية

الفمسطيًية بمامومة المب دئ اآلتية:

 .0إف الهوية الفمسطيًية مًسامة مع م طي ت الفكر السي س و الق ًوً الفمسطيً الحديث الذي
يستًد إلر م مدة المواطًة بوبفه م ي اًر اوهري ً و مبدأ م ًوًي ف تأميف المس واة ف الحقوؽ
والوااب ت لاميع أبً ء ال ب ممف يحمموف هذم الهوية الفمسطيًية.

 .2إف الهوية الفمسطيًية م برة مف الوامع الراهف لم ب الفمسطيً بوبفً كع غير م بؿ لمتازئة.

بم ًر أًه لف تكوف اً ك س لتبور فئة م دوف غيره  .وهذا يا مه هوية فمسطًيية بحؽ وليست
ت بي ار مف مومؼ سي س ضيؽ.

 .2إف الهوية الفمسطيًية تكوف م مؿ توحيد وتقوية وتف يؿ لمحراؾ السي س االاتم م واالمتب دي
ف

البعد ممر األسس الواردة ف

الفمسطيً

المبدأيف أمعمى و أس س راسخ لت زيز الكي ف السي س

الموحد لمدولة واستكم ؿ بً ء مؤسس ته الم برة مف وحدته مف اهة واست دة سي دة

البعد وموابمة دوره اإلمميم و الدول مف اهة أخرى(.بره فى .)2 :2115

الثقافة الفمسطينية واليوية الثقافية

أف الهوية الفمسطيًية ليست هويةً إ ك لية تت رض فيه مكوً ت الثق فة مع خبػ ئص الهويػة الوطًيػةى

ف لهوية الفمسطيًية الم برة المؤسسة ممػر ثق فػة إًسػ ًية مريقػةى والط ل ػة مػف م ًػ ة القهػر ومسػ م
ي ؽ ومًيدى مد
تحرر ٍّ
التهميش والطمس واإللغ ءى والت أم دت إًت ج ًفسه مبر مسيرة ًض ٍؿ وطً ِّ ُّ
حبًت ًفسه ى ب ستًه ض م اختزًتً اذوره الثق فية ال ريقةى مف السقوط فيمػ ًهضػت لحم يػة ًفسػه
مًفتح ٍٍ ممر ثعث اه ت ه  :الت ريخ الفمسػطيً
ٍ
مًً ومق ومتًى ولذلؾ فه تتأسس ممر ممؽ ثق ف ِّ
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الموغػػؿ ف ػ القػػدـن م طي ػ ت الح ضػػر الموسػػوـ ب لًض ػ ؿ التحػ ُّػررين وممكً ػ ت المسػػتقبؿ المفتػػوح ممػػر

اسػت دة القػدرة ممػػر الم ػ ركة فػ بػًع الحضػ رة اإلًسػ ًيةى وذلػؾ فػ توا ٍػج متبػؿ مػػع ًهػوض هػػذم
الهويػػةى أوالً ومبػػؿ كػ ِّػؿ ػ ءى ممػػر رؤى مسػػتًيرةى وممػػر مب ػ دئ إًس ػ ًية متفتحػػةى وممػػر مػ ٍ
ػيـ وم ػ يير
تحترـ اإلًس فى وتحم حقومً وحري تً امي ً(.بسيسوى )6 :5002
تفحػ ٍ
ألي ُّ
ػص موضػػوم ٍّ يتقبػد ت ػ ُّػرؼ مبػ در مكوًػ ت الثق فػػة الفمسػػطيًيةى
وبهػػذا الم ًػػرى فإًػػً ال بػػد ِّ

أف يبػػؿ إلػػر خعبػػة
ومكوً تهػ امي ػ ًى مًػػذ م ػ مبػػؿ األلػػؼ الث لػػث مبػػؿ المػػيعد حتػػر يومًػ هػػذاى إال ْ
مؤداهػ أف هػػذم الثق فػػةى كمػ الهويػػة التػ تأسسػػت مميهػ ى ال تضػ ُّػـ أي مقػ ٍ
ػدارى مهمػ ضػػئؿى مػػف التواػػً

ال ػػوفيً الممقػػوت الػػذي يت ػوخر بً ػ ء الثق فػػة والهويػػة والدولػػة ممػػر أس ػ س مػػف البػػف ء ال ًبػػري (أو
ال رم )ى أو ممر الط بع ِّ
الديً أو ال سكريى أو الم دي ألي مرؽ مف األمراؽ (فكرة الدولػة اليهوديػة

 ال بريػػة أو فك ػرة م ػ داة الس ػ مية مػػثعًل)ى فف ػ مثػػؿ هػػذا التواػػً سػ ش إلػػر تضػػييؽ ُهويػػة ال ػ ب أوٍ
مغمقة ال تطيؽ الت ُّدد وتضيؽ ب لتًوعى وتتأسػس
األمة وحبره ف مكوً ت ثق فية ضيقةى أو ف ثق فة
ممر رؤية ػوفيًية مًبػرية اسػتبدادية إمبػ ئية إلغ ئيػة غيػر متسػ محة تسػ ر إلػر تضػخيـ الػذات فيمػ

ه ػ تقبػػر مكوً ته ػ ممػػر مً بػػر ترتػ ُّػد إلػػر مػػر ٍ
ؽ وحيػػدى أو دي ًػػة مفػػردةى أو م تقػػد مغمػػؽ ممػػر مػػف

ُيفترض أًهـ أتب مً (األً القومية)( .بسيسوى )7 :5002
ولكف القدرة ال ّذاتيػة التػ امتمكتهػ الثق فػة الفمسػطيًية ممػر ًح ٍػو أهمهػ لبًػ ء هوي ٍػة تخمُػص مػف ال ًبػرية

أف ت ػرض أبػح به لعمػتعع
وضيؽ األفؽ واالًغعؽ ومدـ التس محى لػـ تكػف لتكفػؿ لهػذم الثق فػةى ب ػد ْ
ٍ
أف تخمو مف مً بر ومكوً ت سمبية أثقمته ى أو ح لت
مف وطًهـ أو ال يش ف محيط غريب مميهـى ْ

الحر فػ مسػ ر بػيرورة تُا ِّػدده ى وتا مهػ مػ درة ممػر خمػؽ ُهويػة فمسػطيًية ال تحمػؿ
دوًه واالًطعؽ ِّ
آث ر الحروؽ والاراح الً امة مف استهداؼ فمسطيف :وطً ً واًس ً ً وثق فةى بخطػر االغتبػ ب واإللغػ ء
واالًتهػ ؾ والطمػس مػف مبػؿ الغػزوة البػهيوًية المحكومػة بثق فػة مًبػرية مغمقػة ممػر ًفسػه ى ومفتوحػػة

ممر إلغ ء اآلخر.
إف تخمُّؽ الهوية الفمسطيًية الم برة ف مراػؿ كػ بوس االمػتعع مػف األرض والًفػ ب يػداً مػف الػوطف
أو فيػًى وفػ سػػي ؽ الموااهػػة ال ًيػػدة لمغػػزوة البػػهيوًيةى إًمػ يتطمػػب بػػذؿ مػ يكفػ مػػف الاهػػد الهػ دؼ
إلػػر إم ػ دة ت ريػػؼ هػػذم الهويػػة مبػػر مراا ػػة مكوً ته ػ الستئب ػ ؿ م ػ هػػو غيػػر أبػػيؿ فيه ػ ن فقػػد ك ػ ف

أف يستًهضى ضمف م استًهضً مف مقوم ت وط مػ ت دف ميػةى مومفػ ً ًكوبػي ً
لت ُّرض هويتً لمتهديد ْ
ارتدادي ً م ئم ً ممر استا ٍ
بة ه أمرب م تكوف إلر ردة الف ػؿ اله دف ِػة حم يػةَ الهويػة مػف األخطػ ر التػ
تُحدؽ به وتُ ِّ
هدده .
مؤسسػ ت المومػؼ الهروبػ الػذي ُيق بمػًى
مؤسسػ ت هػذا المومػؼ الًكوبػ ى أو ِّ
ومميً ى ف سي ؽ إدراؾ ِّ
أف ًوابؿ مراءة هويتً ومس ءلته وام دة تأويمه ى مبر تفحُّص اسده الذي ت رضى وال يزاؿ يت رضى
ْ
لك ػ بوس متوابػػؿ يتق ذفه ػ م ػ بػػيف ه ػ ويتيف بػػع م ػ ع أو م ػرار :ه ويػػة االسػػتعبى وه ويػػة الهػػروب :إف
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الذه ب إلر الم ض واإلغراؽ فيً هروب مف ال برى والتم ه بوامع اآلخر بوبفً مسػتقبعً هػو اسػـ
آخر لعستعبى وكعهم واه ف لحقيقة واحدة ه ف حقيقته اسػتعب وهػروب يحققػ ف فقػداف الهويػةى
وت ظيه ى وفقداف الوطفى وضي ع اإلًس فل (بسيسوى )8 :5002

أف ُيفضػ إلػػر ػ ء ذي مغػػزى أو ػػأفى ال بػػد مػػف بػػذؿ الاهػػد الػػدؤوب
ولػيس لماػػرد رفػػع لػواء الهويػػة ْ
مف أاؿ إدراؾ هذم الهوية إدراك ً م رفي ً وال روع ف تاسيده ف وامع الحي ة مبػر االاتهػ د المتوابػؿ
واإلرادة الح ث ػػة المؤسس ػػة مم ػػر م رف ػػة مميق ػػةى وحكم ػػة مقت ػػدرةى ورؤي ػػة لم ػ ػ لـ واثق ػػة م ػػف م ػػدرة اإلًسػ ػ ف

الفمسطيً ومًفتحة ممر اآلخر وممر مستقبؿ الحي ة.

إف الثق فة ذات ٍ
أف وطً ٍّ وماتم ٍّ مظيـ فه ب ً ة ُه ِوي ٍػة يبػً ه اإلًسػ ف وتبػً ًى وهػ ب ًيػة
األوط ف والماتم ت واألمـى وه ح فظة تراثه وت ريخه ى وساؿ ح ضره ى وم مدة تطوره المسػتقبم

ُّ
تاًػػب
أف تم ػب دو اًر بػ لغ األهميػة فػ
وًم ئهػ  .وا ْذ تػديف الهويػةُ لمثق فػة بوبػفه بػ ً ته ى فػػإف لمثق فػة ْ
خمط األمة ب لدولةى وذلؾ ألف لمثق فة مف الرح بػة واالتسػ ع مػ يمكًهػ مػف اسػتب ؽ الدولػةى ومػف تحديػد

الهدؼ الًه ئ لدستوره .

وبمػ أف الهويػػة الوطًيػػة مديًػػة لمثق فػػة التػ أواػػدته ى فػػإف الوااػػب األوؿ لمدولػػة ممثم ػةً فػ و ازرة الثق فػػة
وغيرهػ مػػف المؤسسػ ت الثق فيػػة الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػةى إًم ػ يتمثػؿ ف ػ ت زيػػز الهويػػة الثق فيػػة الت ػ

تُكسػػب األمػػة مكوً ػ ت هويته ػ الوطًيػػةى وف ػ ترسػػيخ حضػػور هػػذم الهويػػة ف ػ مختمػػؼ مً ػ ح الحي ػ ة

واألً طة اإلًس ًية امي ًى وف ال مػؿ ممػر تًميػؽ هػذم الهويػة وتر ػيقه ى وذلػؾ اسػتكم الً لمػدور المهػـ
الذي ًهضػت بػً مًظمػة التحريػر الفمسػطيًية ومؤسسػ ته الثق فيػةى وسػ ي ً مسػتم اًر بػوب الوبػوؿ بهػذم

الهوية إلر أممر درا ت الر مة والكم ؿ اإلًس ً ِّ الممكف( .بسيسوى )9 :5002

عالقة اليوية الثقافية بالوالء واالنتماء -:

االًتم ء ف المغة مف الف ؿ يًتم أو يتمتع ب لبػف ت اإلاتم ميػة الضػرورية لعًػدم ج فػ ام مػة مػ ى

وهػػو تمػػؾ الح لػػة الً تاػػة مػػف ػ ور الفػػرد ب ًتس ػ بً إلػػر الام مػػة وتحػػدد مك ًتػػً ودورم فيه ػ (مطيػػةى

)29 :2119

ويػػرى الػػب ض أف االًتمػ ء ح اػػة إًسػ ًية وضػػرورة لتحقيػػؽ تم سػػؾ الماتمػػع مػػف طريػػؽ تبًػ أفػراد هػػذا

الماتم ػػع مث ليػ ػ ت وم ػ ػ يير وم ػػيـ الماتم ػػع ومقًًػ ػ ت الس ػػموؾ التػ ػ تقتض ػػيه مضػ ػويتً (ممػ ػ ى :0991

)222

وممػػر امتبػ ر اف الهويػػة الثق فيػػة وليػػدة االًتمػ ء حيػػث إف االًتمػ ء يػػؤدي إلػػر الهويػػة ممػ يحػػتـ ضػػرورة

الوم ب لهوية الثق فية ممر أًه سبب لعًتم ء وًتياة لًى وأف ال ور ب لهويػة الثق فيػة يً ػأ مػف خػعؿ
االًتم ػ ءى واالًتم ػ ء يػػدمـ الهويػػة الثق فيػػة ويقويه ػ ى حيػػث إف الهويػػة الثق فيػػة ه ػ تفػػرد ثق ػ ف ب ل ػ دات
والتق لي ػػدى وأًمػ ػ ط الس ػػموؾ والق ػػيـ وًظرتًػ ػ كمس ػػمميف إل ػػر الك ػػوف واإلًسػ ػ فى والحيػ ػ ةى والهوي ػػة الثق في ػػة
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ب متب ره وليدة االًتم ء فه الواً اإليا ب الػذي يؤكػد واػود االًتمػ ء ( .الفقػر ى  )217 :0999كمػ

ويرتب مفهوـ الوالء ب لهوية الثق فية ف لوالء إخعص يواهً الفػرد ًحػو موضػوع م ػيف كػ لوطف أو الػديف
أو فك ػرة أو مضػػية م يًػػةى وال ػوالء ػ ور يت مػػؽ بواػػداف الفػػرد تا ػ م ام مػػة م ػ ى أو فك ػرة م ػ تأييػػدا له ػ

واخعب ػ وتضػػحية ف ػ سػػبيمه ى وبه ػػذا فػػإف ال ػوالء اتا ػ م ًفسػػ ااتم ػ م ذو ا ًػػب م ػ طف وا ً ػػب

سػػموك يػػدفع الفػػرد لمقي ػ ـ بسػػموؾ م ػػيف ًحػػو مبػػمحة م ػ تت مػػؽ ب ًتم ئػػً لمػػوطف (مبػػد الت ػوابى:2110
.)001
ويمكف لمب حثة توضيح ال عمة بيف مف هيـ الهوية واالًتم ء ممر الًحو اآلت :
يتضػػح لمب حث ػة أف االًتم ػ ء يركػػز ممػػر مضػػوية الفػػرد لام مػػة م ػ واالًػػدم ج فيه ػ والتوحػػد م ه ػ ى بيًم ػ

الوالء يتا وز ذلؾ لي مؿ فكرة أو مضية م ى فيمكف أف يكوف الوالء لام مة ال يًتم إليه الفرد.

أم مف معمة االًتم ء ب لهويةى فإف الحديث مف االًتمػ ء يػرتبط ب لحػديث مػف الهويػةى فحيًمػ يتػدارس

الفػػرد م ًػػر اًتم ئػػًى يسػػتطيع أف ي ػػرؼ مػػف هػػو؟ ولم ػ ذا هػػو مواػػود؟ وألي هػػدؼ يس ػ ر؟ فمػػع ح اػػة

اإلًس ف لعًتمػ ء يتولػد مفهػوـ الهويػةى وهكػذا تً ػأ الهويػة مػف االًتمػ ء وت ػود إليػً لتؤكػد واػودم وت مػؿ
ممر تقويتً مف خعؿ م مر الوالء واإلخعص لًى وبهذا فإف البحث ف الهوية الثق فيػة هػو بحػث فػ

وحػػدة االًتمػ ء وكيفيػػة تقويتػػً بمػ يظهػػر فػ مػػدى امتػزاز الفػػرد بهويتػًى ف لهويػػة الثق فيػػة داللػػة االًتمػ ء
سبب لعًتم ء وًتياة لً ف آف واحد.
أيض ى وممر هذا تكوف الهوية ً
أم معمة الوالء ب لهوية فإف مفهوـ الوالء اكتسب أهمية كبرى مع تطػور الماتم ػ ت وت ػ ب ال عمػ ت
ًظ ار ل عمتً بتطور الماتمع ألف هذا الماتمع بح اة إلر هوية متم سكة ف ظؿ التغيرات الت تحدث
بسبب التطور الح بؿ وبح اة إلر إخعص.

ومػف التغيػػر ال ػ ـ فػ سػػموؾ األ ػػخ ص يسػػهـ الػوالء فػ زيػ دة اإلخػػعص وتحسػػيف السػػموؾ ال ػ ـ لمفػػرد
لمرفع مف ميمة الام مة الت يًتم إليه .

كم تبدو لفظة الوالء مف األلف ظ المثيرة لمادؿى والت دائم م يتطور م ً ه ى ف رتبطػت مػديم ب لسػمطة
والحربى وحديث ب لماتمع والبيئة والقيـ األخعمية وهوية الماتمعى ولقد ب ت الػوالء مػف القػيـ الضػرورية

لمحف ظ ممر هوية الماتمع وت زيزه  (.اوزاي ى)22 :0997

وتأسيس ً ممر هذا يمكف القػوؿ أف االًتمػ ء والػوالء يمػثعف الًتياػة المًطقيػة لمهويػةى كمػ أًهمػ أس سػ ف
م ػػف أس ػػس ت ػػكيمه وت ػػدميمه ى وبه ػػذا تك ػػوف ه ػػذم المفػ ػ هيـ الثعث ػػة مرتبط ػػة ومتعزم ػػة وال تًفب ػػؿ م ػػف
ب ضػػه ى إذف الام مػػة الت ػ ت ػػترؾ ف ػ هويػػة ثق فيػػة واحػػدة ي ػ ر أفراده ػ ب الًتم ػ ء وال ػوالء فيم ػ بيػػًهـ

واذاُ فقدت هذم الهوية فع واود لعًتم ء والوالء فيم بيًهـ.
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مكونات اليوية الثقافية

لمهوية الثق فية مً بر مديدة مًه  :واود تراث روح وم دي ى ي ر كؿ فػرد أًػً اػزء مًػً ى

وأًػػً مكػػوف لػػً ف ػ الومػػت ًفسػػًى كم ػ ال بػػد مػػف االًتم ػ ء إلػػر ثق فػػة م يًػػة ت ػ ر الفػػرد ب لتوحػػد م ه ػ

وب لم ركة فيه وب لحرية ى ضمف أاوائه ى كمػ ال بػد مػف واػود خبػية ااتم ميػة محػددة تػربط أفػراد
األمػػة ب ضػػهـ بػػب ض ف ػ ديػػف واحػ ٍػدى ولغػػة واحػ ِ
ػدةى وم ػ دات وتق ليػػد مت ػ بهةى وخب ػ ئص ف ػ ال مػػؿ
واإلبػػداع الفكػػري والفًػ متم ثمػػةى كمػ ال بػػد مػػف واػػود مًظومػػة مػػف القػػيـ الروحيػػة واألخعميػػة والام ليػػة

واحدةً( .برى )61 :0999

وتستمد الهوية الثق فية مقوم ته مف مً بر راسخة كمته ثوابت اغرافية ت كس هذا االمتداد

الاغ ارف ػ دوف موائػػؽ طبي يػػة مػػف المحػػيط إل ػ الخمػػيج ى ومتغي ػرات ت ريخيػػة يتػػيح الراػػوع إليه ػ فهم ػ

أممؽ لممستقبؿ وتطم ت ًحو المستقبؿ ن تك د تكوف م سم م ترك بيف أبً ء أمة واحدة ى وت ارثً مركب ً
ن م مدتً الراسخة موة االمتقػ د ووسػطية فػ السػموؾ ى تتػراـ م ػ ً التسػ مح رغػـ التبػ يف فػ األمػراؽ
واألًس ب والم تقػداتى ولغػة مربيػة هػ بوتقػة االًبػه ر الفكػري والواػداً ألمػة مربيػة واحدة(.ميػد ى

)000 :2110

ومميً فأف الهوية الثق فية تتكوف مػف مػدة مً بػر مرتبطػة بب ضػه ى وأي خمػؿ فػ أحػده يػؤدي

إل خمؿ ف ب م مكوً ته ى ومف أبرز هذم المكوً ت :

المغدة:

ت ػػد المغ ػػة هػ ػ المك ػػوف األوؿ والػ ػرئيس فػ ػ الهوي ػػة الثق في ػػةى فهػ ػ حيػ ػ ة األم ػػة وهػ ػ ب ػػدايته
وًه يته ى ألف المغة ف أي ماتمع ليست مارد كمم ت وألف ظ لمتف هـ بيف أفراد الماتمػعى ولكًهػ ومػ ء
يحػػوي مكوً ػ ت مقميػػة وواداًيػػة وم تقػػدات وخبوبػػي ت هػػذا الماتمػػعى وب لت ػ ل ف لحف ػ ظ مم ػ المغػػة
ي ً ضم ف بق ء واستم اررية أي ماتمع.
ف لمغ ػػة ا ػػزء ال يتاػ ػ أز م ػػف م هي ػػة الف ػػرد وهويت ػػًى كمػ ػ أًهػ ػ تتغمغ ػػؿ فػ ػ الكيػ ػ ف االاتمػ ػ م
والحض ػ ري ألي ماتمػػع ب ػػريى وتًفػػذ إل ػ اميػػع ً ػواح الحي ػ ة فيػػًن ألًه ػ مػػف أهػػـ مقوم ػ ت وحػػدة
ال ػ وبى ومػػد أ ػ رت مًظمػػة اليوًسػػكو إل ػر أهميػػة الحف ػ ظ ممػػر المغ ػ ت الخ بػػة ب لماتم ػ ت حيػػث
م ل ػػت :ل إف المغػ ػ ت هػ ػ م ػػف المقومػ ػ ت الاوهري ػػة لهوي ػػة األفػ ػراد والام مػ ػ تى ومًب ػػر أس سػ ػ فػ ػ
ت ي هـ السمم ى كم أًه م مؿ استراتيا لمتقدـ ًحو التًمية المستدامةى ولمربط السمس بيف القض ي
ال لمية والقض ي المحمية ...ت دد المغػ ت مػف ببػيرة هػو الوسػيمة الوحيػدة التػ تضػمف لاميػع المغػ ت
إياػ د متسػػع لهػ فػ م لمًػ الػذي تسػػودم ال ولمػةل( كوي ػػيرو م تسػػو ارى- 27( :www.un.org :2111
))2102- 2
ولغتً ال ربية مف الرك ئز األس سية لمواود ال رب ى ف لوحدة المغوية والثق فية بيف البعد ال ربية
ال تتـ إال ب لمح فظة مم المغة ال ربية الت تؤدي إل وحدة ال ور والفكر(محمودى  )029 :2115ى
21

كمػ ػ ك ً ػػت المغ ػػة ال ربي ػػة هػ ػ الاس ػػر ال ػػذي مب ػػر ممي ػػً ال ػػرب والمس ػػمموف ا ػػيع ب ػػدا آخ ػػر لتحقي ػػؽ
التوابؿى ولهذا ك ًت المغة ال ربية وم زالت اوهر الهوية الثق فية ى فه لغة القرآفى كم أًه لغة ثرية
ف محتواه ومفرداته ى ومد ح فظت المغة ال ربية مم استم اررية األمة ال ربية.
ومػػف المؤكػػد أف إتق ػ ف المغػػة ال ربيػػة يس ػ مد مم ػ االًسػػا ـ والتً ػ غـ بػػيف أف ػراد الماتمػػعى بػػؿ

واالمتػزاز بهػػويتهـن ألف أبًػ ء المغػػة الواحػػدة ي ػػكموف موالػػب فكريػػة وثق فيػػة م ػػتركةى لػػذا ف لمغػػة والثق فػػة
تسهـ مس همة ف لة ف الحف ظ مم الهوية الثق فية( .الم ح ى )677 :2115

إذف ف ل عمة بيف المغة وبيف الهوية الثق فية معمة موية ال تًفبػـى ولهػذا كػ ف مػف أهػـ مقػ ييس

رم األمػـ مقػدار مً يتهػ بمغتهػ ت ميمػ ً وً ػ اًر وتيسػي اًر لبػ وب ته (مم ى )06 :2112ى وًظػ اًر لألهميػة
القبػػوى لمغػػة ال ربيػػةى وكوًه ػ مًب ػ اًر رئيس ػ ً مػػف مً بػػر الهويػػة الثق فيػػةى ت رضػػت لحمػػعت كثي ػرة

لمقض ػ ء مميه ػ ى بغػػرض القض ػ ء مم ػ الهويػػة الثق فيػػةى ومػػد أ ػ ر( ال ق ػ دى د.ت) إل ػ تمػػؾ الحمػػعت
بقولً :الحممة مم لغتً الفبحر حممة مم كؿ ػي ي ًيًػ ى وممػ كػؿ تقميػد مػف التق ليػد االاتم ميػة

والديًيةى ومم المس ف والفكر والضمير ف ضربة واحدةن ألف زواؿ المغة ف أكثر األمـ يبقيهػ باميػع
مقوم ته غير ألف ظه ى ولكف زواؿ المغة ال ربية ال يبق لم رب المسمـ موام يميزم ف س ئر األمػـى وال
ي بمً أف يذوب ف غم ر األمـى فع تبق لً ب ميةل(ال ق دى د .ت ى ) 20- 21

وم ػػد يك ػػوف م ػػف أه ػػـ ال وام ػػؿ التػ ػ أدت إلػ ػ اًخفػ ػ ض مس ػػتوي األداء المغ ػػوي ل ػػدي الطمب ػػة

الم مم ػػيفى ه ػػو امتبػ ػ ر االهتمػ ػ ـ ب لمغ ػػة ال ربي ػػة ممػ ػ المتخبب ػػيف فيهػ ػ ى وم ػػد أ ػ ػ ر (مب ػػد الحم ػػيـى

 )215 :2117لإل خطػورة امتبػ ر ال ً يػة بت مػيـ المغػة ال ربيػة ممػ مدرسػيه ى وأف هػذا يتًػ مض مػع
مػ ًػ دي بػػً المفكػػروف والتربويػػوف مػػف أف كػػؿ م مػػـ ياػػب أف يكػػوف م ممػ لمغػػة فػ ًطػ ؽ المػ دة التػ

يدرسه .

وف ظؿ ال ولمة ازداد م تت رض لً المغة ال ربية مف مح والت تذويبه والقض ء مميه ى حتر

ب ػ ر ال ػػب ب يتف ػ خر بتً مػػؿ األلف ػ ظ والمبػػطمح ت بمغ ػ ت أاًبيػػةى وب ػ رت أسػػم ء المح ػ ؿ التا ريػػة
تكتػػب ب لمغ ػ ت األاًبيػػةى وغيره ػ مػػف السػػموكي ت الت ػ تًبػػي بخطػػورة األمػػرى خ بػػة ف ػ ظػػؿ االًفت ػ ح

اإلمعمػ والثػػورة اله ئمػػة فػ ممػػـ االتبػ التى ولكػػف سػػتبق المغػػة ال ربيػػة مػ بقػ القػرآف الكػريـ الػػذي

ِ

َّالذك َْر ََّوإِناَّ َل ُه َ
ت هد ام بحفظً [إِناَّن َْح ُنَّنَز ْلنَا ِّ
ون] ) سورة الحار)9 :
َِّلاف ُظ ََّ

الديدن:

تستمد الهوية الثق فية اإلسعمية مقوم ته مف الديف اإلسعم الذي يدمو إل الحؽ ويتخذ مف

اإلًس ف موضوم ً لً ى ف لخط ب القرآً مواً لمً س امي ً.

ف لديف هو المكوف الث ً لهويتً الثق فيةى ألًً هػو الػذي يحػدد لألمػة فمسػفته األس سػية مػف سػر الحيػ ة

وغ ية الواودى كم يايب مف األسئمة الخ لدة الت فرضػت ًفسػه ممػ اإلًسػ ف فػ كػؿ زمػ ف ومكػ فى
29

ف إلسعـ لً تأثيرم ال ميؽ وال مؿ ف هويتً الثق فيةى كم أف التوحيد بم ً م ال مؿ يمثػؿ أبػرز معمػح
هويتً الثق فيػةى والتػديف هًػ ال ي ًػ مم رسػة ال ػ ئر الديًيػة وحػده ى بػؿ هػو مومػؼ مػف ثوابػت كثيػرةى

مًه م يرتبط ب ألسػرة وكيفيػة تكويًهػ ب ػكؿ بػحيحى فهػذا مكػوف رئيسػ مػف مكوًػ ت الهويػة الثق فيػةى
ومًه م يرتبط ب لمًهج ال مم الذي امتمد مم ال قؿ والوح ب كؿ متػوازفى وهػذا يمثػؿ أيضػ مممحػ

مف معمح هويتً الثق فية( .المًوف والاًديى )222 :2112

إذف ال يمك ػػف تب ػػور وا ػػود لمهوي ػػة الثق في ػػة إال بوا ػػود ال ػػديف اإلس ػػعم ب متبػ ػ رم س ػػمة مميػ ػزة

لمماتم ػ ت ال ربيػػة واإلسػػعميةى وأداة المسػػمميف لمق ومػػة االغت ػراب الثقػ ف ى وب لتػ ل فػػأي هاػػوـ مم ػ

اإلسػػعـ هػػو بمث بػػة مح ولػػة اسػػتعب لمهويػػة الثق فيػػة والحض ػ رية لألمػػة ال ربيػػة( .المحروم ػ ى :2114

)061

ومد أ ر كثيػر مػف مفكػري وفعسػفة الغػرب إلػ أهميػة ال ً يػة ب لا ًػب الػديً مبػؿ أيػة اواًػب

أخري ى فمثع يقوؿ لوليـ ايمسل :ل اإليم ف ب م هو الذي يا ؿ لمحي ة ميمةى وهو الذي يمكًً مف أف
ًستخرج مف الحي ة كؿ م فيه مف لذة وس دةى وهو الذي يا مً ًتحمؿ كؿ م ف الحي ة مػف محػفى

وًتقبمه بكثير مف ال ا مة والرضػ ى وهػو الػذي يهيػي لًػ كػؿ مػ هػو ضػرورة لحيػ ة وادمة(.البهوا ػ ى

)441 :2111

التاريخ:

ال يمك ػػف ألي ػػة أم ػػة أف ت ػ ػ ر بواودهػ ػ ب ػػيف األم ػػـ إال م ػػف طري ػػؽ ت ريخهػ ػ ى ال ػػذي يمث ػػؿ أح ػػد

مكوً ػ ت هويته ػ ى ف لت ػ ريخ هػػو السػػاؿ الث بػػت لم ض ػ األمػػة ودي ػواف مف خره ػ وذكري ته ػ ى وهػػو آم له ػ

وأم ًيهػ ى بػػؿ هػػو الػػذي يميػػز الام مػ ت الب ػرية ب ضػػه مػػف ب ػػضى فكػػؿ الػػذيف ي ػػتركوف فػ م ػ ض
واحػػد ي تػػزوف ويفخػػروف بمػػالثرم يكوًػػوف أبً ػ ء أمػػة واحػػدةى ف لت ػ ريخ الم ػػترؾ مًبػػر مهػػـ مػػف مً بػػر

المح فظ ػػة ممػ ػ الهوي ػػة الثق في ػػة(الم ح ى )674 :2115ى ومم ػػر ذل ػػؾ يك ػػوف طم ػػس تػ ػ ريخ األم ػػة أو
ت ويهً أو االلتف ؼ مميً هو أحد الوس ئؿ الً احة إلخف ء هويته أو تهمي ه .

وهػػذا م ًػ م أًًػ اآلف بح اػػة إلػ ًهضػػة فكريػػة وثق فيػػة لمح ربػػة األسػ ليب الاديػػدة التػ ت مػػؿ

ممػ ػ مح ػػو ذاكػ ػرة التػ ػ ريخى ومػ ػ ت ًي ػػً م ػػف محػ ػ والت إح ػػداث تغييػ ػرات فػ ػ الهيك ػػؿ التًظيمػػ لممًطق ػػة

ال ربيػػةى األمػػر الػػذي يػؤدي إلػ تقػػويض إمك ًيػػة بًػ ء ًظػ ـ مربػ اديػػد(المحروم ى  )061 :2114ى
ول ؿ هذا الت ريخ المايد هو الذي يكمف وراء مح والت الغرب طمس م لـ الهوية ال ربيػة واإلسػعميةى

وم ػػف األهمي ػػة أف يت ػػوفر لم ػػرب ومػ ػ مممػ ػ بتػ ػ ريخ ما ػػتم هـ ال ربػ ػ وتط ػػورم وديً مي ت ػػًى ومواًيً ػػً
الًوميةى مم ي يًهـ مم تأبيؿ هويتهـى وم رفة المعبسػ ت الت ريخيػة لحػدوده ( .إسػم ميؿى :2116

)292

ولهػػذا البػػد مػػف االهتمػ ـ بتطػػوير مًػ هج ت مػػيـ التػ ريخ ال ربػ واإلسػػعم ى فبػػدال مػػف أف تركػػز

ب كؿ رئيس مم مرض التػ ريخ فػ

ػكؿ حػروب وبػرام ت وخعفػ تى فعبػد مػف االهتمػ ـ ب بػور
41

السػػعـ واالزدهػ ر والرمػ والتطػػورات االاتم ميػػة التػ أحػػدثه اإلسػػعـ فػ الػػبعد التػ دخمهػ ى وأً رهػ

بًػػورمى والحػػديث مػػف تػػأثير كب ػ ر المفك ػريف والفعسػػفة ال ػػرب والمسػػمميف مثػػؿ ابػػف ر ػػدى وابػػف سػػيً ى
والف راب ى وابػف الًفػيسى وغيػرهـ كثيػر ممػف أثػروا الحيػ ة الفكريػة وأسػهموا فػ إحػداث التقػدـ واالزدهػ ر

الحضػ ري لمماتمػػع ال ربػ واإلسػػعم ى ب إلضػ فة إلػ اإل ػ رة لػػدور المػرأة فػ الماتم ػ ت اإلسػػعمية

مبر ال بور المختمفة( .ال م ويى  )441 :2115فكؿ هذا يمكف أف يسهـ بدور كبير ف تأبيؿ
الهوية الثق فية ال ربية واإلسعميةى بػؿ والمح فظػة مميهػ مػف األخطػ ر التػ توااػً الماتم ػ ت ال ربيػة
واإلسعميةى خ بة وأًً فػ مبػر ال ولمػة التػ يمكػف أف تكػوف أحػد ال وامػؿ التػ أدت إلػ حػدوث

أزمة ف الهوية الثق فية.

أزمة اليوية الثقافية

تمتمؾ الهوية الثق فة ال ربية مامومة مف ال ً بر الت تا مه متميزة مف غيره مػف الهويػ ت

األخرىى بؿ ال تتوفر هذم ال ً بر لهوي ت أخريى ومػف أبػرز تمػؾ ال ً بػر المغػةى والػديفى والتػ ريخى
ولكف ت رضت الهوية ال ربية ألزمةى ومم س مد مم اتس ع هذم األزمة امود الثق ف ت لػدي ال ػ وب

ال ربيةى وفقداف حيويته وف ليته ى وتا هؿ الماتم ت ال ربية ضرورة تاديػد ثق فتهػ ى وتأهمهػ لمحػوار
والتف مؿ مع الثق ف ت األخرىى ب إلض فة إل أف الثػورة الم موم تيػة اختبػت بماتم ػ ت ب يًهػ ى ومًػد

اًتق ػ ؿ تػػأثيرات هػػذم الثػػورة إل ػ الماتم ػ ت ال ربيػػة اًتقمػػت م ه ػ ثق فػػة ماتم ته ػ وأًم ػ ط م ي ػػته

وسموكي تهـى األمر الذي ًتج مًً تب ية ثق فية وسي سية وامتب ديةى ًظ ار ل دـ التك فؤ بيف الماتم ت

القوية وبيف الماتم ت الض يفة  (.الخويتى )041 :2111

وه ػػذا ه ػػو حػ ػ ؿ األم ػػـ الضػ ػ يفة التػ ػ ال تمم ػػؾ ح ضػ ػ ار موبػ ػوال بم ض ػػيه ى وهًػ ػ تس ػػمؾ أح ػػد

طػريقيف :إمػ أف تفػزع ًحػػو م ضػػيه متمسػكة بػػًى وداميػة إلػ مم رسػػة الحيػ ة ممػ أسػ س مًػػًى وامػ

ا ست رة ح ضر غيره ومم رسة الحي ة مم أس س مًًى ومًدئذ يبدأ البراع بػيف القػديـ وبػيف الاديػدى
بػػؿ سػػيح وؿ الػػب ض البحػػث مػػف سػػًد لماديػػد مػػف القػػديـى وهػػذا التوفيػػؽ مػػد يخفػػؼ مػػف حػػدة الب ػراعى
ولكف لف يكسػب األمػة ح ضػ ار تبػً ً هػ ى بػؿ سػتظؿ تسػت ير ح ضػر غيرهػ وتبًػ لػً أس سػ واهيػ

مف تراثه ى وهذا هو مركز األزمة الت ت ًيه الهوية الثق فية ال ربية(مكروـى )0266 :2111

ومػػد أ ػ ر (هيكػػؿى  )27 :0999ل إل ػ وامػػع أزمػػة الهويػػة حػػيف م ػ ؿ :إف ل ال ػ لـ ال رب ػ فقػػد

اإلحس ػ س بهويتػػًى وتممكتػػً ًزم ػ ت القب ئػػؿ المتح ربػػةى وًتياػػة ذلػػؾ فقػػد ض ػ ع مًػػً ا م ػػً الم ػػترؾى

وموامفً الم تركةى وهدفً الم ترؾلى األمر الذي أدي إل م ًرام اليوـ مف تفكؾ وضػ ؼ وتخمػؼ فػ

الماتم ػ ت ال ربيػػةى لدراػػة أًه ػ لػػـ ت ػػد تتخػػذ م ػ ار ار واحػػدا فيػػً اتف ػ ؽ إال مم ػ أال يتفق ػوان مم ػ ا مهػػـ

مط م ػ ل خ ػريفى ولػػـ ي ػػد لهػػـ تػػأثير يػػذكر مم ػ الس ػ حة الدوليػػة هػػذا م ػ ً ػرام واضػػح ف ػ كثيػػر مػػف
القض ػ ي الت ػ تهػػـ ال ػػرب والمسػػمميفى ومػػف أبػػرز هػػذم القض ػ ي مضػػية فمسػػطيفى والحب ػ ر المسػػتمرى

وال دواف المستمر مم الفمسػطيًييف دوف أف يتحػرؾ ال ػرب أو األمػـ المتحػدةى ال ل ػي إال ألف ال ػرب
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ال وزف لهـ مم الس حة الدوليةى ولذلؾ البد مف معحظة أف سػؤاؿ الهويػة والهويػة الثق فيػة الم ػتركة
يطرح ًفسً ب دة مع الًقمة الًومية لمماتمع اإلًس ً بوب الم موم ت والم رفةى وب لًسبة لً ك ػرب

ياب تً وؿ الهوية ال بػدافع سػمم مػف مًطمػؽ رد الف ػؿى بػؿ كمطمػب أسػ س لكػؿ الماتم ػ ت ال ربيػة

لمح ؽ ب لركب الم موم ت (مرـى  )24 :2112وهذم األزمة الت ت رضت له الهويػة الثق فيػة ال ربيػة لػـ
تأت مف فراغ بؿ ًتياة مامومة مف ال وامؿى مف أبرزه :

التبعية الثقافية :

إف التب يػػة ليسػػت وليػػدة اليػػوـ بػػؿ هػ ًت ػ ج محػ والت متكػػررة مبػػر سػػًوات طويمػػةى حيػػث ك ػ ف

المسػػت مر األورب ػ يهػػدؼ إل ػ القض ػ ء مم ػ الرمػػوز األس سػػية لمثق ف ػ تى وخ بػػة الثق فػػة ال ربيػػة بم ػ

تممكً مف ميراث ضخـى وذلؾ بإحداث تغييػرات التًظػيـ االاتمػ م بمػ يممكػً مػف ماػ الت مت ػددة ى

وتمثمت أبرز هذم التغييرات ف مح ولػة إمًػ ع الػبعد ال ربيػة بػأف الحػؿ الوحيػد الًت ػ لهـ مػف التخمػؼ

هػو اتبػ ع الػػًمط األوربػ بكػػؿ مػ فيػػً ى لموبػوؿ إلػ التقػػدـى فك ًػت الًتياػػة هػ الومػػوع والسػقوط فػ
بئر التب ية لمغرب ولثق فتًى ووموع مفكريً ف حيرة مف أمػرهـى هػؿ يتب ػوف الغػرب؟ أـ ي تمػدوف ممػ

التراث؟ وك ًت الًتياة ه أزمة ف الفكر تب ته أزمة ف الهوية الثق فيةى ومد أ ر (ممػ ى )2111

إل أف من أبرز عناصر التبعية الثقافية :

 .0مممي ػػة اإلًتػ ػ ج الثقػ ػ ف التػ ػ ت ػػوم الثق ف ػػة الوطًي ػػةى وت ػػدفع إلػ ػ الت ػػأممـ والت ػ ػ يش م ػػع وام ػػع
التب ية .

 .2م ركة ال رك ت االحتك رية ف ً ر الفكر التا ري االستهعك واًت ج ثق فة التب ية

 ً .2ػػر أاه ػزة األً ػػطة الثق فيػػة لمامومػػة مػػف القً م ػ ت والمب ػ دئ والقػػيـ الت ػ تػػدفع إل ػ تقبػػؿ
التًميػػة ال أرسػػم لية الغربيػػةى وتبرزه ػ وكأًه ػ معئمػػة لوام ً ػ ى بػػؿ وال ػ االمتً ػ ع بػػأف االسػػت ًة
ب لخبػ ػ ػ ػرات والمس م ػ ػ ػػدات الغربيػ ػ ػػة( الم ليػ ػ ػػة والتكًولوايػ ػ ػػة ) ه ػ ػ ػ

ػ ػ ػػروط ارتك زيػ ػ ػػة لتا ػ ػ ػ وز

التخمؼ(مم ى . )202 :2111

وتاسدت التب ية الثق فيػة فػ إحػعؿ مػيـ ومػ دات اديػدة محػؿ القػيـ وال ػ دات اإلسػعمية وال ربيػةى

وال مػػؿ ممػ ت ػػويً التػ ريخ ال ربػ واإلسػػعم ى بػػؿ وال مػػؿ ممػ إضػ ؼ المغػػة ال ربيػػة والًيػػؿ مًهػ ى
ي ير أحد الب حثيف إل أًً غير م دريف إال مم التب يةى ألًً لسً أبح ب هوية متميزةى ألف الهوية

الثق فية الت ك ًت تميز ال وب ال ربية مد حيؿ بيًهم ى ومدمت إليً تربية ال يمكف أف تخرج إال تمؾ
الًومية مف األاي ؿ الت تم رس التب ية الثق فية( .البهوا

ى )447 :2111

ومميً تري الب حثة أف الخوؼ مف ًت ئج ال ولمة الثق فية أمر مب لغ فيًى فع تواد ثق فة محمية ًقية

تمػ ـ الًقػ ءى بػػحيح أف الثق فػػة محميػػة الً ػػأة ولكًهػ البػػد وأف تتف مػػؿ مػػع غيرهػ مػػف خػػعؿ األً ػػطة
الحي تية لمب ر ػ إال إذا فرضت مامومة ممر ًفسه مزلة ت مةى ف لتغير سمة أس سية و ػرط ضػروري

لمحيػ ػ ةى وممي ػػً ف لثق ف ػػة دائمػ ػ ً ت ػػهد متغيػ ػرات دائم ػػةى ب ػػحيح أًهػ ػ يا ػػب أال تم ػػس األب ػػوؿ الثق في ػػة
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لمماتمع ولكًه الزمة لك ال تًدثر ثق فة الماتمع وتموتى ف ألمر يتومػؼ ممػر مػوة الثق فػة الذاتيػة إذا

ك ً ػػت موي ػػة فستكتسػ ػب م ػػف الثق فػ ػ ت األخ ػػرى مػ ػ يزي ػػد ثراءهػ ػ ى أمػ ػ إذا ك ً ػػت ضػ ػ يفة فماللهػ ػ الم ػػوت
خضوم ً وض ف ً أم ـ مػ يسػمر ب لهيمًػة أو الغػزو الثقػ ف حيػث ال مػدرة لهػ ممػر التف مػؿ المثمػر مػع
غيره .

اليوية الثقافية والعولمة -:

مػع أف كػؿ أمػة تتميػز مػف غيرهػ مػف األمػـ ب لمقومػ ت الحضػ رية التػ ت ػكؿ هويتهػ الثق فيػة وتبػػوف
خبوبػػيته الوطًيػػةى وتمًحه ػ حػػؽ االخػػتعؼ مػػف غيره ػ ى وتا مه ػ م ػ درة ممػػر التوابػػؿ بػػيف بقيػػة

ال وب األخرى ك ريؾ مًتج لً خبيتً الفرديةى ال كت بع أو مروج لم يًتاً اآلخروف.

إف ظ ػ هرة ال ولمػػة ط لػػت الماتم ػ ت ف ػ مقوم ته ػ الثق فيػػة األس سػػية والت ػ مػػف بيًه ػ الفكػػرى والمغػػة
واآلدابى والفًوف وال ػ داتى والتق ليػدى وأًمػ ط ال ػيش والسػموؾى ممػ يضػع الماتم ػ ت أمػ ـ تحػد بػراع

خطر مف البراع االمتب دي ممػر المًػ فع الم ديػةى واف ك ًػ متعزمػيفى
القيـ الثق فية الذي ي تبر أكثر ًا
حيث ال يستطيع أحد أف يغمؽ ب بً أم ـ اإلمعـ الوافد الذي يهدؼ إلػر توحيػد ال ػ لـ ممػر أسػ س ًظػ ـ
ًمػػوذا غرب ػ أح ػ دي ى يمغػػر خبوبػػي ت الماتم ػ ت البػػغيرةى ويكػػرس ثق فػػة الماتم ػ ت القويػػة

المسيطرة والمتفومة (س لـ ى)2102-0-09( : http://www.mys.gov.

وممر ذلؾ فإف الب ض يػرى أف اًت ػ ر التكًولوايػ يغفػر لم ولمػة أي تػأثير سػمب ممػر الهويػة الثق فيػةى

كمػ ػ ي ػػرى ال ػػب ض أف الهوي ػػة س ػػوؼ تفي ػػد م ػػف ال ولم ػػةى أمػ ػ الرافض ػػوف لم ولم ػػة في ػػروف أًهػ ػ اس ػػتغعؿ

امتبػ ػ دي وأف حم ي ػػة الهوي ػػة الثق في ػػة وااب ػػة كوس ػػيمة لمتب ػػدي له ػػذا االس ػػتغعؿى وفري ػػؽ آخ ػػر ي ػػرى أف
ال ولمة آتية مف دوؿ تًكرت لمديفى وآخروف يػروف أف ال ولمػة غػزو يهػدد هويػة األمػة مػف خػعؿ هويػة

أمػػة أخػػرىى حيػػث أف خطػػورة ال ولمػػة ف ػ الم مومػ ت الت ػ تبثهػ

ػػبك ت اإلمػػعـى والت ػ تسػػيطر مميػػً

القيـ الغربية الت ال تتً سب مع ميمً اإلسعمية وأكثر م تؤثر ب لسػمب ممػر الهويػة  (.أمػيفى :0991

)52

إف التراث الثق ف ال رب اإلسعم

ء ثميف وتزداد ميمتػً مًػدم يػتـ تاديػدم وا مػً حػ ف اًز ممػر بًػ ء

ح ضر اديدى ومستقبؿ اديدى ف ظؿ م ض ح مف اديد مف طريؽ دماػً ب لمم رسػة االاتم ميػةى
والحض رية الف ميةى أي توليػد ثق فػة اديػدة تسػتومب ال مػـ والتكًولوايػ دوف القضػ ء أو الت ػرض لمتػراث

والهويػػةى حيػػث إف إمك ً ػ ت ال ػ وب ال ربيػػة المرتبطػػة ب ألب ػ لة اإلسػػعمية تظػػؿ مػػف أهػػـ المػػؤهعتى
وآلي ت الحفزى والتأييدى والتف مؿ مع متطمب ت التطور والرم ف ظؿ ًظ ـ ال ولمة.

حيػػث امتػػرى الهويػػة الثق فيػػة الكثيػػر مػػف موامػػؿ الت ريػػة والضػػمورى والضػ ؼى بسػػبب التغيػرات السػري ة
الً ام ػػة م ػػف الطفػ ػرة ال ممي ػػة فػ ػ ال ػ ػ لـ وتالك ػػؿ خب ػػية الف ػػرد وتفريغ ػػً م ػػف هويت ػػً م ػػف خ ػػعؿ الثق ف ػػة
االستهعكية مم أدى إلر زمزمة روح الوالء واالًتم ءى ممػ يتطمػب تضػ فر الاهػود لم مػؿ ممػر بػي ًة
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الفكػػر والػػوم ى وتػػرميـ الهويػػةى واذك ػ ء روح ال ػوالء مى واالًتم ػ ء لإلسػػعـ ولم خبػػية ال ربيػػةى وأف يػػتـ
الت مؿ مع المستادات مف مًطمؽ ال قؿ والمًطؽ دوف ت ريض الهوية الثق فية لمذوب ف واالضمحعؿ.
وفػ ختػ ـ هػػذا المبحػػث ًاػػد أف ًتياػػة ل ػػموؿ ظػ هرة ال ولمػػة وحػداثته ومػػدمه فػ ٍ
آف واحػ ٍػدى
فإًً لفهػـ معمتهػ ب لهويػة الثق فيػة البػد مػف الت ػرض لد ارسػة ظػواهر وتيػ رات ااتم ميػة وفكريػة وتربويػة
تت مػػؽ ب لػػدور التربػػوي لمحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة ف ػ ظػػؿ ال ولمػػة لتكػػوف ًت ا ػ له ػ وتت ػزامف م ه ػ
وتتب دؿ م ه ال عم ت القوية وتستخدمه كمًهاية لً ر ػ وأحي ً ً فرض مف هيـ ال ولمة الثق فية
العولمة الثقافية :
ي د الب د الثق ف واالاتم م لم ولمة مف أخطر أب ده ى فه ت ً إ مة ميـ ومب دئ وم يير
ثق فة واحدةى واحعله محؿ الثق ف ت األخرين مم ي ًػ تع ػ القػيـ والثق فػ ت القوميػةى واحػعؿ القػيـ
الثق فية لمبعد األكثر تقدم محمه ى وخ بػة أمريكػ وأوروبػ ى األمػر الػذي يػً كس ممػ الهويػة الثق فيػة
ال ربية.
وهكذا ب ت واضح ً أف مخ طر ال ولمة تمس ب كؿ مب ر ميػداف الثق فػة والحضػ رةى بػؿ يمكػف
أف تتاػػً ًحػػو ب ػراع الحض ػ رات ى ف لس ػ

إل ػ فػػرض هيمًػػة ثق فػػة واحػػدة تكػػوف ًتياتػػً إم ػ اًته ػ ء

الثق فة األض ؼ و ذوب ًه ى أو تقوم هػ حػوؿ ًفسػه ى أو تفايرهػ وتفتيتهػ لبػ لح ام مػ ت داخميػة أو
خ رايػػةى األمػػر الػػذي أدي إل ػ اًقس ػ م ت مرميػػة وط ئفيػػةى ثػػـ ب ػراع الثق ف ػ ت ف ػ الًه يػػةى وب لت ػ ل
التأثير سمبي مم الهوية الثق فية لمماتمع( .المحروم ى )055 :2114
ف ل ولم ػػة تس ػػتهدؼ م ػػيـ األبػ ػ لة واالًتمػ ػ ءى وال م ػػؿ ممػ ػ ت ػػذويب الهوي ػػة ال ربي ػػة اإلس ػػعمية
وبهره ب لهوية الغربيػةى كمػ بػ رت ال ولمػة تتضػمف مح ولػة ت مػيـ ًمػوذج مغػ ير لمفهػوـ المواطًػة
ولم ػ ػ ً اإلحس ػ ػ س بػ ػػًى والحػ ػػد مػ ػػف حريػ ػػة الػ ػػدوؿ ف ػ ػ اتب ػ ػ ع سي س ػ ػ ت وطًيػ ػػة مسػ ػػتقمةى ومػ ػػد مبػ ػػر
(حبيػبى )2110مػػف هػػذم الظ ػ هرة بقولػػًل إف الًخػػب الح كمػػة اآلف مػػف را ػ ؿ أمم ػ ؿ ومثقفػػيف وخب ػراء
ورا ػ ؿ بًػػوؾ وغيػػرهـ ال تمػػتحـ مػػع الدولػػة بػػؿ تً فسػػه وت ػ ركه ل( حبيػػبى  )11 :2110ى ومػػف ػػأف
ال ولمة الثق فية التأثير فػ الهويػة الثق فيػة لمماتمػعى ودمػـ اإلحسػ س ب لدوًيػة والتب يػة وضػ ؼ الػوالء
واالًتم ء.
كم ب رت المغة ال ربية تت رض لمتهميش ن ًظ ار لطغي ف المغة اإلًاميزية وخ بة اإلًاميزيػة
األمريكيػػةى حيػػث ل تمتمػػؾ الواليػ ت المتحػػدة األمريكيػػة تكًولوايػ الم ومػ ت واالتبػ ؿى فحػوال %67
مف ماموع االتب الت الم لاة إليكتروًي تخرج مًه ى وتحكمً المغة التػ تتحػدث بهػ ى فقػد أبػبحت
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المغة اإلًاميزية هػ لغػة االتبػ الت ال لميػة اآلفى وأبػبح ت ممهػ ضػرورة لمواكبػة ال بػرل( مطػوةى
 )012 :2110ى األمػر الػػذي أدي إلػ إهمػ ؿ المغػػة ال ربيػػة مػف ال ػػب ب ومػػدـ إتق ًهػ ى والتركيػػز ممػ
اإلًاميزيػػةى مم ػ أدي إل ػ ض ػ ؼ مػػيـ ال ػوالء واالًتمػ ء لػػدي ال ػػب ب ى ومػػدـ تمسػػكهـ بهػػويتهـ الثق فيػػة
ال ربية.

مظاىر أزمة اليوية الثقافية
إف األزمة الت ت ًيه الهوية الثق فية تظهر مف خعؿ مامومة مف المظ هرى والت مًه :
 .0ماػػز الثق فػػة ال ربيػػة الراهًػػة مػػف التكيػػؼ اإليا ػ ب الخػػعؽ مػػع المتغي ػرات ال لميػػة واإلمميميػػة
والمحميػػةى وه ػ أزمػػة ك ػػفت مػػف امػػود الماتم ػ ت ال ربيػػة الم ب ػرةى وماػػز مي داته ػ مػػف
اإلب ػ ػػداعى ب ػ ػػؿ وف ػ ػػمه فػ ػ ػ إت ح ػ ػػة الفرب ػ ػػة لمتً ػ ػػوع الفك ػ ػػري واإلب ػ ػػدام ت الثق في ػ ػػة( .المً ػ ػػوف
والاًديى)226 :2112
 .2م تمر بً الهوية الثق فية مف مسر ومهر وااب ر تروج لً موي ال ولمةى وتقودم الوالي ت المتحدة
األمريكيةى مف حيث مح ولة ا ؿ المغة اإلًاميزيػة هػ المغػة الم ػتركة لم ػ لـن ومح ولػة فػرض
م يير م تركة واحدةى وغ لب ستكوف م يرتضيً األمريكيوف( .روتكويؼى )22 :0995
.2

مػ ًػرام مػػف ابت ػ د ػػب بً  -ػػيئ ف ػػيئ  -مػػف هػػويتهـ الثق فيػػة ال ربيػػة مػػف اهػػؿ ودوف إد ارؾ
بخطػػورة م ػ يف مػػوف ف ػ حػػؽ أًفسػػهـ بتك ػ لبهـ مم ػ ت مػػـ المغػػة اإلًاميزيػػة وا مه ػ ه ػ لغػػتهـ
األس سػػيةى بػػؿ والتفػ خر واالهتمػ ـ بإتق ًهػ أكثػػر مػػف اهتمػ مهـ بمغػػتهـ ال ربيػػة( .ممػػرى :2112
)25

 .4ومػػف أكبػػر مظػ هر أزمػػة الهويػػة الثق فيػػة ى اًبهػ ر كثيػػر مػػف التربػػوييف ب لًتػ ج التربػػوي لمغػػربى
وتطبيقً مم الوامع ال رب رغـ اختعؼ البيئتيف ال ربية والغربيةى ومف ثـ اختعؼ متطمب تهػ ى
مم ا ؿ السمة الرئيسة لمفكر التربوي ال رب ب ػكؿ مػ ـ هػ االسػتغرابى حيػث ال يكػ د يواػد
فكر تربوي مرب إسػعم أبػيؿى بػؿ هًػ ؾ ًظريػ ت تربويػة غربيػة غرسػت فػ أغمػب البيئػ ت
ال ربيػػةى مم ػ س ػ هـ ف ػ ا ػػؿ الهويػػة الثق فيػػة ال ربيػػة غيػػر واضػػحة الم ػ لـ( .بمقزيػػزى :0991
)207
.7

تظهر أزمة الهوية الثق فية بوضوح مف خعؿ سيطرة الًظ ـ السم

الببري لم ولمة الثق فيةى

والمتمثؿ ف م رات اإلمبراطوري ت اإلمعمية الت تبث معييف البور يومي ى فيستقبمه مئ ت
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المعييف مف المثقفيف ف س ئر أًح ء الم مورة ى ويستهمكوًه بوبفه الم دة الثق فيػة األس سػية
الت ياري تسويقه مم ًط ؽ واسع ى وهذا الم روض ليس مارد بورة فقػط أو تقًيػة فقػط ى
بؿ هو كيفية اديدة لوم ال لـ ى فهذا الًظ ـ الثق ف الاديد ليس مارد وسيمة ى بؿ هػو أكثػر
مػػف ذلػػؾى فهػػو طريقػػة م يًػػة إلدراؾ ال ػ لـ والت بيػػر مًػػًى ومبػػد ار اديػػدا إلًتػ ج القػػيـ والرمػػوز
وبػػً مة الواػػداف والػػذوؽى وت ػػكيؿ الػػوم (مرً ػ ى  )02 :2117ى األمػػر الػػذي ا ػػؿ ال ػػب ب
ف حيرة مف أمرهـ وي ي وف أزمة فكرية ي بروف مًه مف خعؿ ال ديد مف سموكي تهـى إم ف
ػكؿ اًسػح ب واغتػراب مػف ال ػ لـى وامػ فػ ح لػة مًػؼ وتهديػد لماػتم هـ ى واألمػراف يمػػثعف
أكبر مبدر لمخطورة مم

ب بً  .
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المبحث الثاني :الدور التربوي في الحفاظ عمي اليوية الثقافية
مقدمة:

لموهمة األولر يبدو أف مفهوـ الدور أو أف مبطمح الدور غ ية ف الوضوح ولكف مًػد التفكيػر

ف وضع ت ريؼ لً تظهر ب وبة هذا المبطمح إذ ي ّد مف أكثر المبطمح ت غموضػ ً وال سػيم أًػً
يمكف أف يفهـ بأكثر مف م ًر واحد .
ويراع ذلؾ بدراة رئيسة إلر التًوع الكبير ف ما الت استخدامً ف لمبػطمح ال يػرتبط بماػ ؿ

م ػػيف يتحػػدد دوف غيػرم إذ يػػدخؿ فػ اختب بػ ت مختمفػػة تربويػػة و ااتم ميػػة و طبي يػػة وذلػػؾ ضػػمف
ممميػػة تحديػػد الًت ػ ئج الخ بػػة بطبي ػػة ال عم ػ ت االرتب طيػػة بػػيف ازيئػ ت ظػ هرة م ػ أو بػػيف ماموم ػ ت
محددة مف الظواهر وحتر ف ًط ؽ الما ؿ الواحد يمكف أف يظهر التًوع ف م ًر الدور وب لت ل فػ

ت ريفػػً ى واذا م ػ ًظرً ػ لمػػدور ف ػ إط ػ ر حقػػؿ ال م ػوـ التربويػػة ًاػػد إف لػػً أكثػػر مػػف ت ريػػؼ فق ػ موس
المبطمح ت ي رفً بأًً ( مومؼ أو سموؾ أو وظيفة ل خص داخؿ مامومة)(.ذًيب تى )11 :2110

كم أف الػدور ي ػير إلػر ًمػوذج السػموؾ الػذي يتطمبػً الماتمػعى ويتحػدد سػموؾ الفػرد فػ ضػوء

توم تػػً وتوم ػ ت اآلخػريف مًػػًى وهػػذم تتػػأثر بفهػػـ الفػػرد واآلخػريف لمحقػػوؽ والواابػ ت المرتبطػػة بػ لمركز
االاتم م .

وحدود الدور تتضمف تمؾ األف ؿ الت تتقبمه الام مة ف ضوء مستوي ت السػموؾ فػ الثق فػة

السػ ئدةى ومػ دة مػ يكػػوف لمفػػرد أكثػػر مػػف دور واحػػد داخػػؿ الًظػ ـ االاتمػ م الػػذي يًتمػ إليػػًى فػ ألب
واالبػػف والمػػدير والم مػػـ ى كمه ػ ادوار ااتم ميػػة تتطمػػب ممػػف ي ػػغمه أف يمتػػزـ بأس ػ ليب سػػموكية م يًػػة

يحدده لً الماتمع ً ( .برى )014 :2111

الدور التربوي في الحفاظ عمي اليوية الثقافية:

إف أهميػػة دور التربيػػة ه ػ السػػبيؿ األس س ػ الػػذي يمكػػف أف تأخػػذ بػػً الماتم ػ ت مػػف أاػػؿ

حم ية هويتهـ الثق فيػة والتأكيػد مميهػ ى ألف لميمػة اإلًسػ ف هػ حبػ د م رفػًى وحضػ رة الماتمػع هػ

المحبػػمة الا م ػػة لم ػ رؼ أبً ئػػً الت ػ وهبته ػ إي ػ هـ التربيػػةل( مم ػ ى )219 :2110ى وحتػػر تبػػبح
التربية م درة ممػ تحمػؿ مسػئولية تأكيػد هويتًػ الثق فيػة البػد أف يسػهـ مفكروًػ وممم ؤًػ التربويػوف فػ

رسـ استراتياية مممية تؤهمه ن لمبمود أم ـ هذم الهام ت الوافدةى وتقديـ هذم الثق فة بهويتهػ ال ربيػة
واإلسعمية إل

وب ال لـ كحض رة رائدة.

واذا ك ػ ف ت زيػػز الهويػػة الثق فيػػة هػػو مهمػػة مؤسس ػ ت ومط م ػ ت مت ػػددةى فػػإف هً ػ ؾ مط م ػ ت

ب يًه ػ له ػ دور أكبػػرى وف ػ مقدمػػة هػػذم القط م ػ ت مط ػ ع الت مػػيـى الػػذي يمكًػػً القي ػ ـ بػػدور كبيػػر ف ػ

ما ؿ ت زيز الهوية الثق فيةى حيث إف الت ميـ مًوط بً تربية الًشءى وغػرس القػيـ فػ مقػولهـ وممػوبهـ
مًذ سًوات أمم رهـ األول ى ف لت ميـ يقوـ بدور كبير ف ما ؿ دمـ ميـ الوالء واالًتم ءى والتأكيد مم
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الثوابػػت القوميػػةى وب لت ػ ل لػػً دورم الكبيػػر ف ػ ما ػ ؿ ت زيػػز الهويػػة الثق فيػػة وترسػػيخ ثوابته ػ ودم ئمه ػ

األس سية.
هم :

إذف سي تمد هذا الحؿ ممػ إسػتراتياية تربويػةى وهػذم اإلسػتراتياية ت تمػد ممػ مبػدأيف أس سػييف

 )0أف تس ػ

التربيػػة إل ػ تأكيػػد الهويػػة الثق فيػػة بثوابته ػ ومكوً ته ػ وأب ده ػ المختمفػػة وتحبػػيًه

ضد مح والت السيطرة والهيمًة .

 )2أف تؤكد التربية مم ت زيز التف مؿ اإليا ب مع م طي ت الثق ف ت األخرى ى بحيث يقوـ هذا
التف مؿ مم الًدية والتأثير المتب دؿى واإلف دة مف مً بر التميز ف ثق فة اآلخر دوف اًبه ر

أو ذوب ف (.المحروم )01202114،

وست ػ ػػمؿ هػ ػػذم اإلسػ ػػتراتياية مامومػ ػػة مػ ػػف الخط ػ ػواتى وكػ ػػؿ خطػ ػػوة سػ ػػيكوف له ػ ػ مامومػ ػػة مػ ػػف
اإلاراءات واآللي تى وه :

أوالً :تعزيز البناء القيمي واألخالقي للفرد
ي د بً ء الفرد ميمي وأخعمي مف أهـ الغ ي ت الت البد أف تس

التربية إل تحقيقه ى ف لت ريخ

يؤكػػد أف اسػػتًه ض ال ػ ور الػػديً ه ػو الطريػػؽ ال ػرئيس لألمػػةن حتػػر يمكًه ػ الم ػ ركة ف ػ الم ػػهد
الحض ري ال لم الم بر.

ويري ل س يد إسم ميؿ مم ل أف ل بي غة ال خبية السوية البد أف يسػتًد إلػ أسػ س ديًػ

ومق ئػػديى مػػف أاػػؿ بً ػ ء ذاتيػػة تبػػغ إل ػ أوامػػر ب رئه ػ وتطبػػع أحك مػػًل( مم ػ ى )27 :2114ى إذف

فتربية ال خبية اإلًس ًية مم أس س ديً وأخعم تظهر معمح الهوية الثق فية.

وب ػػذلؾ يب ػػبح دور التربي ػػة بمؤسسػ ػ ته المختمف ػػة ه مػ ػ فػ ػ تً ػػئة اإلًسػ ػ ف بػ ػ لمفهوـ الواس ػػع

وال مؿى ألف ه تاربة حي ة ك ممة يتوازف فيه األخذ وال ط ءى ف لتربية حيف تػًاح فػ بًػ ء اإلًسػ فى

حيًئذ يكوف هذا اإلًس ف هو القوة الف ممة ف دمـ هويتً الثق فيةى وبً ء ماتمع الحرية وال دؿ والك ارمػة
اإلًس ًية (المًوف والاًديى  .)225 :2112

وتقػػوـ هػػذم المؤسس ػ ت بػػدوره مػػف خػػعؿ تهيئػػة المً ػ خ التربػػوي المً سػػبى والتأكيػػد مم ػ هػػذم

الق ػػيـى بحي ػػث تت ػػراـ ممميػ ػ فػ ػ س ػػموكي ت الً ػػئةى وتب ػػير ض ػػمف ًس ػػيج خب ػػي تهـى وم ػػدرة ه ػػذم
المؤسس ت مم الت مؿ مع متغيػرات ال بػر بإيا بيػة وومػ ومقعًيػةى وهػذا هػو مػ أ ػ ر إليػً لمبػد
ال مػػيـ مرسػ ل حػػيف ذكػػر أف وظيفػػة القػػيـ تتمثػػؿ فػ كوًهػ ل تسػ مد الماتمػػع بػػأفرادم وام م تػػً ممػ

التمس ػػؾ بمب دئ ػػً الث بت ػػة والمس ػػتقرةى وتسػ ػ مدم ممػ ػ موااه ػػة المتغيػ ػراتى وت م ػػؿ ممػ ػ إمطػ ػ ء ال ػػًظـ
االاتم ميػػة أس سػ مقميػ يبػػبح مقيػػدة فػ ذهػػف أمضػ ء الماتمػػع المًتمػػيف إليػػًى وتقػ الماتمػػع مػػف

األً ًيػػة المفرطػػةى ومػػف الًزم ػ ت وال ػػهوات الط ئ ػػةى وتػػزودم ب لبػػيغة الت ػ يت مػػؿ به ػ مػػع ال ػ لـى
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وتحدد لً أهداؼ ومبررات واودمى ومف ثـ يسمؾ ف ضوئه ى كم أًه ت مؿ مم إبعح الفرد ًفسي
وخمقي ى وضبط هواتً ومط م ًى ك ال تتغمب مم مقمً وواداًًل( مرس ى )002 :2111

ويمكن تعزيز البناء القيمي واألخالقي من خالل مجموعة من اإلجراءات واآلليات والتي منيا :
 التً ئة الديًية البحيحة ى وترسيخ التبور اإليم ً لمكوف والحي ة واإلًس ف.

 االهتم ـ ب لاواًب الروحية ف تكويف اإلًس فى خ بػة فػ ظػؿ ال بػر الػذي تحكمػً الم ديػة
ب كؿ كبير.

 اهتم ـ المً هج الدراسية وأً طته اليومية داخؿ البؼ بتأبػيؿ القػيـ اإلسػعمية(.المحروم ى
)092 :2114

 إسػػه ـ األس ػرة بػػدور ه ػ ـ ف ػ التأكيػػد مم ػ القػػيـ الداممػػة لمهويػػة الثق فيػػة وموااهػػة التػػدامي ت
السمبية لم ولمة مم أبً ئهـ.

 تحقيؽ االًسا ـ الًفس ن لعرتق ء ب لًفس إل الطمأًيًةن لتاًػب الب طػؿ واالبت ػ د مػف الومػوع
ف األخط ءن الت مد يقع فيه الفرد مف خعؿ الثق ف ت الوافدة .

 االهتم ـ ب لتربية الخمقية لمم مميف واإلدارييفى ألًهـ ي دوف مدوة أم ـ الطمبة.
 بً ػ ء ال خبػػية المؤمًػػة الت ػ تخم ػػص الً ػ س مػػف الضػػعؿ فػ ػ ال قيػػدة والفس ػ د ف ػ الس ػػموؾ
واألخعؽى ودموتهـ ألف يكوًوا م بديف م وحدم.

 إياػ د ب ػػض المقػػررات التػ يدرسػػه الطمبػػةن لتػػدميـ القػػيـ واألخعميػ ت وت زيزه ػ ى ويكػػوف له ػ
دور ف ػ التأكيػػد مم ػ االًتم ػ ء لػػدي الطمبػػةى بحيػػث تكػػوف ً ب ػػة مػػف القػػيـ األبػػيمة المرتبطػػة
ب قيدتهـ الراسخة وثق فتهـ الوطًية.

 ا تم ؿ المقررات الدراسية مم ميـ ب يًه مثؿ الديمقراطيةى وااللتزاـ ب لقواًيفى والتضػحية فػ
سبيؿ الوطف.

 االهتم ـ ب لتربية الخمقية البد أف يستًد إل الم يير الديًية واالاتم مية والثق فيةى والمػأخوذة
مف مقيدة الماتمع وثق فتً.

 التركيػػز ممػ تػػدريس مقػػرر التربيػػة ب ػػكؿ مكثػػؼ فػ كميػ ت التربيػػةى ًظػ ار لمػػدور الكبيػػر الػػذي
يقوـ بً خرياوه ف تً ئة الطمبة وبً ء خبي تهـ .

 تًمية الوازع الديً لدي الطمبة مف خعؿ ب ض المم رس ت مثؿ زي رة زمعئهـ المرضر الذي
تغيبوا مف المدرسةى والحػرص ممػ الًظ فػة اليوميػة لمفبػؿ والمدرسػة والبيئػة المحيطيػةى أداء

البموات ف أوم تًى الحث مم موؿ البدؽ واإلحس ف لموالديف.

 توحيد برامج الت ميـ الديً مم مستوي الوطف ال ربػ ى بحيػث تبػبح مسػم ت الهويػة الثق فيػة
مرتك ػزات أس سػػية ف ػ تمػػؾ الب ػرامجى بحيػػث يسػػهـ ف ػ بػػي غة تمػػؾ الب ػرامج ًخبػػة متمي ػزة مػػف

ممم ء الديف اإلسعم مم مستوي اميع الدوؿ ال ربية.
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 التركيز ف برامج الت ميـ مم مب دئ حقوؽ اإلًس ف وحقوؽ المرأة كإًس فى ومس واته ب لراؿ
ف ػ كثيػػر مػػف الما ػ التى فهػػذا هػػو م ػ ًستخمبػػً مػػف الكثيػػر مػػف اآلي ػ ت القرآًيػػة واألح ديػػث

الًبوية ال ريفة.

 لفػت اًتبػ م الطمبػػة إلػ التمييػز بػػيف الموامػع التػ تػػدمو إلػ ت ػ ليـ الػػديف اإلسػعم وبػيف تمػػؾ
الت ثبت أفك ار هدامة ومسمومة تخ لؼ ت ليـ ديًً الحًيؼى والت تدمو إل م داة اآلخػرى

وكػػذلؾ تمػػؾ التػ تسػتميؿ الغ ارئػػز لػػدي ال ػػب ب لعًػزالؽ بهػػـ إلػ االًحطػ ط والرذيمػػةى وكيفيػػة

موااهته ودحضه .

 إً ػ ء محط ػ ت فض ػ ئية ديًيػػة ت ميميػػة متخببػػة لً ػػر الػػوم الػػديً واألخػػعؽى لمس ػ مدة
الطمبة مم تمثؿ ت ليـ الديف اإلسعم البحيح( .المحروم ى )092 :2114

ثانياً :اإليمان بأىمية التواصل الحضاري:

وهػذا ي ًػ أهميػػة الحفػ ظ ممػ الهويػة الثق فيػػة مػف خػػعؿ القػدرة ممػ الت مػؿ ب ػػكؿ إياػ ب مػػع

الت ددية الفكرية والثق فية وال رمية والسي سية واالمتب ديةى وذلؾ ألف الت ددية مبدأ تربوي إسػعم ى بػؿ
هػو سػػًة مػػف سػًف ام فػ خمقػػًى ولػذلؾ فػػإف تربيػػة الفػػرد فػ ضػػوء هػػذم الت دديػة يمكػػف أف تًمػ فيػػً
روح التس ػ مح ورفػػض الت بػػبى واحت ػراـ اآلخػػر ومبػػوؿ االخػػتعؼ مػػع الغير(مطػػوةى )009 :2110ى

ف لتً ئة السميمة تمزـ الفرد التوابؿ وام مة حوار م ترؾ مع اآلخريف دوف تردد.

ويمكن تحقيق التواصل الحضاري من خالل مجموعة من اإلجراءات واآلليات و منيا:
 )0التأكيد ممػ مفهػوـ ومػيـ المواطًػةى واإلفػ دة مػف بػرامج التربيػةى وذلػؾ لت زيػز التفػ هـ والت ػ وف
الدول بيف ال وب ممر اختعفه ى فه أحد سبؿ موااهة تحػدي ت القػرف الحػ دي وال ػريفى

ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خعؿ:

 ال مؿ ف م روم ت م تركةى ف ظؿ الت ددية والحوار المتك في بيف الثق ف ت.
 فهػػـ اإلًس ػ ف لػػدورم ف ػ الًظ ػ ـ ال ػ لم وأًػػً أحػػد مكوً تػػًى ويحت ػ ج إلػػر اهػػودم وم ػ ركتً
اإليا بية.

 تكػػويف التقػػدير واحت ػراـ التب ػ يف واالخػػتعؼ الثق ػ ف بػػيف ال ػ وبى بغػػض الًظػػر مػػف الاػػًس
والموف.

وهػذا هػو مػ أ ػ رت إليػػً مًظمػة اليوًسػػكو فػ تقريرهػ مػف التربيػػة فػ القػػرف الحػ دي وال ػريفى
والذي تـ ت ريبً ب ًواف لالت مـ ذلؾ الكًػز الكػ مفلى حيػث أ ػ رت فػ هػذا التقريػر إلػر مبػدأ هػ ـ وهػو ل

ت مـ لت يش اآلخريفل( ديمور وآخروفى )5 :2111

 )2التأكيد مم التًوع الثق ف والت ددية ف محتوي المً هج وأً طة الت ميـ والت مـ.

 )2تزويد الطمبة بم موم ت وتا رب وخبرات أبيمة مف الدوؿ األخرى بثق ف ته المتًومة.
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 )4اسػػتخداـ ػػبكة االًترًػػت فػ ربػػط المػػدارس والطمبػػة بًظػرائهـ حػػوؿ ال ػ لـى ممػ ي طػ فربػ
كبيرة لمحوار وتب دؿ الم موم ت ال ممية والثق فية مع مفكري وممم ء البعد األخرى.

 )7االهتمػ ػ ـ بت ػػدريس المغػ ػ ت األاًبي ػػة إلػ ػ اػ ػوار المغ ػػة ال ربي ػػة مم ػػر أف ً ػػدمـ المغ ػػة ال ربي ػػة
الرتب طه بثق فتً .

 )6إسػه ـ وسػ ئؿ اإلمػػعـ ب ل ػراكة مػع المؤسسػ ت األخػرى لمتربيػػة فػ التحػذير مػػف القػيـ السػػمبية
وثق فة االستهعؾ والهيمًة الفكرية.

 )5ت ايع الطمبة مم التوابؿ الثق ف والحوار مع اآلخر.
 )1تًمي ػػة روح التسػ ػ محى ورف ػػض الت ب ػػبى واحتػ ػراـ االخ ػػتعؼ م ػػع الغي ػػرى وكيفي ػػة الت م ػػؿ م ػػع
االختعؼى فهػذم القػيـ يمكػف أف تسػ مد الطمبػة ممػ الت مػؿ بًديػة مػع الحضػ رة الغربيػة مػف

خعؿ ميـ التًوع والت دد.

 )9تًمية مه رات االتب ؿ والتف هـ مع الثق ف ت األخريى مف خعؿ إتق ف ب ض المغػ ت األاًبيػة
واتق ف مه رات الت مؿ مع التكًولواي المتقدمة.

 )01مبػرًً اإلمػعـ ى وذلػؾ بػأف تبػير الرسػ لة اإلمعميػة ذات طػ بع مممػ يتخطػ الحػػدود
إل ال لـ ى بحيث تبرز فيً أب لتً وم ضيً ال ريؽ.

 )00االًفت ح ال رب مم الماتم ت األخرين لإلف دة مف مًظومته القيمية الت ال تت رض مع
مًظومتً القيمية ال ربية واإلسعمية.

 )02مواءمػػة الم مػػـ ب ػػيف ت ميػػؽ الهوي ػػة الثق فيػػة وترسػػيخه وب ػػيف االًػػدم ج فػ ػ الثق فػػة ال لمي ػػةى
واإللمػ ـ ب لقضػ ي الم بػرة ذات ال عمػػة ب لهويػػة الثق فيػػة مثػػؿ  :إبػ ارز دور ال ػػرب والمسػػمميف
ف ػ بً ػ ء الحض ػ رة اإلًس ػ ًيةى أو االطػػعع مم ػ مف ػ هيـ الثق فػػة ال ربيػػة واإلسػػعمية وال مميػػة

واالهتم ـ به (ال يخ ى .)616 :2116

 )02مس مدة الطمبة مم تقدير إسه م ت ك فة ال وب ًحو الماتمع الدول ى واكس بهـ مد ار أكبر
م ػػف الرؤي ػػة الوام ي ػػة ل ػػب ض الم ػػكعت الدولي ػػة الرئيس ػػيةى األم ػػر ال ػػذي ي ػػؤدي إلػ ػ اهتمػ ػ مهـ
ب ل ئوف الا رية مم المستوي المحم والدول .

 )04تًمية الفخػر لػدي الطمبػة بأوطػ ًهـ والت ػرؼ ممػ ًػواح القبػور فيهػ ى وال مػؿ ممػ تكػويف
فمسفة لمحي ة يمكف أف تكوف م لمية (.بماوفى )201 :2112

 )07إمداد الفرد الق در مم إدراؾ مخ طر ال ولمة وتأثيراته مم الهوية الثق فية.

 )06تأهيؿ اإلًس ف الق در مم الت مؿ مع المتغيرات ال ولمية دوف اًغعؽ مم الذات أو رفض
اآلخرى ودوف اًفت ح أو تب ية تًطمؽ مف اًهزاـ حضػ ريى بػؿ تأهيمػً فػ إطػ ر أبػيؿ يًطمػؽ

م ػػف الثواب ػػت والق ػػيـ األب ػػيمة التػ ػ تحف ػػظ هويت ػػًى وفػ ػ ًفػ ػس الوم ػػت يتواف ػػؽ م ػػع المتغيػ ػرات

الم برة ب إلف دة مف ثم ره  (.الدوسريى )021 :2114
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ثالثاً :الجمع بين األصالة والمعاصرة:

ت ػد مضػية تأبػػيؿ الهويػة الثق فيػػة ال ربيػة مػػف أهػـ القضػ ي التػ البػد أف ت ػػغؿ بػ ؿ المفكػريف

وكػػؿ م ػػف يهمه ػػـ أم ػػر ال خب ػػية ال ربيػ ػةى خ ب ػػة ف ػ ظ ػػؿ التغيػػرات التػ ػ ي ي ػػه الماتم ػػع ال ػ ػ لم

الم برى األمر الذي ا ؿ ال ب ب ي يش ف حيرة مف أمرم ى هؿ يسير مع الغػرب؟ أـ يتمسػؾ بت ارثػً

وثق فتً؟.

وحتر يمكف تا وز هذم اإل ك لية ك ف البد مف الس

لتأبيؿ الهوية الثق فيػة ال ربيػةى بحيػث

يكوف لهذم الهوية سم ته الخ بة الت تميزه مف الهوي ت األخرىى ب إلض فة إل االهتم ـ ب لح ضػر
والمستقبؿ.

ولتحقيؽ ذلؾ البد أف يكوف هً ؾ توابؿ بيف التراث الم ض وبيف ثق فة الماتمػع الم بػرةى

بحيث يكوف هذا التراث م يً ف بًػ ء الح ضػر ورسػـ بػورة المسػتقبؿى وفػؽ ممميػة اًتقػ ء دميقػةى كمػ

يقتض ػ ذلػػؾ أيض ػ أف ت بػػر ثق فػػة الماتمػػع مػػف وام ػػًى وأف يت ػػبع الت مػػيـ بمقوم ػ ت ثق فػػة الماتمػػع
و خبيتً(البهوا ػ ى  )276 :2112ل فهػػذا التػراث أغًػ وأمػػدر ممػ تقػػديـ الحمػػوؿ لكػؿ م ػ كمه مػػف
أي تراث آخرى مهم ك ف بريؽ هذا التراث اآلخرلى كم أف هذا التراث هو الذي يس مده مم تحديػد

اتا م التطور الذي تً دمى وهو ف ًفس الومت دم مة موية لهذم الثق فة(.البهوا

ى )442 :2111

ويمكن تحقيق األصالة والمعاصرة من خالل مجموعة من اآلليات واإلجراءات والتي منيا:

 ت ػايع الطمبػػة ممػ الػػدخوؿ فػ مبػػر الم مومػ ت والثػػورة الم رفيػػةى وتًميػػة مهػ رات البحػػث
مف الم رفة ى بؿ واستي به .


تًمية مه رات التفكيرى ودمـ ال قعًية ى والتفكير الً مد.

 التركيز مم إكس ب الطمبة مه رات الت مؿ مع ال بر.

 تقػػديـ م ػراءة اديػػدة لمت ػراث تتم ػ مػػع متغي ػرات ال بػػرن بحيػػث يكػػوف م ػ مع مػػف موامػػؿ
اإلبداع.

 ترسيخ م مر االمتزاز ب لتراث ال رب واإلسعم لدي الطمبة.

 تحويػػؿ د ارسػػة التػ ريخ إلػ د ارسػػتً كسػػاؿ حضػ ري تتًػ وؿ حركػػة اإلًسػ ف فػ الماتمػػع بكػػؿ
ما التػػًى بحيػػث ي ػػمؿ د ارسػػة التاػ رب الثريػػة فػ تػ ريخ األمػػـ وال ػ وب المختمفػػةى فيبػػبح
بذلؾ ت ريخ أمة وثق فة وت ريخ إًس ًية (.المحروم ى )092 :2114

 إم دة الًظر ف وض ية مقررات التربية الوطًية الت ت ً مف تهميش واهم ؿ ديديف مف
الطمبة والم مميفى بحيث تدخؿ ف ًط ؽ تقويـ الط لب.

 لفػػت الًظػػر إل ػ الام ػ ؿ والفًي ػ ت الت ػ يزخػػر به ػ الت ػراث ال رب ػ ى واكس ػ ب الطمبػػة مه ػ رات
تذومه وتاديده .
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 ترسيخ ال ور الوطً ف واداف الطمبة ب لتأكيد مم أهمية دراسة الت ريخ القوم .

 أف يتيح المًػ خ المدرسػ الفربػة لتػدميـ الثق فػة دوف االًغػعؽ مميهػ ودوف الػرفض لمػ هػو
اديػػد مػػف حولًػ مػػف ًتػ ج التطػػور الم رفػ ن الػػذي مػػد يسػػهـ فػ تطػػوير ثق فتًػ ى ويتفػػؽ مػػع
مقيػػدتً ى وي ػػود ب ػ لًفع ممػ ػ الػػوطف ى فًحػػتفظ بهويتً ػ الثق في ػػة وًس ػ ير ال بػػر ف ػ ًف ػػس

الومت.

 فتح حػوارات مػع الطمبػة حػوؿ أهػـ الػرواد واألبطػ ؿ الػذيف لهػـ إسػه م ت فػ ماػ الت مختمفػة
ف ميـ ب يًه ى ثـ ت ايع وتأكيد هذم القيـ مف خعؿ مً خ ديمقراط يسمح بمم رس ت ف مية

لهذم القيـ.


تف يػػؿ هي كػػؿ وسي س ػ ت التك مػػؿ اإلمميم ػ بػػيف الػػدوؿ ال ربيػػة واإلس ػعميةن بهػػدؼ تقمػػيص

التب ية لمغربى واخف ء ط بع القػوة والغمبػة ممػ هػذم الػدوؿن حتػر تبػبح ذات ثقػؿ مػؤثر فػ
الماتمع ال لم ى وليس مم ه م ً (.مطوةى )099 :2110

 أف يتميػز المػًهج ب ألبػ لة والم بػرة م ػ دوف أف يفقػػد هويتػًى وهػذا يتطمػػب م ارمػ ة ب ػػض
المرتكػزات األس سػية مًػػد بًػ ء المػًهجى مًهػ األخػذ فػ االمتبػ ر أف المػًهج ي كػس لمماتمػػع
م ػ ي تقػػدم الً ػ سى وم ػ ي ػ روف ويفكػػروف ويم رسػػوفى ب إلض ػ فة إل ػ م ارم ػ ة التغي ػرات الت ػ

تطػ أر ممػ الماتمػػعى فتا ػػؿ هًػ ؾ ضػػرورة إلمػ دة بًػ ء المًػ هج لتسػ ير الوامػػع االاتمػ م ى

وتتم

مع التغيرات ال لمية.

 إم دة الًظر ف ال دات واألفك ر والمه رات االاتم مية الت توارثته األايػ ؿى بحيػث تسػير
اًب إل اًب مػع األوضػ ع االمتبػ دية والثق فيػة واالاتم ميػة الحديثػةى التػ حػدثت بسػبب

التغير المستمر ف مختمؼ الًواح  (.بماوفى )106 :2112

رابعاً :بث روح العمم واإلبداع:

إف ال بر الذي ً ي ً هو مبر ال مػـ والم رفػةى ومػف يمتمػؾ الم رفػة هػو الػذي سػيتحكـ فػ

ال ػ لـ ومبػػيرمى األمػػر الػػذي يؤكػػد ممػ أًػػً ال مكػ ف فػ هػػذا ال ػ لـ لمضػ ف ء وال ػ دييفى وب لتػ ل فػػع
سػػبيؿ لسػػد الفاػػوة الحض ػ رية بيًً ػ وبػػيف الغػػرب إال ب ػ لتفوؽ ف ػ الما ػ ؿ ال مم ػ والتقً ػ ى وً ػػر روح

اإلبػػداعى فتكػػوف روح اإلبػػداع هػ المًطمػػؽ األسػ س الػػذي تتكػػوف مػػف خعلػػً وفػ إط ػ رم سػ ئ ار لغ ي ػ ت
التربويةى الت ياب أف تًتظـ ممؿ الترب ى إذا م أردً الحف ظ مم هويتً الثق فية حية وف ممة.

ومد أ ر ( مبد الػدايـ )06600997،لإلػ ل أف مػف أبػزر القػيـ العزمػة لبًػ ء اإلًسػ ف ال ربػ

روح الخمػػؽ واإلبػػداعى القػػدرة ممػ التغييػػر والتغيػػرى الفكػػر الً مػػدى روح التسػ مح والتػػاللؼ و ًبػػذ ال بػػبية

والت ببى روح االًتظ ـ والتًظػيـى الػروح ال مميػةى روح الحم سػة وال مػؿى وروح تحػدي البػ ب وارادة
التحػػديى واإلبػػداع المػراد ل لػػيس ماػػرد اًطعمػ ت فرديػػة متميػزة هًػ وهًػ ؾ مػػع أهميتهػ ى بػػؿ هػػو حركػػة
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ت ػػمؿ السػػي ؽ الماتم ػ كمػػً ى مػػف م ػػكعت ًمػػو امتبػ دً القػػوم والبط لػػة والفقػػرى امتػػدادا إلػ حػػؽ

الت مػػيـ والثق فػػة الام هيريػػةى واًت ػ ج الم رفػػة التكًولوايػػةى وهػػو مح ولػػة لتركيػػب اديػػد لم عم ػ ت والبً ػ

االاتم ميةى وليس مارد مقوالت فػ مػؤتمرات ًػردد فيهػ البػيح ت واليًبغيػ ت  ...إًػً إبػداع م رفػ ى

ممم ى تكًولوا ى ام ل ى ديمقراط ل( مم رى .)22 :0995

وهكذا يمض اإلبداع إل رؤى اديدةى وأف ؿ مغ يرة سديدة ًبًع مف خعلهػ هويتًػ وًًميهػ

كم ػ ًريػػده ًحػػف بإبػػدام تً ى ولػػيس كم ػ يريػػدم لً ػ غيرً ػ ى وهػػو ف ػ الومػػت ًفسػػً خػػط الػػدف ع الثق ػ ف
الحبيف ف موااهة م مد يتهددً مف تي رات ثق فية مد تكوف مت رضة مع ثق فتً .

ويمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة من اآلليات واإلجراءات والتي منيا:

 )9تً ئة الطمبة مًذ ً ومة أظفػ رهـ ممػ اإليا بيػةن بحيػث يبحثػوف مػف الم رفػة واكت ػ ؼ الحقيقػة ى
واخض ع كؿ م رفهـ لمفحص والًقد.

 )2مدـ الحار مم مقوؿ الطمبة حتر يكوف هً ؾ ما ؿ لمم رسة الًقد والتخيؿ واإلبداع.

 )3تًمي ػػة المهػ ػ رات ال قمي ػػة المتقدم ػػةى وادخػ ػ ؿ أًػ ػواع ادي ػػدة م ػػف البػ ػرامج فػ ػ المًػ ػ هجن وخ ب ػػة فػ ػ
الري ضي ت وال موـ وتكًولواي الح سب ت (.المحروم ى )091 :2114

 )4الت ميـ لإلبػداع بػدالً مػف الحفػظ واالسػتظه ر ن حتػر يمكػف تكػويف مبػدميف بػدال مػف ماػرد تخػريج
أًم ط متم ثمة مف األفراد.

 )5االهتم ـ ب لت مـ الذات والمستمر إل ا ًب الت ميـ الًظ م المواود.

 )6تطػػوير المًػ هج والمقػػررات الد ارسػػيةى بحيػػث لػػـ ي ػػد التركيػػز ممػ الكػػـ اله ئػػؿ مػػف الم مومػ ت فقػػط

أم ار مً سب ف ظؿ الثورة الم موم تيةى حيػث لػـ ي ػد المػًهج الث بػت والمحػدد مً سػب ً لػذلؾ ال بػرى
بؿ ب ر األمر يتطمب إكس ب الطمبة مه رات الحبوؿ مم الم رفة بأًفسهـ.

 )7التأكي ػػد ممػ ػ م ػػدـ الت ػ ػ رض ب ػػيف الق ػػيـ الديًي ػػة واألخعمي ػػة وب ػػيف ال م ػػـ ال ػػذي يس ػػتًد إلػ ػ ال ق ػػؿ
والتاريبى ف إلسعـ يري أف ال مـ وتطبيق تً مف الضرورات الحي تية العزمة لإلًس ف.

 )1ويضيؼ (مم رى  )2111تبو اًر لتطوير ت ميـ المستقبؿ تتمثؿ ف أرب ة أب د وهـ:

 البعد األفقي :حيث يتػ ح الت مػيـ لماميػعى بػغ ار وكبػ راى بحيػث تًت ػر الم رفػة ويػتـ القضػ ء ممػ
األمية(.مم رى )41 :0991

 البعد الرأسي :حيث تت ح فرص الت ميـ ألطوؿ فترة ممكًة مف السًوات ب د مدة الت ميـ األس س ى
بم ف ذلؾ توفير فرص الت ميـ والتدريب لقوة ال مؿ ى بحيث يت مـ الفرد كيؼ ي مـ ًفسً ف مػ لـ
متغير.

 بعد العمق في العممية التعميمية :ويرتبط ب لتطوير الكيف لمً هج الت ميـ لتحقيؽ ت مـ ف مؿ يًمػ
التفكيرى ويرم الموهبة ويدمـ اإلبداع.
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 البعد االجتماعي الثقافي :بحيث يكػوف الت مي ػػـ مػ مع أس سػي فػ تأكيػد الذاتيػة الثق فيػة لمماتمػع(.
مم رى )75 :2111

 )9التأكيد مم ميـ ال مـ ومًازاتً ى ممػ يكفػؿ لمطػعب الرغبػة واإلفػ دة مػف المًاػزات التقًيػةى وأهميػة
ذلؾ لمفرد والماتمع مم حد سواء.

 )01إم ػ دة الًظػػر ف ػ سي سػػة إمػػداد الم مػػـ بم ػ يحقػػؽ االرتق ػ ء بمسػػتوام األك ػ ديم والمهً ػ والثق ػ ف
واألخعم ى بحيث يستطيع أف يكوف م مع ه م ف مس مدة طعبً مم اإلبداع.

 )00أف يأخ ػػذ الت م ػػيـ ال ربػ ػ ب لتربي ػػة المس ػػتقبمية لموااه ػػة التح ػػدي ت الم بػ ػرةى بحي ػػث تك ػػوف تربي ػػة
حواريػػة ال تمقيًيػػةى وتربيػػة تقًيػػة ال يدويػػةى وتربيػػة ت وًيػػة ال فرديػػةى وتربيػػة تك مميػػة مًظوميػػة ال

ازئية ضيقة ى وتربية توم ية ال م وائية.

خامساً :النيوض بالمغة العربية:

ف لمغة ال ربية ه أبرز مظ هر الثق فة ال ربيةى وأزمة المغة الم برة ه أزمة الهويػة الثق فيػة

ف ػ الوم ػػت ذاتػػًى ف لمغ ػػة ه ػ أداة ال ػػت مـ والتفكي ػػرى كم ػ أًهػ ػ تمثػػؿ ذاكػػرة األمػػةى وهػػ أداة االتبػ ػ ؿ
االاتم م ى ولهذا كمً ف لمغة ال ربية ت د مف أكثر المي ديف أهميةى ففيه الخبوبية القوميػة والوحػدة

الثق فيةى والتراث واالستم اررية الثق فيةى وحيوية الفكر ال مم واإلبداع األدب والم تقد الديً (المسديى

)41 :2111ى ولذلؾ ف لمغة ال ربية ه الهويػة بحػؽ ل فهػ أداؤًػ لكػ ًبػًع الماتمػع وام ػ ًى وثق فػة
كؿ أمة ك مًػة فػ لغتهػ وم امهػ ى والمغػة ال ربيػة هػ أكثػر لغػ ت ال ػ لـ ارتب طػ ب لهويػةى وهػ المغػة

الوحيدة الت بمدت  05مرًػ ً سػاعً أميًػ ُ ًٍ لحضػ رة أمتًػ فػ ازدهػ رى و ػ هدا ممػ إبػداع أبً ئهػ ل(
مم ى )04 :2117
ل ػػذلؾ الب ػػد م ػػف االهتمػ ػ ـ ب لمغ ػػة ال ربي ػػةى ف لمس ػػمموف األوائ ػػؿ حققػ ػوا أمظ ػػـ الم ػػالثر فػ ػ الق ػػروف

الوسػػط ى وأض ػ فوا كثي ػ ار لم مػػـى وك ًػػت ال ربيػػة ه ػ لغػػة هػػذا ال مػػـ وتمػػؾ الحض ػ رة ل فمقػػد كتبػػت به ػ

المؤلف ت القيمة ى غزيرة الم دة ى ديدة األب لة ى وك ف مم أي ب حث يريد أف يمـ بثق فة ال بر أف

يت مـ المغة ال ربية ى ومد ف ؿ ذلؾ كثيروف مف غير ال رب ل( البهوا

ى . )447 :2111

ومػػف متطمب ػ ت الًهػػوض ب لمغػػة ال ربيػػة توايػػً م مم ػ المغػػة ألهميػػة الحػػديث والتػػدريس ب لمغػػة ال ربيػػة
الفبحرى وت ويد تعميذهـ مم التحدث به ى مع تببػيرهـ بأخطػ ئهـ فػ أممػ لهـ التحريريػة ومت ب ػة

التبويب لهـى ف لم ركة الحقيقية ال تكمف ف موااهة ت ميـ المغ ت األاًبيةى بؿ يًبغ أف تكوف تمػؾ

الم ركة ضد ال وامؿ الت تضػ ؼ مػف ػأف المغػة القوميػةى ولػيس هػذا م ًػ م تا هػؿ المغػ ت األاًبيػة
أو مق ومة ت ميمه ى ولكف يكوف ت مـ الفرد لمغة أاًبية ب د تمكًػً مػف لغتػً القومية(البهوا ػ ى :2111

.)277
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ومد أدركت دوؿ ال لـ خطورة تسمؿ المغ ت األاًبية إل ثق فتهـى ولـ يقتبر ذلؾ ممػ الػدوؿ

الً مية ى بؿ مبرت ب ض الدوؿ المتقدمة مف ممقه إزاء ذلؾى فف فرًس هً ؾ إام ع مم اتخ ذ كػؿ
اإلا ػراءات الكفيمػػة بحم يػػة المغػػة والثق فػػة الفرًسػػيتيف مػػف التػػأثير األمريك ػ ى ومًه ػ إبػػدار م ػ ًوف يمػػزـ
محط ت البث التميفزيوًية بػأال تزيػد ًسػبة البػرامج األاًبيػة مػف إامػ ل البػث مػف %21ى وفػ اتف ميػة

التب دؿ التاػ ري الحػر بػيف أمريكػ وكًػداى فرضػت الحكومػة الكًديػة ممػ اإلدارة األمريكيػة اسػتثً ء كػؿ
البً م ت الثق فية واإلمعمية مف االتف ؽ المذكور (.خضورى .)02 :0991

واذا ك ًت هذم الدوؿ ت بر مف ممقه مف غزو اإلًاميزية بثق فته لبعدهـ ى فإف األمػر ب لًسػبة لًػ

يتطمػػب مًػ بػػذؿ مزيػػد مػػف الاهػػد لمحفػ ظ ممػ لغتًػ ال ربيػػة ضػػد الهامػػة التػ تت ػػرض لهػ سػواء مػػف
الػداخؿ أو الخػ رج ى وأف تتحػػوؿ هػذم الاهػود إلػ أف ػ ؿ ى والػػتخمص مػف األمػواؿ ى بحيػػث تتحػوؿ هػػذم

الاهود إل ط مة ممؿ أوسع.

ويمكن النيوض بالمغة العربية من خالل مجموعة من اآلليات واإلجراءات والتي منيا :
 )0االهتم ػ ـ ب لمغ ػػة ال ربي ػػة وال م ػػؿ مم ػ تيس ػػير ت ميمهػ ػ وت ممهػ ػ مػػف خ ػػعؿ غ ػػرس ح ػػب المغ ػػة
ال ربية ف ًفوس الطمبة ى وابتك ر بيغ اديدة لت ميمه وت ممه ( .ط يمةى )50 :2117

 )2حػػدد ( ط يمػػةى  )2117ب ػػض المقترح ػ ت لمًهػػوض ب لمغػػة ال ربيػػة لتػػدميـ الهويػػة الثق فيػػة ى
ومًه :

 وضع أسػس موضػومية لسي سػة لغويػة مربيػة موحػدةن بحيػث يمكػف ألاهػزة اإلمػعـ أف تحقػؽ
التق رب بيف مستوي ت الت بير المغوي.

 توفير البً األس سية المغوية الت تؤهػؿ المغػة ال ربيػة لمتف مػؿ مػع لغػ ت ال ػ لـ اآلخػرى سػواء
مػػف حيػػث تًظيره ػ ال ت ميمه ػ ى أو إمػػداد م امه ػ أو ب ػرامج اسػػتخدامه مبػػر وس ػ ئط التقًيػػة

الحديثة .

 الب ػػدء بتأس ػػيس خطػ ػ ب مممػ ػ ب ل ربي ػػة مب ػػر م ػػروم ت مومي ػػة فػ ػ الت ري ػػبى وفػ ػ تأس ػػيس
ماعت مممية ب لمغة ال ربية ى ودوري ت متخببػة ى وتكثيػؼ المػؤتمرات والًػدوات ال مميػة ى

ويتمػػو ذلػػؾ ت ريػػب الت مػػيـ ن وخ بػػة التخبب ػ ت ال مميػػة ف ػ الت مػػيـ الا ػ م

ى وم لاػػة

إ ك لي تً الت يطرحه م رضوم.

 تًمية امتزاز الدارسيف فػ مختمػؼ الم ارحػؿ الت ميميػة ب لمغػة ال ربيػة ى ودمػـ ثقػتهـ فػ مػدرته
مم استي ب ال موـ المختمفة.

 بً ػ ء أًظمػػة الم لاػػة اآلليػػة وتحسػػيًه وتقويمه ػ مػػف م طي ػ ت ًبػػيةى وم طي ػ ت م اميػػةى
وم طي ت مبطمحيةى وم طي ت ثق فية( .ط يمةى )52 :2117
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 إً ػ ء ػػبكة مربيػػة لمت مػػيـ مػػف ب ػػدى يمتػػد ً ػ طه خ ػ رج الػػوطف ال رب ػ ى لم مػػؿ مم ػ ت مػػيـ
ال ربيػػة لمًػ طقيف بغيرهػ ى وت مػػيـ الا ليػ ت ال ربيػػة فػ المهاػػرى إلبػراز الواػػً الم ػػرؽ لمثق فػػة

ال ربية( .مطوةى )211 :2110

 )2إثبػ ت الواػػود والهويػػة الثق فيػػة ال ربيػػة مم ػ الخريطػػة ال لميػػة مػػف خػػعؿ التوااػػد مم ػ

ػػبكة

االًترًػ ػػتى وتزويػ ػػده بقوامػ ػػد بي ً ػ ػ ت وًظػ ػػـ م موم ػ ػ ت ب لمغػ ػػة ال ربيػ ػػةى واًت ػ ػ ج ب ػ ػرامج تمكػ ػػف
مستخدم اإلًترًت مف البحث والتقب ب لمغة ال ربية( .مطوةى )211 :2110

 )4لفت ًظر م مم المغة ال ربية إل الحديث والتدريس ب لمغة ال ربية الفبحرى مم أف تكوف
هً ؾ دراة ضمف بًود تقويـ الم مـ تخبص إلا دة المغة ال ربية.

 )7ت ويد الم مميف لطعبهـ مم التحدث ب ل ربية الفبحرى مع تببيرهـ بأخط ئهـ ف أممػ لهـ
التحريريةى واالهتم ـ بموضوم ت الت بير وخ بة ال فويى وربد اوائز ميمة لمطػعب ايػدي

الحديث واإللق ء والكت بة ب ل ربية الفبح (.

البهوا

ى )277 :2112

 )6ال م ػػؿ ممػ ػ إً ػ ػ ء مرك ػػز موح ػػد لمغ ػػة ال ربي ػػة ممػ ػ مس ػػتوي ال ػػوطف ال ربػ ػ ن تك ػػوف مهمت ػػً
األس سػػية اإلبػػعح المغػػويى بحيػػث يقػػوـ بربػػد مفرداتهػ الاديػػدةى أو ضػػبط اسػػتخدامه ى أو
تًميػػة طػػرؽ ت ميمهػ ى ألف تػػرؾ المغػػة ال ربيػػة دوف مركػػز موحػػد لضػػبط مبػػطمح ته ومت ب ػػة
تاديداته وتقميص الفوارؽ ف المها ت مد يؤدي إل زي دة التخبط المغوي.

وهكػذا يمكػػف أف تسػػهـ هػػذم الخطػوات فػ لفػػت الًظػػر إلػػر أهميػػة الحفػ ظ وت زيػػز هويتًػ الثق ػ فية

ال ربية اإلسػعمية ى والػر أهميػة اتخػ ذ مزيػد مػف الخطػوات لبػذؿ مزيػد مػف الاهػود لمحفػ ظ ممػر هويتًػ
الثق فية ن خ بة ف ظؿ المتغيرات المتس رمة والمتعحقة الت تات ح ال لـ.

النظريات التي فسرت دور التعميم في تعزيز اليوية الثقافية

ت ػػددت المػػدارس الفمسػػفية التػ اهتمػػت بكيفيػػة اكتس ػ ب الفػػرد لممفػ هيـ الثق فيػػة وت ممهػ وت زيزهػ لديػػًى

ومف هذم الًظري ت:

أوالً :النظرية السموكية:

ت ير الدراس ت إلر أف المدرسػة السػموكية التػ ظهػرت سػًة  0902ـ فػ الواليػ ت المتحػدة األميركيػةى

وك ًػػت مػػف أوائػػؿ المػػدارس الت ػ اهتمػػت بكيفيػػة ت مػػيـ المض ػ ميف الم رفيػػة الثق فيػػة وك ػ ف مػػف أ ػػهر

مؤسسيه اوف واطسوف ومف أ هر رواد هذم الًظرية سكًر وثورًدايؾ.

وترتكػػز هػػذم الًظريػػة ممػػر أف ت مػػـ أو ت ػػديؿ أي سػػموؾ أو مفهػػوـ يػػتـ مػػف خػػعؿ االسػػتا بة لمػػؤثرات

المحيط الخ را القريب بدءا ب لماتمع األوؿ لمفرد وهو أسرتً وبوال إلر الماتمع األكبر المتمثؿ ف
المدرسة والا م ة والماتمع ب كؿ م ـ.
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ب لت ل فإف المفػ هيـ الثق فيػة يمكػف أف يػتـ دممهػ وت زيزهػ فتقػوى وتت ػزز فػ المسػتقبؿى أو أف ال يػتـ
االهتمػ ػ ـ بهػ ػ ى فيق ػػؿ االهتمػ ػ ـ بهػ ػ ب ػػد ذل ػػؾى وكمػ ػ ت ػػير الًظري ػػة إل ػػر أف مفه ػػوـ المثي ػػر واالس ػػتا بة

مهم ف هذم ال ممية.
ياسداف ًا
دور ً
كم تستًد هذم الًظرية إلر الت زيز وال ق ب ف مممية الت مـى فكم أ رت تاػ رب إدوارد لػ ثورًػدايؾ
أف التحسػػيً ت والمك فػػالت ببػػفة م مػػة تػػدمـ ممميػػة الػػت مـ وتثبته ػ ى ف ػ حػػيف أف ال ق ػ ب يًػػتقص مػػف

االستا بةى ب لتػ ل فػإف مك فػأة الفػرد مػف مبػؿ األسػرة أو المدرسػة ممػر اًتم ئػً ووالئػً واخعبػً يسػ مد

ف ت زيز مقوم ت الهوية الثق فية لديًى ومق بً ممر ترؾ ذلؾ يردمً وي دؿ سموكً الخ ط ء.

كمػ ت ػػير هػػذم الًظريػػة إلػػر أف الػػت مـ هػػو ممميػػة تغيػػر لسػػموؾ وم ػ رؼ الفػػرد وهػػذا مػ تحت اػػً الهويػػة

الثق فيػػة الت ػ تتغيػػر وتتاػػدد مً بػػره إذ أف لمهويػػة الثق فيػػة بػػف ت وسػػم ت متطػػورة متاػػددة ال يمكػػف
است دته مف حض رات مديمة فقط (ال رم ويى )22 :0912

وت ير الًظرية السموكية ف مضموًه الم رف إلػر أف أي مضػموف م رفػ البػد أف يقػدـ لمفػرد ب ػكؿ

مثيػػر بحيػػث تت ػوافر فيػػً ػػروط م ػ درة ممػػر إث ػ رة االهتم ػ ـ والميػػوؿ والتحفيػػز ًحػػو ت مػػـ هػػذا المضػػموف
الم رف ى وهذا م ياب أف تتـ مرام تػً مًػد ت مػيـ مفهػوـ الهويػة الثق فيػة وت زيػزم بحيػث يضػمف تحفيػز

األفراد ممر ت زيز الم رفة ب لهوية الثق فية لديهـ.

كم ت ير الًظرية السموكية إلر ال رض الًسق لطريقػة الػت مـ المتب ػة فػ إكسػ ب الفػرد القػيـ الم رفيػة

ك لهوية الثق فية واالًتم ء والوالءى وهذا يتطمب تفكيػؾ المضػموف الم رفػ لمهويػة الثق فيػة وتقسػيمً وفػؽ
وم ئع وم طي تى مع ضبط ال عم ت بيف مكوً ته ى ثـ تقديمه وفؽ تسمسؿ متدرج ومتك مؿ.

كمػ ت ػػترط الًظريػػة السػػموكية التً سػػب والتكيػػؼ بم ًػػر أف المفػ هيـ التػ تقػ ّػدـ لمفػػرد ياػػب أف تتً سػػب
ومستوى ًموم مف اميع الًواح ى ب لت ل البػد مػف التػدرج فػ ت زيػز ميمػة الهويػة الثق فيػة لػدى الً ػرء
يئ ف يئ حتر يتمكف مف اإللم ـ بكؿ مكوً ته .

ثانياً :نظرية التعمم "الجشطمتية"

ظه ػػرت المدرس ػػة الا ػػطمتية مم ػػر ي ػػد مػ ػ كس فريتم ػػرى وم ػػد رك ػػزت الًظري ػػة مم ػػر س ػػيكولواي التفكي ػػر

وم كؿ الم رفة)Wertheimer,0979: 22( .

وترتكز أسس هذم الًظرية ممر مفهوـ الداف ية األبميةى وذلؾ بم ًر أف ت زيز الت مـ يًبغ أف يكوف
ً ب ػ مػف الػداخؿى ويتحقػؽ الػت مـ مًػد تحقػؽ الفهػـ الػذي هػو م ػؼ استببػ ري لم ًػر الا ػطمتى أي

ك ؼ اميع ال عم ت المرتبطة ب لموضػوعى واالًتقػ ؿ مػف الغمػوض إلػر الوضػوح فػ المفػ هيـ077( .

) Koffka,0967:

إذف ف لًظرية الا طمتية تًحر مًحر مختمؼ مف الًظرية السموكية فه ت ير إلر أف مدرة الفرد ممػر
الت مـ تتومؼ ممر مسػتوى الػذك ءى ال مػر الزمًػ ى الخبػرة السػ بقةى ب إلضػ فة إلػر أف يكػوف هًػ ؾ دافػع
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لمت مـى والقيـ الثق فية ت د مطمب ً روحي ً ال بد مف إ ب مً ب لت ل فإف هً ؾ دافع لت مـ القيـ الثق فيةى كم

ت ير هذم الًظرية إلر أف القيـ والمض ميف الم رفيػة التػ يت ممهػ الفػرد مػف خػعؿ الًظريػة الا ػطمتية

ترسخ وتت زز ب لفهـ وليس مف خعؿ التطبيؽ اآلل لمقواًيف والقوامد.

ثالثاً :نظرية التعمم البنائية

أم ًظرية الت مـ البً ئية والت رائده ا ف بي ا ى فه ًظرية مختمفة مف الًظرية الا طمتية .فبي ا

يرى أف الت مـ يكتسب مف طريؽ المًبع الخ را ى وت تبر ًظرية الت مـ البً ئية (أو التكويًية) مف أهـ
الًظري ت الت أحدثت ثورة مميقة ف األدبي ت التربوية الحديثة خبوب مع اػ ف بيػ ا ى الػذي ركػز

ممػػر أف الػػت مـ هػػو تكيػػؼ الفػػرد مػػع م طي ػ ت وخبػ ئص المحػػيط المػ دي واالاتم ػ م ى وهػػذا المحػػيط
يسهـ ف ت كيؿ الهوية الثق فية لديً.

ومف أهـ مبػ دئ الػت مـ فػ هػذم الًظريػة أف الخطػأ ػرط الػت مـى إذ أف الخطػأ هػو فربػة ومومػؼى مػف

خعؿ تا وزم يتـ بً ء الم رفة الت ت تبر بحيحةن والفهـ رط ضروري لمت مـى والت مـ يقترف ب لتاربة

وليس ب لتمقيف.

ومميًى وحسب بي ا ى ياب تبً ب ض الضوابط ف اكس ب الطفػؿ الهويػة الثق فيػة والػوالء واالًتمػ ءى

ومػػف خعله ػ يسػػتطيع المػػت مـ أف يكػ ّػوف المف ػ هيـ ويضػػبط ال عم ػ ت بػػيف مً بػػره بػػدؿ اسػػتقب له مػػف
طريػػؽ التمقػػيفى كمػ ياػػب التػػدرج فػ إكسػ ب األطفػ ؿ هػػذم القػػيـ ب ػػكؿ يػوازي تطػػور الم ارحػػؿ الًم ئيػػة

لسًوات الت مـ () Koffka,0967: 077

دور المعمم في تعزيز اليوية الثقافية:

ي تبر الم مـ حار الزاوية ف ال ممية التربوية و الت ميمية ًظ اًر لم يقوـ بً مف دور كبير وهػ ـ

ممػر مسػرح الحيػ ة بمختمػؼ اواًبهػ وما التهػ بػؿ أف مهمتػً ت تبػر مػف أكبػر المهػ ـ خطػورة وأثػ اًر فػ

الماتمع ى فإمداد الم مـ لمط لب إمداداً ممميػ ً ومسػمكي ً ووطًيػ ً مػف الركػ ئز األس سػية التػ يبًػ مميهػ

استقرار وتقدـ الوطف ورميً  .فهو ليس مارد ً مؿ لمم رفة وحسبىبؿ يمتد دورم لتًمية القػدرات وت زيػز

االتا ه ت ىوتربية ال قوؿ تربية بحيحة ورم ية أبً ء بمدم رم ية
وحممة لمواء الوطف.

ممة ن ليكوًوا را ال ىومث ال يحتذاى

المعمم اصطالحاً:

والم مػػـ هػػو ال ػػخص الػػذي لديػػً الخب ػرة إل ػراؾ االسػػتراتياي ت لم مػػؿ مػػع الطػػرؽ االحترافيػػة الت ميميػػة

المتًومة ولمت وف أيض مع الوالديف والم ركيف اآلخريف مف أاؿ التطػوير المسػتمر لمخبػرات الت ميميػة

لمطعب  (udy Downs-Lombardi, Leasha Barry, 2004 , 281). .
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وت رؼ خب ئص الم مـ بأًه امع خ بة ى وت رؼ الخ بة بأًهػ سػمة أو بػفة يتمتػع بهػ

الم مـ ى ويستدؿ مميه مف خعؿ م يقوـ بً مف سموؾ ومم رس ت  (.دي ب ى. ) 6 :2116

وهر مامومة البف ت األكثر ديمومة التر تطبع السموؾ الظ هر المستقر ًسػبي ً لمم مػـ بطػ بع

م يف ى وت كمً وتحدد ًومً ى ويستدؿ مميه مف التبرف ت التر يقوـ به الم مـ فر الموامؼ الت ميمية

( .أبو لبدة ى . ) 06 :0999

وت ػ ػػرؼ خب ػ ػ ئص الم مػ ػػـ اارائي ػ ػ  :ه ػ ػ المامػ ػػوع الكم ػ ػ لمبػ ػػف ت والسػ ػػم ت الموروثػ ػػة أو المت ممػ ػػة
والمكتسػػبة مػػف البيئػػة التػ ي ػػيش بهػ الم مػػـى ومػػف الخبػرات اليوميػػة التػ يمػػر بهػ الم مػػـى وهػ ت ػػكؿ
خب ػػية الم م ػػـ م ػػف امي ػػع الًػ ػواح (ال خب ػػية واالًف لي ػػة /ال ممي ػػة والتدريس ػػية /ال قمي ػػة والم رفي ػػة/

االاتم مية) وت كؿ أس س ًا ح الم مـ ف هدفً األس س وهو ًا حً ف مممً التدريسػ مػع طمبتػًى
وب لت ل فه تم ب دو اًر كبي اًر ف بعحيتً كفرد مًتج ومدتً ممر أداء الدور الموكػؿ إليػً وًا حػً فػ

مهًتً.

المعمم من منظور إسالمي-:

ولقػػد اػ ء م مػػـ الب ػرية ام ػ ء مػػدوة حسػػًة لاميػػع الًػ س لقولػػً ت ػ لر :للَقَػ ْػد َكػ َف لَ ُكػػـ ِفػ رسػ ِ
ػوؿ المػ ِػً
َُ
ْ
ُس َوةٌ َح َس ًَةٌل (األحزاب ى آيػة  .)20لػذلؾ ياػب أف يكػوف الم مػـ مػدوة لتعميػذم ولماتم ػًى ألًػً بػ حب
أْ
رس لة س ميةى ومف خعؿ التأسر برسوؿ ام بمر ام مميً وسمـ يمكف تحديد سم ت وواجبدات المعمدم

فى ضوء المنيج اإلسالمي كما يمي:

 الرحمة وال فقة وال دؿ واإلخعص والًزاهة والمطؼ والقدوة الحسًة بحيث يط بؽ القوؿ الف ؿ .
 القدرة ممر الت ميـ والتمكف مف الم دة ال ممية .
 االتا م الديً والب د مف الخب ئث والرذائؿ .

 المح فظة ممر ومت الط لب والًبح واإلر د والتوايً لممت مـ .
 زار المت مـ ممر سوء األخعؽ وت ويدم ممر األخعؽ الف ضمة .
 الببر والتواضع وحسف الخمؽ والسكيًة والوم ر .
 ترغيب المت مـ وتحفيزم ممر الت مـ .

 استخداـ وس ئؿ اإليض ح(دًدشى الحفيظ ى . ) 61 - 79 :2112

خصائص المعمم العصري:

 .0الخب ئص ال ممية ال ممية التدريسية:
لقد أكدت أغمبية البحوث والدراس ت أًً البد مػف واػود حػد م ػيف مػف الػذك ء لػدى الم مػـ ى ليػتمكف مػف
مممية التدريس ومف هذم البف ت م يمر:
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 اس ػػت داد مهًػ ػ وأكػ ػ ديم وم رف ػػة ف ػػر مي ػػداف التخب ػػص :فػ ػ لم مـ يول ػػد م ممػ ػ بم ً ػػر أف الم م ػػـ
الكؼء يولد م ً بف ت خ بة تؤهمً لمهًة الت ميـ مًدم يكبػر مثػؿ  :مػوة ال خبػية ى والبػوت

الواض ػػح الم ػػؤثر ى والمعم ػػح الم بػ ػرة الم ػػؤثرة ف ػػر اآلخػ ػريف ى وم ػػف طري ػػؽ االختبػ ػ رات والمقػ ػ ييس
والمق بعت ال خبية يتـ الك ؼ بسهولة مف مدى االسػت داد المهًػر لهػذم المهًػة مًػد كػؿ ط لػب

متقدـ لعلتح ؽ بكمية التربية وامداد الم مميف  ( .ار د ى)21 :2112

كمػ أف م رفػػة الم مػػـ بميػػداف تخببػػً األكػ ديم تا ػػؿ لديػػً إدراؾ تػ ـ واح طػػة مت مقػػة

ممة لمم دة أو الموضوع الذى يدرسً لمطعب ( .البرازى ى .) 74: 2112

ويرتبط إمداد الم مـ أك ديمي ومهًي ممر ًحو إيا بر بف لية الت ميـ ى ف لم مـ المتفػوؽ فػر ميػداف

تخببػػً والمؤهػؿ مهًيػ ممػػر ًحػػو ايػػد ى يغػػدو أكثػػر ف ليػػة مػػف الم مػػـ األمػػؿ تفومػ وامػػداداى إذا
ميست هذم الف لية بمستوى تحبيؿ طعبً ( .الً واترى .) 222 :2112

 التفوق األدائى :إف امتعؾ الم مـ ل خبية داف ة ومثيرة لعهتم ـ وم ػومةى واسػتمت مً بمػ ي مػؿ
ى ومس ػ ًدتً لتعميػػذم فػػر أمم لػػً ى وامتعكػػً الحم ػ س فػػر ال مػػؿ والػػدؼء الواػػداًر وروح الدم بػػة
والموثومية كمه مؤ رات تؤكد التفوؽ األدائر لمم مـ الً اح  (.ار د ى .) 20 :2110

 الطالقددددددة :ي تم ػ ػػد الت ػ ػػدريس الف ػ ػ ػ ؿ مم ػ ػػر وض ػ ػػوح أفكػ ػ ػ ر الم م ػ ػػـ وطعمت ػ ػػً ف ػ ػػر الت بي ػ ػػر مًهػ ػ ػ
(أبوحطبىوبػ دؽ ى .) 202 :0911وتػػتـ الطعمػػة مػػف خػػعؿ امػػتعؾ الم مػػـ القػػدرة ممػػر الت بيػػر
بسهولة مم يريد توبيمً إلر الطمبة مف الم دة المقررة  (.البرازى ى .) 74 :2112

 تنظدديم نشدداط الددتعمم ومعالجددة متغيراتددو  :فػ لم مميف الػػذيف لػػديهـ القػػدرة ممػػر ت ػػخيص ب ػ وب ت
الػػت مـ واختي ػ ر م ػواد الت مػػيـ المعئمػػة لتحقيػػؽ ً ػواتج م يًػػة لم ػت مـ أكثػػر ًا ح ػ فػػر التػػدريس مػػف
غيرهـ(أبوحطبى ب دؽى.) 204 :0911

 معرفة مبادئ النمو والتعمم والدافعية :فهر تفيد الم مـ فر التخطػيط ل مميػة التػدريس والمروًػة فػر
تًفيذه بحيث تتواءـ مع الفروؽ الفردية لمتعميذ ى كم ترتبط بًواتج الت مـ.

 المعمومدددات المتدددوافرة عدددن لممعمدددم عدددن طالبدددو :إف الطمب ػػة ال ػػذيف يدرس ػػوف م ػػع م مم ػػيف يممك ػػوف
م موم ػ ت واف ػرة مػػف طعبهػػـ يمت ػ زوف بمسػػتوى تحبػػيمر أممػػر مػػف المسػػتوى التحبػػيمر لمطػػعب
الػػذيف يدرسػػوف مػػع م ممػػيف الي رفػػوف مػػف طعبهػػـ إال اليسػػير مػػف الم موم ػ ت ى إف م رفػػة الم مػػـ

أسم ء طعبً ومدراتهـ ال قمية ومسػتوي ت ًمػوهـ وتحبػيمهـ ى وخمفيػ تهـ االمتبػ ديةى واالاتم ميػة
والثق فية ى وكذلؾ م رفة إتا ه تهـ وميولهـ وميمهـ ى تا مً أكثر ف لية فر توابمً وت ممً م هـ

ى كم تس مد طعبً ممر تكػويف اتا هػ ت إيا بيػة ًحػوم وًحػو م دتػً الدراسية(الً ػواتر ى :2112

.)224

ولذلؾ فإف الم مـ ياب أف يكػوف واسػع االطػععى مهتمػ ً بتًميػة التفكيػرى محػ والً االسػتف دة

مف تعميػذم فػ الحبػوؿ ممػر تغذيػة راا ػةى ممػ يتػيح الفربػة فػ أف ياػدد ويبتكػر فػ أسػ ليب
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التدريسى ويت رؼ أخط ءم ويت مـ مًه ى كم يًبغ لً أف يكوف ذو مدرة م لية ممر اختي ر التًظيـ

المً سب لكؿ مومؼى وأف ياري ت ديعً فيً إذا تغير المومؼ وتغيػرت الح اػة (Good, 1984 ,
)209
 اسددتخدام المنظمددات التقدميددة  :حيػػث يسػػتخدـ الم مػػـ اسػػتراتياي ت تا ػػؿ ت مػػـ طعبػػً ذا م ًػػر ى
وذلػػؾ مػػف خػػعؿ إمػػداد ه ػؤالء الطمبػػة م رفيػ لػػدى تقػػديـ المػواد أو الم موم ػ ت الاديػػدة ى ويبػػدو أف

الم مـ الف ؿ أكثر ميع إلر تزويد طعبً بم يسمر ب لمًظم ت المتقدمة وهر مب رة مف مراا ت
أو م موم ت أو مراءات مبيرة م مة ى يكوف الطمبة ممر ألفة به أكثر مف ألفتهـ ب لم دة الت ميمية

األكثر ت قيدا وتحديدا  (.الً واترى .) 227 :2112

 فنددان مسددرحي  :ويقبػػد بػػذلؾ أف الم مػػـ أم ػ ـ ومػػع تعمذتػػً فػػر تف مػػؿ واًػػدم ج حتػػر يحقػػؽ مػػف
خعؿ المحتوى الت ميمر والوس ئؿ الت ميمية أهداف تربوية مً ودة ى لذلؾ يًبغر ممر الم مـ الً اح

أف يكػػوف أداؤم مميػ از فػػر ال مميػػة الت ميميػػة بحيػػث يتميػػز أدائػػً ب لبػػدؽ والتػػأثير فػػر تعمذتػػًى وأف
تكػػوف لديػػً مهػ ػ رة االسػػتحواذ ممػػر اًتبػ ػ م تعمذتػػً خػػعؿ ال ػػدرس مػػف طريػػؽ تً ػػوع المثي ػرات الت ػػر
يستخدمه فر تحرك تً وًبرات بوتً ى وفتػرات البػمت المثيػرة التػر تا ػؿ الطمبػة مًتبهػيف طػواؿ

الدرس مم يحقؽ األهداؼ المً ودة لهذا الدرس( ار د ى .) 22 :2112

خبير تكنولوجي  :حيػث يسػتخدـ الم مػـ مبػ دئ الػت مـ فػر تطػوير المم رسػ ت التربويػة ى ويسػتطيع
امتعؾ إط ر م رفر مً سب لتخببً مف خعؿ استخداـ المػوارد غيػر الب ػرية مػف أاهػزة وآالت
ووسػ ئؿ ت ميميػػة ومػواد خػ ـ ومختبػرات وغيرهػ ب سػػتخداـ أسػػموب الػػًظـ لتحقيػػؽ األهػػداؼ الت ميميػػة

المً ودة  ( .ار د ى.) 22 :2112

 اسددتثارة الدافعيددة عنددد الطمبددة و وجودىددا عنددده :فػ لمفكروف التربويػػوف يًبػػحوف الم مػػـ بػػأف يثيػػر
داف ي ػػة الم ػػت مـ و أف يرغي ػػً فػ ػ ال م ػػـ فػ ػ أكث ػػر األومػ ػ ت ب ػػذكر مػ ػ أم ػػد ام لم ممػ ػ ء م ػػف مًػ ػ زؿ
الك ارم ػ ػ ت و أًهػػػـ ورثػ ػػة األًبي ػ ػ ء و ممػ ػػر مً ػ ػ بر مػػػف ً ػػور يغ ػػبطهـ األًبي ػ ػ ء و ال ػ ػػهداءى و يحبػ ػػذ

الزرًػ ػػوا أف تكػ ػػوف الداف يػ ػػة ً ب ػ ػػة مػ ػػف المػ ػػت مـ بًفسػ ػػًل فيًبغ ػ ػ لممػ ػػت مـ أف يب ػ ػػث ًفسػ ػػً ممػ ػػر
التحب ػػيؿل ويق ػػوؿ  :لو كف ػػر بم ػػذة ال م ػػـ و الفق ػػً و الفه ػػـ داميػ ػ و ب مثػ ػ لم م ػػؿ مم ػػر تحب ػػيؿ

ال مـل(.أبو وردةى.)00 :2114
وتؤكد(ًهر

ت تى )2117ف

دراسته أف الطمبة يفضموف الم مـ الذي يس ر لتًمية

مه رات التفكير المختمفة لدى الطمبةى يستطيع أف يستثير داف ية الطمبة ويستًهض هممهـ ى ي اع
الطمبة ممر طرح األسئمة والحوار اله دؼ ى يستثمر تكًولواي الت ميـ ف

التربوية(ال ت تى.)91 :2117
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تف يؿ ال ممية

 مرجدددع تعميمدددي :بم ً ػػر أف يك ػػوف مرا ػػع ت م ػػـ ف ػػر ماػ ػ ؿ تخبب ػػً ى فه ػػو م ػػتفهـ تفهمػ ػ كػ ػ مع
ألس سػػي ت ومف ػ هيـ وحق ػ ئؽ م دتػػً الد ارسػػية ليكػػوف متمكً ػ فػػر ما ػ ؿ تخببػػً (.ار ػػدى :2112

.)41

 إبددداع لفظددي :الم مػػـ الًػ اح يكػػوف حديثػػً لتعمذتػػً م ػػوم ومثيػ ار ى وتكػػوف ت بي ارتػػً المفظيػػة مميػزة
ومده ة إلر ا ًب مه رة التحدث ب لمغة ال ربية البحيحة ويكوف بوتً م ب اًرى ومتميػ اًز ب لوضػوح

وال زوبػػة ال يمػػؿ مػػف سػػم مً بحيػػث يقػػدـ ًموذا ػ فػػر القػػدرة ممػػر التحػػدث مػػع اآلخ ػريف ( .ار ػػد ى

 )27 :2110ى ف لبوت الام المسموع المرف المً سب لمتطمب ت المومؼ الت ميم ممػر امتبػ ر
أف ال ممية الت ميميػة داخػؿ حاػرة الد ارسػة تقػوـ ممػر التف مػؿ المفظػ االياػ ب بػيف الم مػـ والطمبػة

فع بد لمم مـ أف يتبؼ بوتً ب لوضوح ويغير فر ًبرات بوتً ودراة بوتً حتر يوفر االًتب م
الدائـ لممت مميف ويتاًب الرت بة الت تؤدى إلر الممؿ وت تيت االًتب م (الخميسرى .)261 :2111

 عاشق ميني :بم ًػر أف يبػذؿ الم مػـ كػؿ اهػد ومطػ ء لمهًػة الت مػيـ ى كمػ أًػً ياػد ممػة سػ دتً
فػػر ال ط ػ ء ليحقػػؽ أهدافػػً وي مػػـ أاي لػػً ويس ػ د ماتم ػػً ويمهػػد لػػً طريػػؽ التقػػدـ والرمػػر ح ض ػ ار

ومستقبع ( ار دى .)26 :2112

 طريقة التدريس :حيث أ ر المفكروف ألهميػة طريقػة التػدريس لمم مػـ بػأف ال يػًقمهـ مػف ممػـ إلػر
ممـ حتر يحكموم فإف ازدح ـ الكعـ ف القمب م غمة لمفهـ.

ويؤكد ابػف ام مػة ممػر الم مػـ أف يقػرب الم ًػر لمتعميػذ و يحتسػب إمػ دة ال ػرح و تكػ اررم و يبػدأ
بتبػػوير المس ػ ئؿ و توضػػيحه ب ألمثمػػةى و م ػ ورد ف ػ ما ػ مع ال ػػرب بػػأف ال مػػـ هػػو ( م ػ حوتػػً

البدور ال م طوتً السطور) مع مدـ الحفظ البـ دوف وم و إا دة .فقؿ لمف يدم ف ال مػـ

فمسفة حفظت يئ و غ بت مًؾ أ ي ء و مف طرؽ الت ميـ الت اسػتخدمه الم ممػوف المسػمموف
أمثػ ؿ ابػػف سػػيً هػػو الت مػػيـ الت ػ وً فيقػػوؿ ل إف البػػب مػػف البػب ألقػػف و هػػو مًػػً أخػػذ بػػً و

آًسل( أبووردةى.)02 :2114

وليكوف التدريس ايد يتطمب مدة مه رات مًه -:

 .0الت ميـ الايد هو مب رة مف اختب ر مه ارت.
 .2ي تبر مممية استرا ع لم موم ت المدرس.
 .2يتطمب اختب رات مبسطة ودورية.
 .4يتطمب ًق ش مع الطمبة.
 .7أخذ اآلراء واستبي ف.

 .6يرامر الفروؽ الفردية بيف الطمبة .

 .5الت ميـ الايد ياب أف يتسـ ب لمروًة
 .1الت ميـ الايد ياب أف يحفز الطمبة .
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 .9الت ميـ الايد ياب أف يكوف مًظـ وواضح األهداؼ(Ron, 1980 , 1-9).

 .01الت مػػيـ الايػػد يتطمػػب إظهػ ر مدرتػػً ممػػر االمتمػ د ممػػر ًفسػػً فػ القيػ ـ ب لمهمػ ت التػ توكػػؿ
إليً أو القي ـ بمهم ت األكبر مًً(Hanson , 1985, 181 – 191 ).

 ذوق أدبددي :وي ًػػر الح سػػة الوااػػب ممػػر الم مػػـ الً ػ اح أف يمتمكه ػ ب لمدارسػػة والمم رسػػة وكث ػرة
الػ ػػت مـ والتحبػ ػػيؿ حتػ ػػر يتحػ ػػدث ب ب ػ ػ رات أدبيػ ػػة بميغػ ػػة ى وبامػ ػػؿ مربي ػػة فبػ ػػيحة ى ويفػ ػػرؽ بػ ػػيف

البػػي غ ت المغويػػة لم بػ رات ى ويكػػوف مػػدوة لتعميػػذم يت ممػػوف مًػػً الػػذوؽ األدبػػر (.ار ػػدى 2112ى
. )21

 إدارة الصف :و ه مه رة ياب أف يتمتع به المدرس حً يستطيع تحقيؽ أهدافً ف أحسػف اػو
و أف يبػػوف ما ػ لس درسػػً ف ػ الغوغ ػ ء و المغػػط و سػػوء األدب و أف ي مػػؿ طعبػػً بػػأدبى فهػػذا
ابف سػحًوف يػروي مػف الرسػوؿ بػمر ام مميػً و سػمـ بأًػً مػ ؿ :ل أريمػ مػؤدب ولػر ثعثػة بػبية

م ػ ػ ػ ػػف ه ػ ػ ػ ػػذم األم ػ ػ ػ ػػة و ل ػ ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػ ػ ػ ممهـ ب لس ػ ػ ػ ػػوية فقي ػ ػ ػ ػػرهـ و غً ػ ػ ػ ػػيهـ ح ػ ػ ػ ػػر يػ ػ ػ ػ ػوـ القي م ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػع
الخ ئًيفل(أبوردةى.)02 :2114

 عددالم تربددوي :حيػػث يكػػوف ممػػر د اريػػة ك ممػػة بك فػػة األمػػور التربويػػة المختمفػػة مػػف مي ػ س وتقػػويـ ى
وطرؽ تدريس خ بة وم مة ى وممـ ًفس ت ميمر  (.ار د ى . )21 :2112

 مراعاة الفروق المينية :فع يًبغ لمم مـ أف ي رؾ الط لب م ل التحبيؿ مع متػدً التحبػيؿ
و ذلؾ الختعؼ مدرة كؿ مًهمػ ى ففػ ذلػؾ مػدـ إًبػ ؼ و يؤكػد الغ ازلػ بقولػً بضػرورة ل ضػرورة
مخ طبتهـ ممر مدر مقولهـل( .أبووردةى.)02 :2114

ومم سػبؽ تػرى الب حثػة أف لكػؿ م مػـ وم ممػة وسػم ت خ بػة تميػزهـ مػف غيػرهـ وهػ تحتػ ج

ال ػ تػػدريب وتطػػوير مػػف أاػػؿ تأديػػة دورهػػـ ممػػر أكمػػؿ واػػً حيػػث أف هً ػ ؾ ًق ػ ط ياػػب مرام ته ػ فػػر
ال ممية التدريسية مف الممكف أف ال يكوف الم مـ ممر دراية به اف لػـ يكثػر مػف تًميػة ثق فتػً واالطػعع

ممػػر كػػؿ م ػ هػػو اديػػد مػػف فًػػوف التػػدريس وأس ػ ليبً  .ف لتػػدريس ال يقتبػػر فقػػط ممػػر تحضػػير الػػدرس
وحفظً وسردم لمطعب ب سموب ممؿ ف لتدريس هو مممكة خ بة بكؿ م مـ ياب أف يتربع ممر مر ه
ويؤديه بحب لمهًتً ورغبة فر تحقيؽ ذاتً مف خعله .

أدوار المعمم:
ج

 .9المعمم قائد:

إف ال عمة اإليا بية بيف الم مـ والطمبة تا مهـ يتقبموف دور الم مـ كق ئدى وتبقر لً مك ًتً فػر ًفوسػهـ

دوف أف يفكروا بتحدى سمطتًى ولذا ممر الم مـ أف يرامر م يمر:

 أف ال يته وف فر است م ؿ حقً كق ئدى أو يفرط فيً ى حتر ترسخ مك ًتػً فػر ًفػوس طمبتػًى وتقػوى

تب يتهـ لً ى وتقبمهـ لكؿ م يبدر مًً مف إر دات وت ميم ت.
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 أف يدافع مف حقوؽ طمبتًى وي مؿ ممر حم يته مف كؿ ًقص أو مبثى وكذلؾ فر كؿ م يت مؽ
بحقػػومهـ فػػر المدرسػػة مػػف حيػػث تػػوفير المتطمب ػ ت التربويػػة العزمػػة لهػػـ أوال ى وم ػ ممتهـ م ممػػة
م دلة تميؽ بإًس ًيتهـ ث ًي .

 مقد ااتم ع لطمبة البؼ فػر األسػبوع األوؿ مػف ال ػ ـ الد ارسػر لػيطم هـ ممػر مػ لهػـ مػف حقػوؽ
وم مميهـ مف وااب تى وأف ي رفهـ ممر البيئة البفية والمدرسية.

 االحتف ظ بم موم ت وافيةى وم دلة ى مف الطمبة تتً وؿ مختمؼ أواً ً طهـى واهتم م تهـ لمراػوع
إليه مًد الح اة.

 أف ي ػػرؼ أسػػم ء الطمبػػةى وأف يت ػػرؼ خبػػي ممػػر كػػؿ واحػػد مػػًهـ لي ػػكؿ فػػر ذهًػػً بػػورة مًػػً
تس مدم ممر الت مؿ م ً.

 أف يحػ ػ فظ الم م ػػـ ًفس ػػً مم ػػر احتػ ػراـ الت ميمػ ػ ت المت مق ػػة ب لًظػ ػ ـ الب ػػفر وبحرم ػػة الب ػػؼ ى وأف

يح فظ ممر الومت فر الحبة ى فيبدأ حيث تبدأ ى ويًتهة حيث تًتهر.

 أف يممس الطمبة مف الم مـ ممع ا دا لمسػ مدتهـ وافػ دتهـى ليضػع بػذلؾ حاػر األسػ س فػر ًظػرة
الط لب لً واحترامً كم مـ وكق ئد فر آف واحد م ( مدسى .) 266 :0996
 .2المعمم يرسى دعائم الديمقراطية عند الطالب:



ف لم مـ ياب أف يتبؼ ب لديمقراطية فر الفبؿ مف خعؿ السموكي ت الت لية :
 أف ي مؿ تعميذم ب حتراـ دوف تقميؿ مف أًهـ أو استه ًة بقدراتهـ .

 أال يًكػػر ممػػيهـ حقهػػـ فػػر الحي ػ ة التػػر يرغبػػوف فيه ػ م ػ داـ ذلػػؾ ال يػػؤثر ممػػر حػػؽ اآلخ ػريف أو

المب لحة ال مة.

 أف ي ػػاع تعمي ػػذم مم ػػر التمت ػػع ب لحري ػػة ومزاي هػ ػ بمػ ػ اليت ػ ػ رض م ػػع بػ ػ لح مسػ ػتقبمهـ وبػ ػ لح

الماتمع الذى يضمهـ.


 أف يس ر دائم لتًمية خبيتً مف خعؿ إط ر سموكر يس مد اآلخريف ممر االمتداء بً.
 أف يحػ ػ وؿ ا ه ػػدا تحس ػػيف ف ػػرص الطمب ػػة ف ػػر اكتسػ ػ ب الم رف ػػة والفه ػػـ الػ ػوامر ى الم ػػدادهـ ل ػػدور

المواطًة المستًيرة ك رط أس سر لتحقيؽ الديمقراطية (الر يدىى .) 019 :0999

 .3يحترم حرية الطالب وشخصيتو :

إلمعء مب دئ حرية الطمبة داخػؿ الفبػؿ ى يحتػ ج الم مػـ لتبًػر مم رسػ ت تربويػة فػر إدارتػًى وبػف ت
ت مؿ م يمر:


 أف يتبؼ بدراة م لية مف المروًة السوية دوف إفراط أو تفريط.

 أف يتميز بقدر ك مؿ مف الوضوح والتحديد لمعمح الحرية التر تً سب الموامؼ التربوية المختمفة.

 أف يتسـ ب لادية وااللتزاـ دوف تزمت.
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 أف يواك ػػب االتا هػ ػ ت التقدمي ػػة ب ػػومر وادراؾ كم ػػر م ػػع الحفػ ػ ظ مم ػػر مس ػػتمزم ت ت ارث ػػً وأبػ ػ لتً.

(الر يدىى .) 001 :0999

 .4ينمى روح اإلبداع واالبتكار عند الطالب :

ومف أهـ وس ئؿ تحقيؽ هذا المحور م يمر :

 تهيئة روح االكت ؼ واالبتك ر لدى الطمبة وممر الم مـ أف يرامر المً خ التربوى الػذى تحتػرـ فيػً
الفروؽ الفردية لإلبداع واالبتك ر حتر يمكًً مف االستك ػ ؼ وتًميػة اميػع المواهػب التػر مػف بهػ

الخ لؽ مز واؿ ممر مب دم لكر يحققوا التوازف الطبي ر لمتطمب ت اكت ؼ المستقبؿ .

 إت حػػة الفربػػة أم ػ ـ الطمبػػة لمح ػوار المفتػػوح الا ػ د والمً م ػػة البً ػ ءة التػػر ت ػػحذ ط م ػ ت اإلبػػداع
واإلبتكػ ػ ر ل ػػديهـ والحػ ػوار ه ػػو أح ػػد الس ػػبؿ الت ػػر ت ػػؤدى داخ ػػؿ الفب ػػؿ الكت ػ ػ ؼ مي ػػوؿ الدارس ػػيف
ومواهبهـ ى ومف ثـ مس مدتهـ لتًمية تمؾ المواهب وتطويره .

 تًويع طريقة مرض الموضوم ت ى لذا يًبغر ممر الم مـ أف يدرؾ الطريقة السميمة التر تًقػؿ بهػ
خبراتً وم موم تً إلر تعميذم ( .الر يدى ى .) 000 :0999

 وأخي ار ذكر ًورالًيرك ز وريا ف أهمية بأف تكوف م مـ ومربػر مًمػ لعبتكػ ر ى ومػد وبػفوا الم مػـ
بأًػػً لديػػة القػػدرة ممػػر تربيػػة مػػف هػػـ تحػػت رم يتػػً و إف تربيػػة الطمبػػة ه ػ مضػػية ه مػػة وحس سػػة
تا مهـ م دريف ممر الت مـ واإلبداع  .والم مـ الق در هو الذي يطبؽ التً ئة التربوية فػ كػؿ درس


وفر كؿ تف مؿ اًس ًر (Norlander,1999:53).

 .5العالقة اإليجابية بين المعمم والطالب :

ومف أهـ وس ئؿ تحقيؽ اإليا بية بيف الم مـ والط لب م يم :
 أف يدرؾ تم م أًً أم ـ مامومػة غيػر متا ًسػة مػف ال قػوؿ والًفػوس ومميػً أف يتقبػؿ الاميػع بقػوة

و ا مة ألف كؿ تمميذ خمؽ لمهًة م يًة ومستقبؿ مقدر وميسر لً .

 أف يؤمف بأًً يقوـ ب مؿ إًت ا استثم ري مستقبم ى وأًً أوؿ مف يسهـ ف زي دة اإلًت ج وارتف ع
ربحية االستثم ر ى ويرسـ الخطوات السميمة لممستقبؿ ى وممر الم مـ أف يدير هذا الم ػروع الكبيػر

الم قػػد بػػروح م ئػػد الفريػػؽ وال يتطػػرؽ إلػػر مقمػػً وممبػػً مطمقػ أف يػػؤدى وظيفػػة محػػدودة بمػ ؿ وومػػت

فيسخر الم روع والمستقبؿ .

 أف يت رؼ يقيً أًً أم ـ رم بة ديدة اليقظة فر كؿ فإًً الق ئد المقتدى بً .

 .6زيادة الدافعية والرغبة فى التعميم عند الطالب :

ممر الم مـ أف يدرؾ أف ازدي د الدافع مف مدر م يف يؤدى إلػر إثػ رة التػوتر والت ػتت ى وب لتػ ل
إلػػر إض ػ ؼ الكف ػ ءة والً ػ ط  .ولكػػف ياػػب أيض ػ أال يكػػوف مًخفض ػ لدراػػة تػػؤدى إلػػر الركػػود وفقػػداف
الهمة ى واًخف ض مستوى األداء والتاويد فػ ال مػؿ  .إًمػ ياػب أف تكػوف الداف يػة ممػر دراػة متوسػطة
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حتػػر يمكػػف لم ػػخص ت بئػػة ط متػػً لم مػػؿ واالبتكػ ر وتًظػػيـ إمك ًي تػػً دوف تػػوتر أو بػراع(Wilson, .
)1991:6-7
ويؤكد م رفميف أف الطمبة يدركوف الم مـ الايد بأًً هوالذي يضع الحدود والم يير والتوم ت
الكبيرة وي مؿ ممر اث رة داف يتهـ و يدف هـ إلر اإلًا ز(Irvine, 2001:6-7) .

ومموم ف ف الم مميف يكوًوف أكثر ًا ح إذا فكروا ف ًط ؽ توسيع مقوؿ الطمبة مػف طريػؽ تحفيػزهـ

وت ػػاي هـ ممػػر تحقيػػؽ أكبػػر مػػدر مػػف االًا ػ ز ولػػيس ماػػرد حم ػ يتهـ فقػػط مػػف الف ػػؿ (Brophy, .
1983: 265-85).
وب لت ل يستطيع الم مـ أف يثير داف ية الطمبة مف خعؿ األمور الت لية :

 إث رة إحس س الطمبة بأهمية ال مـ ومدسيتً .

 التحفيز ب لمدح والتقدير والثً ء ممر أى اهد أو ً ط .
 غرس الثقة فر ًفوس الطمبة .


 تببير الطمبة بضرورة تحديد أهدافهـ المستقبمية .


 .7تحقيق إستراتيجية عمل فردى ناجح :
ألف اإلستراتياية ت ًر مقوم ت ال مػؿ الًػ اح فػ إدارة الفبػؿ ف مػر الم مػـ أف يػدرؾ أف أم مػً هػدفيف

ف غ ية األهمية :

 أف الفرد وحػدم م ئمػة بػذاته ولػً مقوم تػً وأهدافػً الخ بػةى ومػف ثػـ فػع بػد أف يتحقػؽ ذلػؾ الهػدؼ

ليس هـ ف تكويف الفرد واإلًس ف المواطف.

 ممر الم مـ أف يدرؾ ف إدارتً لمفبؿ الحديث أًً أم ـ التًوع واالختعؼ سوؼ تكوف اسػتراتياية
اإلدارة مب ػ رة مػػف هًدسػػة معم ػ ت لمك ػػؼ مػػف القػػدرات الفرديػػة التػػر تخػػدـ ام مػػة الماتمػػع وأف
يدرؾ أف بداية ًا ح األمة ف ًا ح أفراده المختمفيف والمتميزيف( الر يدى ى .)002 :0999

ومػػف هًػ تػػرى الب حثػػة أف لكػ يحتػػرـ الم مػػـ خبػػية ومػػدرة الطمبػػة وحػريتهـ ياػػب أف يكػػوف

لػػيس ماػػرد ػػخص م ػ دى مػػت مـ فحسػػب ولكًػػً ياػػب أف يكػػوف لديػػً الػػومر الك ػ ف وترمػػرع ف ػ أس ػرة
تحتػػرـ االًس ػ ف وتقػػدرم حػػؽ مػػدرم .فتربيػػة األاي ػ ؿ ممػػر االحت ػراـ المتب ػ دؿ لحريػػة كػػؿ فػػرد أمػػر ضػػروري


وحيوي فر كؿ م مـ.

المبادئ والقواعد التي ينبغي أن يراعييا المعمم داخل الغرفة الصفية :
 .9قواعد ومبادئ فى النماء والتعمم :

 إف مممية التربية والت ميـى ومواده ى ومم رسته ى طرائقه ياػب أف ي ػ ممػر إدراؾ بػحيح لقوامػد

ومب دئ الًم ء الب رية ومممية الت مـ.
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 أف أبػػح إدراؾ لمًم ػ ءى أف ً تب ػرم ممميػػة تطػػور مسػػتمرة ممػػر أًم ػ ط مختمفػػة وبم ػػدالت متف وتػػة

ويات زه الك ئف الحر بكميتً.

 أف أبح إدراؾ لم خبػية الب ػريةى أف ً تبرهػ ًظ مػ مػف القػوىى كميػة متحػدةى بًػ حيتيف بيولوايػة

موروثةى وادراكية مكتسبةى م درة ممػر القيػ ـ ب مميػ ت سػيكولوايةى ومؤلفػة مػف أح سػيس واد اركػ تى
وميـى ومق ئدى وتقديراتى وموامؼ ًفسية يبتًيه الك ئف الب رىى ويادد بً ءه وهو ي رؾ اآلخػريف

فر الحي ة االاتم مية.

 أف الت مـ يأتر بأفضؿ الًت ئج إذا امتبرً م مممية داخمية ً طةى فيه يتف مؿ الك ئف الب رى بكميتً
هو وظروؼ الت مـ بكميتًى حيث تًدمج الخبرات المكتسبة مف هػذا التف مػؿ بًظػ ـ الخبػرات القديمػة

فر موامؼ ا هزة لعست م ؿ فر ظروؼ وأحواؿ اديدة لحؿ م كعت اديدة.

 أف خب ػرات الػػت مـ البػػحيحة هػػر تمػػؾ التػػر تكػػوف مبًيػػة ممػػر إدراؾ المػػت مـى وأهدافػػً ومق بػػدمى
ومهمتػػًى وح ا تػػًى وتكػػوف متا وبػػة األا ػ ازءى مسػػتمرة فػػر تًسػػيؽ مطػػرد متت ػ بعى وتًظػػيـ خبػػية


المت مـ.

 إف الػػت مـ الف ػ ؿ يكػػوف مرً ػ ى ت ارمػػر فيػػً الفػػروؽ الفرديػػةى وتحركػػً دوافػػع إيا بيػػة داخميػػةى ويكػػوف
مبًي ممر أهداؼ ي ترؾ المت مـ فر ت ييًه ى ويتبً هػ أهػداف خ بػة لػًى كمػ يكػوف متًػوع المػوادى

والوسػ ػ ئؿ واألسػ ػ ليبى وي ػػزود الم ػػت مـ ب لتمػ ػ ريف المتك ػػررة حس ػػبم ت ػػدمو الح ا ػػة(ابراهيـ ى :2114



.) 0555 - 0557
 .2قواعد ومبادئ عامة في الموقف التدريسي :

 التدرج ف كؿ درس مف السهؿ إلر الب ب .

 االًتق ؿ فر رح الدروس مف الم موـ إلر الماهوؿ ى ومف المحسوس إلر غير المحسوس .

 ت ويؽ الطمبة ى واالستف دة مف رغب تهـ ى وايق ظ ول هـ ى خير طريؽ إلر مقولهـ وًفوسهـى واذب

اًتب ههـ .


 مرض الحقيقة أوال ببورة إام لية ى ثـ ال روع فر تفبيمه وتفريغه .

 ربط الدروس بب ضه ى وترتيبه بحيػث يؤكػد كػؿ واحػد مًهػ وحػدته وتك ممهػ مػع ب ضػه الػب ضى

مم يؤكد وحدة وتك مؿ الم رفة اإلًس ًية ب مة .

 يحت ػ ج اًتخ ػ ب مواضػػيع الػػدروس إلػػر مً يػػة المػػدرس وتفكي ػرم ى بقػػدر مً يتػػً المواهػػة إلػػر ت يػػيف

طرؽ التدريس المً سبة .

 مرام ة ت ريخ تطور ال موـ والفًوف لعسػتف دة مػف هػذا التػ ريخ فػر طػرؽ الت مػيـ والتفهػيـ التػ ياػب

أف يتب ه المدرس .


 الدرس الايد هو الذي يبدأ ب لطمبة ويًته ب لطمبة .
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 ت ايع الطمبة المستمر ومدـ تثبيط هممهـ .

 التركيػػز ممػػر الفهػػـ لت ػػايع الطمبػػة ممػػر اكت ػ ؼ ال عم ػ ت واسػػتًت ج الت ميم ػ ت ى فقػػد تبػػيف مػػف
الد ارس ػ ت الت ػ م ػ ـ به ػ مػػدد مػػف را ػ ؿ التربيػػة أف األسػػموب الػػذي ي ػػاع الطمبػػة ممػػر اكت ػ ؼ

ال عم ت واستًت ج الت ميم ت ي طر ًت ئج ف ئقة .

 مدـ االمتب ر ممر الً ط الفردي وت ايع الً ط الام

ى كذا اختيػ ر المفػ هيـ والمبػ دئ التػر


تً سب مدرة الطمبة .

 ت ػػايع الط لػػب ممػػر الت بيػػر بمغتػػً مم ػ توبػػؿ إليػػً ى حتػػر ي ػػرؼ المػػدرس ًمػػو التفكيػػر مًػػدم ى
ويتأكد مف اتا هً البحيح.

 ت ػػايع الط لػػب ممػػر إمطػ ء اػواب تقريبػػر لمتمػ ريف أو المسػ ئؿ مػػع بيػ ف السػػبب الػػذي بًػ مميػػً
الط لب اختي رم (.إبراهيـ ى . ) 0555 - 0557 : 2114

كم ترى الب حثة أف وراء كؿ ط لب متميز م مـ ً اح ووامر وحريص ممر تأديػة مهمتػً ممػر

أكمؿ واً ولكر ًبؿ الر هذم الغ ية ال ظيمة ياب أف يغرس الم مػـ فػر طعبػً حػب ال مػـ واالطػعع
واإلبداع ومدـ االمتب ر ممر المًهج الدراس فحسب.

دور المعمم في الحفاظ عمى اليوية الثقافية وفق الدور التربوي
تطورت مك ًة الم مـ ف

ال بر الحديث بحيث أببح دور الم مـ أس سي ف

تًمية الطمبة مممي

وسي سي مف خعؿ استث رة مقولهـى ليتوبموا بأًفسهـ لمم موم ت بدالً مف أف يمقيه مميهـى أي أف دورم
الاديد هو أف يفتح أبواب الم رفة فيدخؿ مًً الطمبة ليًطمقوا ف آف ؽ ال مـ .وهذم الطريقة مم ًص

مم يً ا ف بي ايً ف ًظريتً الم رفية البً ئية ف الت ميـى إذ يتمثؿ دور الم مـ ف كوًً مواه ً ودليعً
ممقم لمم موم ت (.مطيةى )75 :2119
ورفيقً لمط لب ف رحمة الم رفةى ولكًً لف ي ود ً
واف ك ًت ال ممية الت ميمية تتومؼ ممر مدة موامؿ مثؿ :اإلدارة والمً هج المدرسية ومضو الهيئة

التدريسيةى فإف الم مـ ي د مبب تمؾ ال وامؿ الت تهدؼ إلر ترسيخ القيـ والمثؿ والمف هيـ الوطًية

والثق فيةى ودور الم مـ ب إلض فة إلر إكس ب الطمبة المف هيـ ال مميةى فإًً أيض يكمف ف

تحفيز

الطمبة ممر االمتزاز بهويتهـى واالًتم ء إلر ثق فتهـ ولغتهـ ووطًهـى ودموتهـ إلر لمم ركة ف مض ي

الوطفى فهو يربطهـ بوطًهـ مف طريؽ الثقة بأًفسهـ واًتم ئهـ لموطف وربطهـ بت ريخهـ وحض رتهـ.

سي ف ت كيؿ الهوية الثق فية لمطمبة الق درة ممر االًبه ر ف هوية الماتمع
ًا
وي د الم مـ
مًبر أس ً
الذي يًتموف إليًى مف خعؿ التف مؿ مع الطمبة وطبي ة ال عمة الس ئدة بيًهـ يظهر دور مضو هيئة
التدريس ف ت ميؽ االًتم ء والوالء لدى الطمبة وتأبيمًى إذ ي د الم مـ مف ال ً بر الرئيسية ف تًفيذ

األهداؼ التربوية لممدرسةى وبهذا يكوف هو الً مؿ األميف لقيـ الماتمع الثق فية واالاتم مية والسي سية
مف خعؿ غرس القيـ الوطًية المطموبة لم خبية وتاسيده ى كم ت اع ال عمة بيف مضو هيئة
69

التدريس والطمبة ممر الم ركة السي سية الف لة مف خعؿ الم ركة ف الحوار والف ئدة الت يقدمه

لمطمبة مف أاؿ تًمية سموكهـ وًمو خبي تهـ( مطيةى )75 :2119
كم يم رس الم مـ دورم ف

تحقيؽ المواطًة اإليا بية وتًمية الطمبة ثق في ً مف خعؿ بث الم تقدات

والقيـ واالتا ه ت والمم رس ت السي سية الت يتبً ه الماتمع ويم رسه ال ضوى ومف ثـ يكتسب الطمبة

هذا السموؾ السي س مًً ب متب رم القدوة الت يقمده الط لب مًذ التح مً ب لمدرسة.

وممر هذا فإف تأبيؿ الهوية الثق فية ف ًفوس الطمبة يتومؼ ممر سموؾ الم مـ القدوة مف اهةى وممر

ال عم ت الق ئمة بيف الم مميف والطمبة مف اهة أخرى.

كم أف ال عمة الديمويقرطية بيف الم مـ والطمبة مف حيث الحوار والًق ش يؤدي إلر إكس ب الطمبة

القيـ الثق فية المرغوبةى وتكويف االتا ه ت اإليا بية لديهـ والت
وتف يؿ م ركتهـ السي سية ف مختمؼ القض ي الوطًية.

مف أهمه الوالء واالًتم ء لموطفى

خبية الم مـ وذك ئً
أف التدريس المدرس الف ّ ؿ ب لدراة األولر ممر
ّ
ولقد أثبتت البحوث التر ّ
بوية ّ
أف مهًة التدريس
ومه راتً التدر ّ
يسية الت يتمتع به  .وي ير م لـ مف ممم ء التربية هو ًدلر إلر ّ

ه المهًة األـ وذلؾ ألًه ت د المبدر األس س الذي يمد الماتمع ب ل ً بر الب رّية المؤهمة ممميًّ
وااتم مي ً وسي سي ً وفًي ً وأخعمي ً(.الاًدم ى )271 :2111

وت ير الًظرية الوظيفية إلر أف أحد األدوار الرئيسية لمم مـ هو ًقؿ القيـ والتق ليد وثق فة الماتمع مف
ايؿ إلر آخرى بحيث ي زز القيـ الس ئدة ويًميه ويح فظ مميه مف االًدث ر والضي ع (.مك ويى

)4 :2112

مف هً تتضح أهمية دور الم مـ ف تحقيؽ أحد أهـ أهداؼ ال ممية الت ميمية ف المدرسة وهو تخريج

أاي ؿ وامية تدرؾ هويته الثق فية والوطًية وتسهـ ف بً ء الوطف والماتمع الذي تًتم إليً.
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المبحث الثالث :الخصائص النمائية لمرحمة المراىقة المتوسطة
مقدمة:

تطور البحث ف موضوع المراهقة ف القرًيف الم ضييف اًطعم مف مثمث بيولوا – ًفس – تربوي.

ولػػـ يكػػف ذلػػؾ مػػف مبيػػؿ البػػدفةى ف ألهميػػة االاتم ميػػة لهػػذم الفئػػة ال مريػػة وتحوله ػ إلػػر فئػػة ااتم ميػػة
ارتبطت ب دد مف التحوالت :التحوالت الديموغرافيةى تطور الت ميـى التحوؿ ف ادوار األسرة .ولقد ارتبط

تطور البحث بتطور الظ هرة ًفسه ى واالكتم ؿ التدريا ل ً بره وأب ده مف اهػة أولػرن كمػ ارتػبط
بخدمػة السي سػ ت الخ بػػة بمختمػؼ الفئػ ت ال مريػةى بمػػف فػيهـ ال ػػبيبة والمػراهقيفى فػ إطػ ر الم ػػروع
الماتم

ال ـى ممر الب يديف الوطً وال لم .

لقد خػرج االهتمػ ـ بػ لمراهقيف وال ػب ب مػف ًط مػً الضػيؽ المػرتبط ب مػـ الػًفس والفيزيولوايػ إلػر ًطػ ؽ

أوس ػ ػػع اًطعمػ ػ ػ م ػ ػػف الح اػ ػ ػ ت التربويػ ػ ػة والمدرس ػ ػػية واالاتم مي ػ ػػة ال م ػ ػػة ال ػ ػػذي تطمب ػ ػػت فه ػ ػػـ ب ػ ػػداي ت
االضػطراب ت الًفسػية والاسػدية المبػ حبة لفتػرة المراهقػة والحقػ ال ػػب بى ب إلضػ فة إلػر د ارسػة السػػموؾ

الرفض والمم رس ت غير اآلمًة وظ هرة ال ًؼ والاًوح.

مرحمة المراىقة المتوسطة:

وه ػ سػػف البمػػوغ ًفسػػً مًػػذ بػػدء الًمػػو الس ػريع الػػذي يب ػ حب البمػػوغ وهػػذم مػػف سػػف  07 -02.7سػػًة

لمذكورى ومف  04 -02سًة لإلً ث.

والبموغ ف المفهوـ اإلسعم ًقطة تحوؿ مهمة ف مس ر المسئولية والتكميؼ سواء ممر مستوى معمة

الب لغ مع ام أو مع الماتمعى ويؤخذ ذلؾ مف مفهوـ اآلي ت الت تحدثت مف البموغ حيث يقوؿ ت لر:
ِ
ِِ
ِ
طفَ ُؿ ِمً ُكـ اْلحمُـ َفْميستَأِْذًُوا َكم استَْأ َذف الِذ ِ ِ
يـ
(وِا َذا َبمَ َغ األَ ْ
يف مف مَْبم ِه ْـ َك َذل َؾ ُي َبي ُ
َ
َ ْ َ
ُ َُ َْ
ِّف المًُ لَ ُك ْـ َآي تً َوالمًُ َمم ٌ
َ
ِ
يـ) (الًور)79 :
َحك ٌ

أي إذا بمػغ األطفػ ؿ الحمػػـ واػػب ممػػيهـ أف يسػػتأذًوا ممػػر كػػؿ حػ ؿى ي ًػ ب لًسػػبة ألاػ ًبهـ(ابف كثيػػرى

 2112ىج .) 0226 :2وبمػػغ الغػػعـ :احػػتمـى كأًػػً بمػػغ ومػػت الكت ػ ب مميػػً(ابف مًظػػورى ب.تىج : 0

)210

واػ ء فػ الحػػديث ال ػريؼ لرفػع القمػػـ مػػف ثعثػػة ...وذكػػر مػًهـ البػػب حتػػر يبمػػغل(ابف حًبػػؿى ب.تى

ج)041 :0

لكػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ ال مػػر خب ػ ئص تميزه ػ مػػف غيره ػ مػػف م ارحػػؿ الًمػػوى كم ػ
ظروفه ومط لبه ب لًسبة لكؿ فرد .م ؿ ت لر( :المً ال ِػذي َخمَقَ ُكػـ ِّمػف ضػ ٍ
ؼ ثُػـ َا َ َػؿ
ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
يـ اْلقَِد ُير) (الروـ)74 :
ض ْ فً َو َ ْي َبةً َي ْخمُ ُ
مُوةً ثُـ َا َ َؿ مف َب ْ د مُوٍة َ
ؽ َم َي َ ء َو ُه َو اْل َ م ُ

أف لكػػؿ مرحمػػة
ِمػف ب ِػد ضػ ٍ
ؼ
َْ َ ْ

وتس ػ ػ ػػبؽ مرحم ػ ػ ػػة البم ػ ػ ػػوغ إره بػ ػ ػ ػ ت ًم ػ ػ ػػو بي ػ ػ ػػولا ى وتحػ ػ ػ ػوالت متب يً ػ ػ ػػة فس ػ ػ ػػيولاية ومقمي ػ ػ ػػة وًفس ػ ػ ػػية

وااتم مية(الاسم ً ى  ) 012 : 0994مف الب ب الفبؿ بيًه ف ًت ج اسد واحد.
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يكث ػػر المراهق ػػوف فػ ػ ه ػػذم المرحم ػػة م ػػف االستفسػ ػ ر والتحمي ػػؿ وذل ػػؾ الًتقػ ػ لهـ إل ػػر التفكي ػػر ال مميػ ػ ت

المًها ى وت زز التس ؤالت حوؿ المف هيـ األخعمية مف تطػور اآلراء ال خبػية حػوؿ األخػعؽى وتبػدو

هذم اآلراء م دة مبممة لتايز الرغبة الاًسية لممراهؽ ( كؿ م أريػدم اػ ئز)ى ومػد ي تًػؽ الم ارهػؽ فػ

ح الت أخرى آراء أكثر ت دداً مف آراء األبويفى كرد ف ؿ ربم ممر القمؽ المتولػد مػف ضػ ؼ الضػوابط
التقميديةى ويكوف لممروًة الً ئة ف تفكير المراهؽ آث رض رة ب عم تً بذاتً واآلخريف .

خصائص النمو الجسمي لمرحمة المراىقة المتوسطة:

مػػف المسػػئولي ت الكبػػرى التػ أوابهػ اإلسػػعـ ممػػر المػربيف مػػف آبػ ء وأمهػ ت وم ممػػيف ومر ػػديف ت مػػيـ
الولد مًػذ أف يميػز األحكػ ـ ال ػرمية التػ تػرتبط بميمػً الغريػزيى وًضػاً الاسػم ى والػذكر واألًثػر فػ

هػػذا الت مػػيـ س ػواءن لكوًهم ػ مكمفػػيف ػػرم ى ومسػػئوليف مػػف مممهم ػ أم ػ ـ ام مػػز واػػؿى وأم ػ ـ الم ػربيفى
وأم ػ ـ الماتمػػعن لػػذا واػػب ممػػر المرب ػ أف يػػتفهـ الًمػػو الاسػػم لكػػع الاًسػػيف الػػذكر واألًثػػر ومػػف

خب ئص هذا الًمو:

ً .0م ػػو سػ ػريع فػ ػ الهيك ػػؿ ال ظمػ ػ وازديػ ػ د الط ػػوؿ فػ ػ ك ػػع الاًس ػػيف واتسػ ػ ع الكت ػػؼ والب ػػدر
واألرداؼ لدى البًيف واتس ع الحوض لدى البً ت كذلؾ ظهور الخب ئص الاسدية األولية ف

ب ض ً ط الغدد الاًسية لدى الذكورى وبػدء ال ػ دة ال ػهرية لػدى الفتيػ ت وظهػور ال ػ ر فػ

أازاء الاسـ لدى الاًسػيف وب لتػ ل تغيػر ًبػرة البػوت مًػد الفتػر فيكػوف أكثػر خ ػوًة ويكػوف

مًد الفتي ت أكثر حدة (الفًديى )1 :2112

ً .2مػػو القمػػب واتس ػ ع ال ػراييف فيػػزداد ضػػغط الػػدـ ولهػػذا التغييػػر أث ػرم الب يػػد ف ػ اًف ػ ؿ الم ارهػػؽ
وحس سػػيتً ب إلض ػ فة لًمػػو الم ػػدة بحيػػث تطػػوؿ وتتسػػع ً هيػػؾ مػػف االهتم ػ ـ ال ػػديد ب لاسػػـ

والقمؽ لمتغيرات المف ائة ف الًمو الاسم والحس سية ال ديدة لمًقد فيم يتبػؿ بهػذم التغيػرات
وبمح والت المراهؽ لمتكيؼ م ه (دويدارى )09969246

وترى الب حثة أف المراهؽ يوااً مممية تحوؿ ك ممة ف وزًًى حامً و ػكمًى فػ ميػع األاهػزة الداخميػة
والخ رايػػة لماسػػـى وي ػػد هػػذا التحػػوؿ الاسػػدي مي ػزة لمرحمػػة المراهقػػة ومػػف أبػػرز م لمه ػ ى األمػػر الػػذي
يسػتدم مػػف المػربيف مػػدـ القمػؽ تاػ م أبًػ ئهـ إذا است رضػوا مػ لػديهـ مػػف مػوةى وفػ مػدـ تػوازًهـ أمػ ـ

الكب رى وف سرح ًهـ الكثيرى وحممهـ ف ح لة اليقظة.

ف ػ مرحمػػة المراهقػػة المتوسػػطةى تتوابػػؿ التح ػوالت الاسػػدية والاًسػػية .ويزيػػد اهتم ػ ـ الم ارهػػؽ ب ػ لاًس
اآلخر وتظهر واضحة ًزمة االًتم ء إلر ام مة والتم ثؿ م ه ى والخروج مف سمطة األهؿ ووبػ يتهـ.

إًه ًزمة طبي ية ًحو تكويف الهوية وت كيؿ الذات.

إف المراهؽ يست د لموامػؼ الراولػة ووظ ئفهػ ومهم تهػ ىواف المراهقػة تسػت د لوظيفػة األًوثػة ومهم تهػ ى
وكؿ ذلؾ تقتضيً السًة الحي تية واإلًس ًية بأمر ام الذي لً الخمؽ واألمر (الًغمي
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ى )0994907

وًًبح اآلب ء والمربيف ف هذم المرحمة مرام ة م يأت :

 .0تاًب التركيز ممر الًمو ال قم ممر حس ب الًمو الاسم .
 .2ال مػػؿ ممػػر اسػػتثم ر ط مػػة الم ػراهقيف ف ػ أواػػً الً ػ ط الري ض ػ والك ػػف والبػػح والثق ػ ف
والًفس وال مم واالاتم م داخؿ وخ رج المدرسة.

 .2ال مػػؿ ممػػر ً ػػر الثق فػػة البػػحية بػػيف المػراهقيف وتًميػػة اهتمػ ـ الم ارهػػؽ بػ لت رؼ ممػػر ًػواح
الض ؼ مًدم وأف يس مد ًفسً مستر دا ب لخبراء والمختبيف مع االهتم ـ بوضع وتًفيذ برامج

لتحسيف الًمو الاسم ف المدارس تًفيذا لمبدأ لال قؿ السميـ ف الاسـ السميـل(زهرافى 0999

)252 :

خصائص النمو العقمي لمرحمة المراىقة المتوسطة:

مف المعحظ خعؿ فترة المراهقة أف الحدث السوي يسير ف ًموم ال قم ف اه ت مديدةى فهو يستمر
ف هذا ال قد الث ً مف ممرم ف اكتس ب الق بميػة وفػ تقويتهػ كمػ يًمػو أيضػ فػ الق بميػة لمػت مـ وهػو

إلػر ا ًػػب ذلػػؾ يتميػػز بزيػ دة م بميتػػً ممػػر إدراؾ ال عمػػة بػػيف األ ػػي ء وممػػر حػػؿ الم ػػكعت التػ تتسػػـ
ب لب وبة والت قيد وب إلض فة إلر هذا كمً سيببح أكثر مدرة ممػر الت مػؿ ب ألفكػ ر الماػردة مػف اهػة

أخ ػػرى يا ػػد ويسػ ػ ر فػ ػ الحب ػػوؿ مم ػػر الم ػ ػ رؼ الواسػ ػ ةى والمواب ػػمة مم ػػر اإلدراؾ ال مي ػػؽى وفػ ػ

التبرؼ بحكمةى وف مم رسة المح كم ت ال قمية السميمةى وفػ إمطػ ء األحكػ ـ البػ ئبة التػ تتطمػب
بدوره إبداء واهة الًظر( .ح فظى )69 :0910

ومًػػدم ت ػػرض مميػػً مضػػية مثػػؿ الفػراغ :أسػػب بً ىوكيفيػػة اسػػتغعلً بإمك ًػػً تفهػػـ هػػذم القضػػيةى وتبػػور
األسب ب والكيفي ت بخعؼ األطف ؿى فقد ال يدركوف الم ًر الحقيق لكممةل فراغل مػ لػـ توضػح وتمثػؿى
فضع مف أسب ب الفراغ وكيفي ت استغعلً(.الًغيم

ى )05 :0997

مف خعؿ م سبؽ فإف األسرة المستقرة الث بتػة اله دئػة المطمئًػة تهيػي اػوا مػف الطمأًيًػة لًمػو الم ارهػؽ
ف هذم الفترة ومف أهـ خب ئص هذم المرحمة اآلت :

 .0تهدأ سرمة ًمو الذك ء ويقرب هً مف الوبوؿ إلر اكتم لً ف الفترة م بيف .01 -07

 .2ي ػػزداد ًم ػػو الق ػػدرات ال قمي ػػة وخ ب ػػة الق ػػدرات المفظي ػػة والميك ًيكي ػػة والس ػػرمة اإلدراكي ػػة لتب م ػػد
مستوي ت وتًوع حي ة المراهؽ ال قمية ولتب يف واختعؼ مظ هر ً طه .

 .2ويظه ػػر االبتكػ ػ ر خ ب ػػة فػ ػ ح ل ػػة المػ ػراهقيف األكث ػػر اس ػػتقعال وذكػ ػ ء أو أبػ ػ لة فػ ػ التفكي ػػر
واألممر ف مستوى الطموح.

هػػذا ومػػد واػػد مممػ ء التربيػػة ومممػ ء الػػًفس أف المػراهقيف المبتكػريف يتميػػزوف بحػب االسػػتطعع والبحػػث
مف مثيرات اديدة .
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 .4القدرة ممر التحبيؿ :يميؿ الب ض إلر القراءة واالطعع والرحعت ومح ولة التحرر مػف مػراءة
الكتػػب المدرسػػية واالتا ػ م لق ػراءة الكتػػب ال مميػػة الفمسػػفية الديًيػػة والمواضػػيع المت مقػػة ب ػ لاًس

والميؿ إلر تسايؿ المذكرات.

 .7اإلدراؾ  :يتس ػػع إد ارؾ الم اره ػػؽ لي ػػمؿ الم ضػ ػ والمس ػػتقبؿ ب إلضػ ػ فة إل ػػر م ػػدرة فه ػػـ الحقػ ػ ئؽ
وتحميؿ األحداث.

 .6التخيػػؿ  :تػػزداد مػػدرة الم ارهػػؽ ممػػر التخيػػؿ وي ػػبع مد ارتػػً ب التا ػ م لػػألدب وال ػ ر والموسػػيقرى
وتػػزداد القػػدرة ممػػر االًتب ػ م واسػػتي ب الم موم ػ ت والتػػذكر هً ػ ؾ مهيئ ػ ت تسػػهـ ف ػ تًميػػة هػػذا

الا ًب مًد المراهؽ مًه :

 تطوير أسموب الت ميـ بحيث ي اع الطمبة ممر الت مـ الذات مم يس مد المواطف ممر
استمرار الت ميـ خ رج المدرسة مدى الحي ة.

 تطوير أسموب الت ميـ بحيث يدرب الطمبػة ممػر اسػتخداـ األسػموب ال ممػ فػ التفكيػر
ويًم لديهـ القدرة ممر التاديد واالبتك ر.

 تًظيـ مًػ هج واسػ ة ػ ممة لمقػدرات ال قميػة والميػوؿ المختمفػة تهػدؼ إلػر تحقيػؽ الًمػو
ال قم لممراهقيف إلر أمبر دراة ممكًة اًب إلر اًب مع الًمو الاسم واالًف ل
واالاتم ػ م والروح ػ واالسػػتمرار ف ػ إمػػداد الم ارهػػؽ لمحي ػ ة ال مميػػة واالسػػتمرار ف ػ

إمدادم كإًس ف ب لح ف الماتمع.

 االهتم ـ ب لمراهقيف المتفوميف مقمي والمبتكريف وتًمية مدراتهـ ومواهبهـ .
 االهتمػ ـ ب إلر ػ د الًفسػ التربػػوي والمهًػ مػػف طريػػؽ اإلخبػ ئييف فػ اإلر ػ د ممػػر
أف يس مد ف ذلؾ الوالد الوام والمدرس(.زهرافى )256 :0999

خصائص النمو االنفعالي لمرحمة المراىقة المتوسطة:

المراهؽ ال يرى أًػً ك لكبػ ر تم مػ وخبوبػ والديػً المػذاف يفترمػ ف مًػً فػ السػف افت ارمػ كبيػراى ويتاػً

المراهؽ إلر أس ليب مختمفة –كثي ار أو مميع -ف ًمط هًدامً وأسموب حي تًى و موضوم ت

اهتم م تًى وف أًواع الهواي تى وكيفيػ ت مضػ ء ومػت الفػراغى وهػو حسػ س لمق رًتػً بكبػ ر السػف – فػ

هذا الا ًب-ى ولً مًظ ر خ ص ال يًتبػً لػً كثيػر مػف الكبػ رى ومػف أهػـ خبػ ئص الم ارهػؽ فػ الًمػو
االًف ل كم يراه (الزمبعويى )469 :0995

 .9الحساسية الشديدة :

التأثر السريع ألتفً المثيرات واألسب ب و دة الحس سية بم يسم ً مف موامظ ديًية ومبص إًس ًية.
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 .2التمرد والعصيان :
مح ولة إلثب ت الذات يًتهج المراهؽ سموؾ ال بي ف والتمرد ممػر اميػع أ ػك ؿ السػمطة ب إلضػ فة الػر
تبً السموؾ ال دواً مف اهتً أض ؼ (رض ى )47 : 2111

 .3أحالم اليقظة:

وه ػ ال ت ػػدو كوًه ػ ً ػ ط مقمي ػ ذا بػػبغة ًفسػػية وااتم ميػػةى وه ػ وسػػيمة لمهػػروب مػػف الوامػػع الػػذي
ي ي ػػً يا ػػد الم اره ػػؽ متًفسػ ػ فػ ػ أح ػػعـ اليقظ ػػة لتحقيػػؽ رغب ت ػػً وآم ل ػػًى وا ػػب م لمػ ػ فق ػػدم فػ ػ الحيػ ػ ة

الوام يةى تدور أحعمً حوؿ بطؿ مظموـى والبطؿ ب لطبع هو الب لغ ًفسًى ومد يكوف الظمـ الذي يتخيمػً
مف ًوع سوء الفهـ أو سوء الم ممة الت يمق هػ مػف الكبػ رل .فػ هػذم الح لػة يستسػمـ فيهػ البػ لغ لخي لػً

فيببح ك لً ئـى وهو مستيقظ وك لغ فؿ وهو مًتبًى فع هو ب لً ئـ وال ب لمستيقظى ولكًً فػ ح لػة خمػود
مقم أمرب م يكوف إلر الًوـ (األب ار

ى ومبد الق درىد.ت )269 :

ومد ذكر (خوريى  ) 90 : 2111خ بية أخرى لمًمو االًف ل وه :

 .4المخاوف:

ت تػػري الم ارهػػؽ مخ ػ وؼ مت ػػددة مػػد ال يكػػوف له ػ مبػػررى وهػػذم المخ ػ وؼ تتفػػرع إلػػر :مخ ػ وؼ مدرسػػيةى
بحية ى مخ وؼ مف التفكؾ األسري أو مخ وؼ خمقية بأف برتكب إثم ي رم ب لذًب.

 .7أمًي ت وأم ً اديدة وكثيرة.
ً .6قد و ؾ لمماتمع واألهؿ.

 .5اًطواء ممر الذات أو اًدف ع ًحو الحي ة.

المراىقة والدين:

يػػدخؿ الم ارهػػؽ أثًػ ء ممميػػة تكػػويف الهويػػة أو الكيًوًػػة الخ بػػة بػػً فػ تفػ معت ممػػر ا ًػػب كبيػػر مػػف

األهمية مع المؤسس ت الديًية الق ئمة ف ثق فتً وماتم ً وتدور ف ذهػف الم ارهػؽ ومتئػذ تسػ ؤالت مػدة
حػوؿ ذاتػػً كمخمػػوؽ وم ػ لـ مػػدرة الخػ لؽ ومظمتػػً وكًػً الحيػ ة وم هيػػة هػػذم الحيػ ة فػ بػػورته المث ليػػة
ىوتدف ً هذم التس ؤالت إلر االتا م بوب الديفى يتممس فيً إا ب ت لكػؿ هػذم التسػ ؤالت وهػو يسػتطيع
أف ياد ف دي ًتً إا بة

فية لكؿ م ي ف لً مف تس ؤالت بهذا البػدد وب لتػ ل تسسػتطيع المؤسسػ ت

والهيئػ ت الديًيػة أف تقػوـ بػدور هػ ـ فػ تػدميـ مسػ ر الم ارهػؽ لعسػتقرار ممػر هويػة أو كيًوًػة خ بػػة

بً(م فوشى )257 :0911

ومع دخوؿ اإلًس ف طػور البمػوغ واكتسػ بً القػدرة ممػر التفكيػر الماػرد تت مػؽ ًظرتػً إلػر الػديفى ويػدرؾ
أف الديف البد لً مف إيم ف وامتق د وأف ال

ئر والطقوس ليست كػؿ ػ ءى كمػ يت مػؽ فهمػً لأللوهيػة

ب ػ ػػد أف اتسػ ػػع أمقػ ػػً وتبػ ػػبح معمتػ ػػً مريبػ ػػة بخ لقػ ػػًى لػ ػػذا ك ػ ػ ف الب ػ ػ لغوف أسػ ػػرع مػ ػػف يًضػ ػػـ لمػ ػػدموات

الاديدة(ال ريؼى )222 : 2110
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مف أاؿ ذلؾ ممر األسرة أف تغرس ت ليـ الديف بكؿ الوس ئؿ الممكًة لدى األبً ءى وتحػثهـ ممػر ورود

المس ادى وتب دهـ مف الت بب والت ددى وتر دهـ إلر الرفؽ فػ التوغػؿ فػ الػديفى مسػت يًة ب ل ممػ ء
والب لحيف إلا بة أسئمتهـ ف فترة التفتح الديً لديهـ (القض م ى  0917ىج )526 :2

خصائص النمو االجتماعي لمرحمة المراىقة المتوسطة:

المظ هر األس سية لمًمو االاتم م يتبؼ الًمو االاتم م ف المراهقة بمظ هر رئيسةى وخب ئص

أس سية تميزم إلر حد م مف مرحمت الطفولة والر د.

وتبدو هذم المظ هر ف تاللؼ الفرد مع األفراد اآلخريفى أو ف ًفورم مًهـ ومزوفً مًهـ -:

أ-التآلف:

يسفر المراهؽ خػعؿ تطػورم االاتمػ م مػف مظػ هر مختمفػة لمتػاللؼ تبػدو فػ ميمػً إلػر الاػًس اآلخػرى
وف ػ ثقتػػً بًفس ػػًى وتأكيػػدم لذاتػػًى وفػ ػ خضػػومً لام م ػػة الًظ ػ ئرى وف ػ مم ػػؽ ببػػيرتً االاتم مي ػػةى
واتس ع ميداف تف ممً االاتم م وذلؾ مف طريؽ:

 .0الميؿ إلػر الاػًس اآلخػر :يميػؿ الفػرد فػ أوائػؿ مراهقتػً إلػر الاػًس اآلخػر ويػؤثر هػذا الميػؿ ممػر
ًمط سموكً وً ػ طً ويبػدأ هػذا الميػؿ خفيػ مسػتتراى ويحػ وؿ الم ارهػؽ خػعؿ تطػورم أف ياػذب اًتبػ م

الاًس اآلخر بطرؽ مختمفة متب يًة تتم ر ف اوهره مع أطوار ًموم (السيدى د.ت)221 :

 .2الثقة وتأكيد الذات :لتخفؼ المراهؽ مف سيطرة األسرةى ويؤكد خبػيتًى وي ػ ر بمك ًتػًى ويحػ وؿ
أف يػػرغـ األف ػراد المحيطػػيف بػػً ممػػر االمت ػراؼ لػػً بهػػذم المك ًػػةى فهػػو لهػػذا فخػػور بًفسػػً يب ػ لغ ف ػ

أح ديثً وألف ظً وف ذكر مستوى تحبيمًى وف ال ً ية بمظهرم الخ را لياذب اًتب م الً س إليًل

(م مؿى ) 029 :0917ى كم أًً مرهؼ الحس ف ب ض أمػورم تسػيؿ مدام ػً سػ ار واهػراى ويػذوب
أسر وحسرة حيًم يمسػً الًػ س بًقػد ه دئ(زيػدافى ب.ت  ً )050 :هيػؾ مػف أًػً يفسػر المسػ مدة

مػػف األهػػؿ ممػػر أًه ػ تػػدخؿ والًبػػيحة تسػػمط واه ًػػة ى فيريػػد أف يثبػػت اسػػتقعليتً وواػػودم ب ػ لتمرد
وال بي ف (اله م ى ) 097 :0911

 .2الخضوع لام مة الًظ ئر:يخضع المراهؽ ألس ليب أبػدم ئًى ويبػبح بػذلؾ مبػدا لام مػة الًظػ ئر
الت يًتم إليه ى رغـ تحررم مف أسرتً التػ ً ػأ فيهػ ى أي أًػً يتحػوؿ بوالئػً الامػ م مػف األسػرة
إلػػر الًظػ ئرى وممػ ال ػػؾ فيػػً أف الخضػػوع وال ػوالء الػػذي يبديػػً البػ لغ لم ػ يير ام مػػة األمػراف يقػػؿ
تدرياي كمم تقدمت بً السف وامترب مف الر د(فهم ى ب.ت.)200 :

 .4اتس ػ ػ ع دائػػ ػرة التف م ػ ػػؿ االاتمػ ػ ػ م :تػ ػػزداد آفػ ػ ػ ؽ الحيػ ػ ػ ة االاتم مي ػ ػػة لمفػ ػػرد لمتتػ ػ ػ بع م ارح ػ ػػؿ ًم ػ ػػوم
ىولمام م ت المختمفة الت يًتم إليه خعؿ هذا التطور.
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ب-النفور:

وتػػتمخص أهػػـ هػػذم المظ ػ هر ف ػ تمػػرد الم ارهػػؽ ممػػر ال ار ػػديفى وسػػخريتً مػػف ب ػػض الػػًظـ الق ئمػػةى
وت بػػبً آل ارئػػً وآراء أم ارًػػً ومً فسػػيً وأًدادم(.السػػيدى د.ت )221 :وأهػػـ سػػم ت هػػذم المرحمػػة ي بػػر بهػ

المراهؽ مف ًفسً بمس ف ح لً:

 .0أود أف أكوف محبوب ً أكثر ممف حول .
 .2ال أاد مف أبرح لً بمت مب .

 .2أا دؿ كثي اًر ف مختمؼ األمور.

 .4يقمقً اًت ر ال داء بيف أبً ء مًطقتً .

 .7أخاؿ كثي اًر مًدم أكوف ف مامس الكب ر.

وممر اآلب ء ت ايع أبً ئهـ ممر تطوير اتا ه ت بحية ف معمتهـ االاتم مية.

وترى الب حثة أف المراهؽ يحس ب لح اة إلر االًتم ء إلر رفقة أو بحبة أو مامومة ت ركً م ػ مرمى
يبث إليه آم لً وآم لً وأفراحً وأتراحًى ولك يستطيع المراهؽ التكيؼ ف هذم المرحمة مميً اآلت :
 )0تقبؿ الذات وتفهـ طبي ة مراحؿ الًمو.

 )2التقميؿ مف الطموح ت لتتً سب مع الوامع.
 )2مد اسر التوابؿ و الحوار البً ء مع األهؿ والرف ؽ واأل خ ص المحيطيف.

 )4تًظيـ أوم ت الدراسة ف المًزؿ وتًمية الهواي ت واالستف دة مف أوم ت الفراغ.
 )7حسف اختي ر األبدم ء واالبت د مف أبدم ء السوء.

 )6مم رسة التم ريف الري ضية وتبً سموكي ت أكثر بحة.

 )5تاًب مم رسة ال دات الض رة ك لتدخيف والحي ة الرتيبة المممة.
 )1االهتمػ ـ بتًػ وؿ الغػػذاء المتػوازف الػػذي يحتػػوي ممػػر اميػػع ال ً بػػر الغذائيػػةى وتاًػػب اإلكثػ ر
مف تً وؿ الواب ت السري ة والم روب ت الغ زية.

ممػ ال ػػؾ فيػػً أف الم ػراهقيف ي ي ػػوف ف ػ ح لػػة تبػػدؿ مضػػوي وم رفػ واًف ػ ل سػريع ومتت ػ بعى وهػػو
تغير بع ؾ يقرب اإلًس ف مف الراولة أو األًوثةى أي مف ماتمع الكب رى ويب د بً مػف الطفولػةى لػذا

ممر األهؿ والمربيف مس مدة المراهؽ ف هذم المرحمة ب تب ع اآلت :
 )0تفهـ طبي ة الًمو باميع أ ك لً بهذم المرحمة.

 )2تمبية احتي ا ت المراهؽ الم دية والًفسية وال قمية واالاتم مية .
 )2بً ء الحوار وفتح مًوات التوابؿ المستمر مع األبً ء .

 )4مس مدة المراهؽ بتوضيح أهدافً وموازًة طموح تً مع الوامع .

 )7ت زيز المفهوـ اإليا ب لمذات لدى الم ارهػؽ خ بػة فيمػ يت مػؽ بمفهػوـ الػذات ومسػ مدتً ممػر
تفهـ طبي ة الًمو السريع.
55

 )6المح فظػػة مم ػر خبوبػػي ت الم ارهػػؽى ومػػدـ توايػػً الًقػػد الػػذي يسػػبب تهديػػدا لكي ًػػً السػػوي
مستقبع.

 )5ضػػرورة تقػػديـ الم موم ػ ت الاًسػػية مػػف طريػػؽ األس ػرةن لك ػ ال يسػػتقر الم موم ػ ت مػػف طريػػؽ
الكتب واألفعـ الرخيبة.

 )1ممػػر األهػػؿ مػػد اسػػر التوابػػؿ والت ػ وف مػػع المدرسػػة ببػػورة مسػػتمرة لمومػػوؼ ممػػر مسػػتوى
التحبيؿ المدرس وسموكي ت أبً ئهـ وتخط أية م كمة بأم ف

 )9مف الضروري أف يس ر األهؿ لطمب الم ػورة والمسػ مدة فػ أي م ػكمة مت مقػة بأبًػ ئهـ ومػدـ
التأايؿ ف ذلؾ مهم ك ًت األسب ب.

 )01توفير او مف الطمأًيًة ودمـ المراهؽ لممم رسة ً ط تً حسب ميولً واهتم م تً.

 )00مف الضروري اتف ؽ الوالديف ممر أس ليب الت مؿ مع المراهؽ نك ال يقع المراهؽ فػ حيػرة
واًته ج الديمقراطية المواهة واالبت د مف التسمط وال دة والدالؿ المفرط.

 )02تحسػػس الم ػ كؿ مبػػؿ حػػدوثه وتف يػػؿ سػػبؿ الوم يػػة لمعحظػػة أي تغيػػر سػػمب ممػػر م ػ دات
المراهؽ اليومية وم لاتً بتأف وببر.

وترى الب حثة أف :المراهقة مرحمة تتطمب التفهـ والببر والتأً مػف الم ارهػؽ والوالػديف والمػربيفى وال بػد
مف ت وف وتك ثؼ الاهودن لوبوؿ المراهؽ إلر بر األم ف.
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ػ
ػ
ػ
اضغصلػاضثاضث ػ
اضدراداتػاضدابػظ ػ

 المحور األول :دراسات تتعمق باليوية الثقافية.
 المحور الثاني :دراسات تتعمق باألدوار التربوية لممعمم.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
ت ددت الدراس ت الس بقة ذات ال عمة المحمية واإلمميمية وال لمية بموضوع الدراسةى والت
تً ولت موضوع الحف ظ ممر الهوية الثق فيةى وف
ًتياة طبي ية لمتغيرات الت

مختمؼ المراحؿ الت ميميةى وا ءت هذم الدراس ت

طرأت ممر ًومية األدوار المس همة ف

الحف ظ ممر الهوية الثق فيةى

ومواكبة التقدـ الح بؿ ف طرؽ وأس ليب التدريسى وتقديـ الخبرات والوس ئؿ الم يًة لتبسيط تقديمه ى
وفيم يم مرض لب ض هذم الدراس ت.
و قد قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى محورين ىما:
 دراس ت تت مؽ ب لهوية الثق فية.
 دراس ت تت مؽ ب ألدوار التربوية لمم مـ.

المحور األول :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اليوية الثقافية.
 )1دراسة مجاىد ( )2011بعنوان " :بعض مخاطر العولمة التي تُيدد اليوية الثقافية لممجتمعن ودور
التربية في مواجيتيا"

هػدفت الت ػرؼ ممػر ظػ هرة ال ولمػةى ومت ب ػة تامي تهػ المتًومػةى والك ػؼ مػف مخ طرهػ التػ تهػدد

الهوية الثق فية لمماتمع المبري .كم م مت الدراسة بتسميط الضوء ممر ظ هرة ال ولمة حتر تتضح م لـ
المًهج البحيح لمت مؿ م هػ و تقػديـ تبػور مقتػرح لػدور التربيػة فػ موااهػة مخػ طر ال ولمػة الثق فيػة .
حيث استخدـ الب حث ف دراستً المًهج التحميم الًقدي .ومد توبمت الدراسة إلر ًت ئج ك ف مف أهمه :
•

أف هًػ ؾ ادليػة فػ الًقػ ش حػوؿ م هيػة هػذم الظػ هرة مػ ازلػت م ئمػة ممػر الػرغـ مػف كثػرة الػرؤى

•

أف ال ولمة ه مممية مركبة وله أب ده ومظ هره المختمفة ى ومف الب ب تً وؿ مفهومه مف

•

أف ال ولمة ف ب ده الثق ف تس ر إلر تسديد الثق فة األمريكيػة وطمػس الهويػة الثق فيػة لم ػ وب

•

أف الهوية الثق فية ت ً التميز مف الغير ى وأًه مً مضة لمتًميط والقولبػة ى وهػ المػرآة ال كسػة

والكت ب ت واالتا ه ت الت ح ولت توضيح مفهوـ ال ولمة.
مًظور واحد ى لواود الترابط والتداخؿ بيف كؿ هذم األب د.
الض يفة ى وازالة مقوم ته .

التػ تحفػظ لألُمػة خبػيته المتاػذرة مبػر ال بػور وتميزهػ مػف غيرهػ مػف األمػـ دوف الػذوب ف

فيه .
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•

أف ًتياػة الموااهػة بػيف ال ولمػة والهويػة الثق فيػة مػد تسػفر مػف أحػد االحتمػ الت الثعثػة الت ليػة :

التبػ دـ والبػراع ى أو االكتسػ ح واالًسػح ؽ وضػي ع الهويػة أمػ ـ المػد ال ػولم ى أو الحػوار
والتف مػؿ بيًهمػ ى وفػ امتقػ د الب حػث أًػً فػ ظػؿ التً مضػ ت واألطمػ ع المتب يًػة التػ ت ػهده

السػ حة ال لميػة أف احتمػ ؿ الحػوار والتف مػؿ بػيف ال ولمػة والهويػ ت الثق فيػة غيػر وارد  .وأف

االحتمػ ؿ األكثػر توم ػ ً هػو البػراع والتبػ دـ والػذي مػد يًتهػ بتفكيػؾ الثق فػ ت واًهي رهػ أو

•

اًتب ره إذا تهيأت له أسب ب القوة والغمبة.

ض ؼ االًتم ء الوطً وزي دة التفكيؾ الداخم ى وتزايد وت ميؽ الثق فة االستهعكية.

 )2دراسة برىان ) (2010بعنوان" :دور التعميم العالي في تعزيز اليوية الفمسطينية وأثره عمى التنمية
السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين جامعة النجاح أنموذجا"

هدفت الت ػرؼ إلػ دور الت مػيـ ال ػ ل فػ ت زيػز الهويػة الفمسػطيًية وأثػرم ممػر التًميػة السي سػية مػف

واهة ًظر الطمبة وال مميفى استخدـ الب حث أداتيف هم اإلستب ًةى لم رفة واهة ًظر الطمبة ف ما الت
(المً هج الا م يػةى والهيئػة التدريسػيةى والحركػ ت الطعبيػةى واإلدارة الا م يػةى والمق بمػة (تحميػؿ ًػوم )ى

لم رفة واهػة ًظػر ال ػ مميف .ولتحقيػؽ ذلػؾ أاريػت الد ارسػة ممػر ميًػة مػف الطمبػة وال ػ مميف فػ الا م ػة
موامه ) ( 411ط لب وط لبة و )  ( 20مف ال مميف ف الا م ة.

ومد تمت م لاة البي ً ت إحب ًئي ب ستخداـ المتوسط ت الحس بية والًسب المئويةى لممق رً ت الب دية
)(LSDواختبػ ر) ت) لمامػومتيف مسػتقمتيفى وتحميػؿ التبػ يف األحػ ديى واختبػ ر بػيف المتوسػط ت
الحسػ بية.وتوبػمت الد ارسػة إلػر الًتػ ئج الت ليػة :أف الدراػة الكميػة لػدور الت مػيـ ال ػ ل فػ ت زيػز الهويػة

الفمسطيًية وأثرم ف التًمية السي سية مف واهة ًظر الطمبةى مد أتت بمتوسط )  ( 3.43واًحراؼ م يػ ري
) ( 0.45ى وبًسػبة مئػوي ()%6886ى وهػذا يػدؿ ممػر دور متوسػط لمت مػيـ ال ػ ل فػ ت زيػز الهويػة

الفمسطيًية و التًمية السي سية مف واهة ًظر الطمبة.

 )3دراسدة حمددان( )2118بعندوان " :إصدالح التعمديم الجدامعي وأثدر ذلدك فدي تنميدة مفيدوم اليويدة
الوطنية"

هػدفت الت ػرؼ إلػ آليػ ت إبػعح الت مػيـ الاػ م

وأثػر ذلػؾ فػ تًميػة مفهػوـ الهويػة الوطًيػة ,

كبير بيف أف يًتم المرء لموطف ببط مة حكومية وبيف أف ي يش الوطف
وأ رت الدراسة إلر أف هً ؾ فرمً ًا
فػ الواػداف ويبػبح االًتمػ ء لػً ب لضػمير وال قػؿ والقمػب وبكػؿ الاػوارحى وبيًػت الد ارسػة أف مثػؿ هػذا
االًتم ء ال يتحقؽ مف دوف التربية (المدرسية والا م ية) المواهة الت تغػرس ثق فػة راميػة تسػمو ممػر كػؿ

الخعف ت واالًتم ءات الحزبية والط ئفية وتضػع الػوطف فػ مك ًػة ال يحػؽ ألحػد المسػ س بهػ مهمػ ك ًػت
مً ببً وألق بً وثرواتً واًتم ءاتػً .وأ ػ رت الد ارسػة إلػر دور مؤسسػ ت الت مػيـ فػ ت زيػز الهويػة الوطًيػة

10

ػرور ب لمؤسسػ ت
بدءا مف األسرة الت ت د المؤسسة األولر ف بًػ ء اإلًسػ ف وتً ػئتً م ًا
والدور المًوط به ً

التربوية ومؤسس ت الت ميـ ال ل الت تدمـ وت زز الهوية الوطًية ومفهوـ االًتم ء.

وأ رت الد ارسػة إلػر ضػرورة أف تقػوـ المًػ هج بت زيػز مفهػوـ الهويػة الوطًيػة لػدى الطػعب وترسػيخه فػ
ًفوسهـ.

 )4دراسدة كنعدان (" : )2118الشدباب الجدامعي واليويدة الثقافيدة فدي ظدل العولمدة الجديددة " دراسدة
ميدانية عمى طمبة جامعة دمشق

هػدفت إلػر تحديػد م ػكعت ال ػب ب الم بػرة وبيػ ف أسػب به ى والومػوؼ مًػد ًظػرة ال ػب ب الاػ م
ًحو مفهوـ الهوية الثق فيةى وبي ف أثر ال ولمة ف ال ب ب الا م ى وتحديد الرؤية المستقبمية لدى ال ب ب

الا م

.ولموبوؿ إلػر هػذم األهػداؼ بػمـ الب حػث اسػتب ًة خ بػة تضػمًت ثعثػة محػ ور ركػزت ممػر

م رفػة اتا هػ ت ال ػب ب الاػ م

ال ب ب الا م

ًحػو مفهػوـ الهويػة الثق فيػةى وال ولمػةى والم ػكعت التػ ي ػ ً مًهػ

أخير ًظرة ال ب ب الا م
وسبؿ موااهته ى و ًا

إلر المسػتقبؿ .وتػـ تطبيػؽ الد ارسػة ممػر

ميًة مػف ال ػب ب با م ػة دم ػؽ بمختمػؼ تخببػ تهـ ال مميػة واإلًسػ ًيةى وأبػرز أهػـ م ػكعت ال ػب ب

ومًه الم كعت االاتم مية واالمتب دية والديًية واألخعمية والسي سػية والذاتيػة ال خبػيةى وتومػؼ مًػد

أسب ب هذم الم كعت الت ي ود ب ضه إلر اواًب مدة مًه :األسرة والاػًس والمهًػة والهويػة واإلدمػ ف
واالغتراب والعمب الةى وكم بػيف مبػ در القمػؽ لػدى ال ػب ب التػ ت ػود إلػر مظػ هر مػدة مًهػ مػدـ الثقػة

ب لًفس والظروؼ االمتب دية والسيئة وممة الفرص ال مؿ .ومد توبؿ الب حث إلر مامومة مف الًت ئج مف

أهمه :

• احتمت الم كمة االمتب دية المرتبػة األولػر بًسػبة موافقػة) ( 92.84 %ى وهػذا إف دؿ ممػر ػ ء
ػر يثقػؿ ك هػؿ ال ػب ب فيطفػو بػذلؾ ممػر سػطح
مبئػ كبي ًا
فإًم يدؿ ممر أف الا ًب الم دي ي ػكؿ ً
اميع م كعتهـ.

• احتعؿ الهوية بًسبة ) ( 21.26 %مف الموافقيف المرتبة األخيرة ف م ئمة أسػب ب الم ػكعت إال
ػبب
دليؿ كبير ممر إدراؾ و وم مميقيف لمهوية الثق فة وايمػ ف ارسػخ بهػ ممػ يا مهػ ال ت ػكؿ س ً
ػبب
لمم ػكعت ب لًسػبة ل ػب بً ى إذ بمغػت ًسػبة) ( 61.17 %مػف ال ػب ب الرافضػيف مػده س ً
لمم كعت.

• وتتطمع روح ال ب ب المًطمقة والوامية لموامع والراغبة ف تحسيًً إلر التحرر مف هيمًة أمريك و
الخروج مف سيطرته ومق ومة مح ولته حكـ ال لـ ى وك ف ذلؾ)(92.19%

ومد أوبر الب حث بمامومة مف التوبي ت مًه :

• االهتم ـ ب ل ب ب ورم يتهـ وتزويدهـ بمستادات ال بر ومتغيراتً وتق ً تًى مع ضرورة المح فظة
ممر الهوية الثق فية وتراث األمة وميمه ال ربية األبيمة.
12

• ضػرورة التركيػز فػ مً هاًػ الا م يػة ممػر ظػ هرة ال ولمػة بم لهػ ومػ مميهػ ى وبيػ ف أثرهػ فػ

ما الت الحي ة السي سية واالمتب دية واالاتم مية والثق فية والت ميميةى والتركيز ممر أثره الكبير

ف الهوية الثق فية وخطره ممر ثق ف ت ومومي ت ال وب المختمفة.

ًظر ألف المهًة و الظروؼ االمتب دية السيئة و ممة ال مؿ مػف أهػـ الم ػكعت التػ ي ػ ً مًهػ
ًا
•
ال ب ب الا م

واب ربط الا م ة ب لماتمع.

• ضػرورة تأكيػد خطػط التًميػة ممػر اسػتي ب اميػع األطػر والكفػ ءات التػ تخراهػ الا م ػة
واالستف دة مًه .

 )5دراسة عبد الرازق ) (2007بعنوان" :التعميم واليوية فى عالمنا العربي"
هدفت الت رؼ م إذا ك ف هً ؾ أثر لممتغيرات ال لمية فػ الماػ ؿ التكًولػوا ممػر الهويػة أـ

ال؟ وهػؿ الت مػيـ وأًم طػً فػر الومػت الػراهف يسػهـ فػر ت ميػؽ اػذور الهويػةن أـ أف التػدامي ت االمتبػ دية
والسي سية وهيمًة القطب الواحد ورغبتً فر فرض ثق فتً ى وكوف ال ػ لـ تحػوؿ اليكتروًيػ إلػر مريػة واحػدةى

مد أسهـ فر تقمص مفهوـ الهوية واالًتم ء وبخ بة فر ال لـ ال رب واإلسعم ,إف الحديث مػف الت مػيـ
يػدفع إلػر القػوؿ أف الت مػيـ فػر أي ماتمػع يمثػؿ الركيػزة الرئيسػة لًهػوض الماتمػع ممميػ ى وذلػؾ فػ حػ ؿ

االهتم ـ بً وتف يمً مبر إمداد ايد وف مؿ لمم مميفى واختي ر ايد ومتميػز لمقػررات تسػ ير الوامػع ال ممػ

والتكًولوا مف ً حيةى وتح فظ ممر اإلط ر القيم الذي يحدد هوية الماتم ت واألمـ مف ً حية أخرىى

إض فة إلر واود بيئة فيزيقية ايدة مبر مبًر ايدى إض فة إلر أم كف تمػ رس مػف خعلهػ األً ػطة الفًيػة
والري ضيةى واالاتم مية .ويبقر الحديث مف إدارة متميزة له القدرة ممر اتخػ ذ القػرار المً سػب فػر الومػت

المً سػبى ولػديه طمػوح لبػً مة بيئػة ت ميميػة ايػدة وتسػ ر إلػر التًػ فس فيمػ بيًهػ فػر سػبيؿ ًهػوض

المدرسة أو الا م ة مف أاؿ ترسيخ مفهوـ الهوية الوطًية والمح فظة مميه .ومًدم يًظػر أوليػ ء األمػور
إلػر هػذا الوامػع الػذي يسػتًد إلػر فمسػفة تربويػة واضػحةى وبيئػة فيزيقيػة متميػزةى إضػ فة إلػر مقػررات ذات

ػدادا لػً كمػ وكيفػ بمػ يتً سػب مػع طبي ػة األبًػ ء ومػراحمهـ ال مريػة ى
ااػ لمكتػ ب وام ً
موابػف ت ايػدة إخر ً
وم مػـ متميػز ى ومتهػ ًسػتطيع أف ًقػوؿ أف أوليػ ء األمػور أبػبحوا مًبػ اًر فػ معً وم ػ رك ً فػر الت مػيـى
وتكوف الثقة مد م دت بيف أولي ء األمػور وبػيف المؤسسػ ت الت ميميػةى ب ػكؿ يحقػؽ التاػ وب ًحػو بػً مة

الهوية الحقيقيػة التػ تضػمف ًهضػة الماتمػع وتضػمف لػً التميػزى وتبػًع بػدوره راػ ال يتحممػوف األم ًػة
أيض
ويح فظوف ممر الربيد الحض رى إض فة وليس حذفً ى تطوي ار وليس تغي اًر سمبي ً ,وومته يمكف القوؿ ً
أف الهوية مد تـ الحف ظ مميه وأف كؿ مً بر المًظومة الت ميمية ت مؿ ببدؽ ًحو ًهضة األمة.
 )6دراسة القاسم ) (2005بعنوان":اآلثار السمبية لمعولمة عمى اليوية"
هدفت لمت رؼ ممر اآلث ر السمبية لم ولمة ممر الهوية وم إذا ك ف ثمة آث ر إيا بية ممر الهويػةى ثػـ

تبور لسبؿ الت مؿ مع ال ولمة بم يحفظ الهويةى وكذلؾ سبؿ االستف دة مف ال ولمػة لمحفػ ظ ممػر
ًا
مدمت
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الهوية وخمبت الدراسة إلر ضرورة االًفتػ ح ممػر اآلخػريف واالسػتف دة مػف فػرص ال ولمػة والتقػدـ ال ممػ

والتقً ى وتطور ثق فتً وتحسيف أوض مً .إض فة إلر تطوير م روع اإلسعـ الحض ري المتك مؿى وام دة
بً ء الوحدة اإلسعمية ممر أس س رع ام سبح ًً وت لرى وام دة بً ء وبي غة الًظـ الت ميمية والت وف

م بيف الدوؿ ال ربية واإلسعمية ف ما ؿ الت ميـ وذلؾ مف أاؿ التحبيً ت الثق فية ألمتً .

 )7دراسدة  )2112( khanlouبعندوان" :فحدص وتحميدل العالقدة بدين اليويدة الثقافيدة وبدين الحفدز

الشخصدي لممدراىقين" "To examine and analyze the relationship between cultural identity
"and between catalysis Profile for Adolescents

هػدفت إلػر فحػص وتحميػؿ ال عمػة بػيف الهويػة الثق فيػة وبػيف الحفػز ال خبػ لممػراهقيف الػذيف

ي ي ػوف بماتم ػ ت مختمطػة الهويػةى أاريػت ممػر ميًػة بمػغ مػدده ( )110ط لبػ مػف  4مػدارس ث ًويػة

بمًطقة ه ميمتوف – ويًتوورث بوالية أوًت ريو الكًدية .حيث استخدمت األس ليب  surveyواتب ت الدراسة

طريقة البحث المسح واألدوات الت ت ً بقي س الهوية الثق فية وب لدوافع ال خبية وأسفرت الًت ئج مف
تأثر الهوية الثق فية ب مر وًوع ميًة الدراسة (المراهقيف ( ولمخمفية الثق فية والتب دؿ الثق ف

والظروؼ ال ئمية ومفهوـ الدمـ والمس ًدة ممر الداف ية الذاتية.
 )8دراسدة  )2112( Kelly&Borrowedبعندوان" :التشدكيل الثقدافي بدين مجموعدة مدن الطدالب

األفارقدة بالمددارس الثانويدة بكنددا" " The cultural formation among a group of African
"students in secondary schools in Canada

هدفت إلر دراسة هوية السود والت كيؿ الثق ف بيف مامومة مف الطػعب األف رمػة ب لمػدارس الث ًويػة

بكًػدا ى وامتمػدت الد ارسػة ممػر بحػث تػـ تطبيقػً ممػر ػريحة مػف الطػعب األف رمػة ب لا م ػ ت الكًديػة

وتقبػ البحػث حػوؿ طػرؽ وأسػ ليب الوسػ ئط اإلمعميػة الثق فيػة فػ ت ػكيؿ وبػي غة هويػ ت السػود ومػد
أوضػحت الد ارسػة مػدي تػأثر ال ػب ب مػف هػذم المامومػة فػ اسػتقب ؿ وفهػـ واالسػتف دة مػف الوسػ ئط

اإلمعمية( بور ى موسيقر ى أفعـ ى ماعت ى وتمفزيوف )وأثر الثق ف ت ال ب بية الت توااههـ ف الحي ة

اليوميػة  .ومػد وضػحت الد ارسػة أهميػة إلقػ ء البحػوث الضػوء ممػر كيفيػة تحميػؿ المفػ هيـ ال ق ئديػة

(األيدلواية) مع إدراؾ أهمية ومواكبة التركيز الح ل ممػر مرحمػة مػ ب ػد التطػور والتحػديث .ومػد تً ولػت

الدراسة موضحة ف ًت ئاه الخت ميةى التأثيرات التربوية لهذم ال وامؿ.

 )9دراسة الحسين( )2111بعنوان" :اتجاىات طمبة الجامعة دمشق نحو مفيوم العولمة و انعكاساتيا"
هدفت الت رؼ إل اتا ه ت طمبة الا م ة ًحو مفهوـ ال ولمػة واً ك سػ ته ممػر الهويػة الثق فيػة

وبيغت م كمة الدراسة مف سؤاليف :م اتا ه ت طمبة الا م ة ًحو مفهوـ ال ولمػة؟ ومػ اتا هػ ت طمبػة
الا م ة ًحو مفهوـ الهوية الثق فية؟
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ت كمت ميًة البحث مف طعب الدراس ت ال مي ف كمية التربية با م ة دم ؽ ى وبمغ مػدد الػذيف

أاػ بوا مػف أسػئمة الد ارسػة  84ط ًلبػ وط لبػة ى وسػحبت ال يًػة ب لطريقػة ال ػوائية مػف الماتمػع األبػم
الب لغ  100ط لب وط لبة .ومد توبمت الدراسة إلر مامومة مف الًت ئج مف أهمه :
 -لدى الطعب وم ب لهوية الثق فيةن وهذا الوم متأبؿ ف ًفوس الطعب.

 رأى الطعب أف ال ولمة ت ط الهوية الثق فية فربة لعًفت ح و الت رؼ والتف مؿ مع مستادات ال مـوالم رفػة ى وأف ال ولمػة ت طػ فربػة إلمػ دة الديمقراطيػة لماتم تهػ ولتاديػد الهويػة الثق فيػة لػذاته
وابداع أفراده .

 تمثؿ التأثير السمب لم ولمة ف الهوية الثق فية برأي ال ب ب ف وس ئؿ اإلمعـ وتقًي ت االتب ؿ مفخعؿ تسطيح البرامج اإلمعمية والثق فية.

)11

د ارسة  )2111( Palmerبعنوان" :التأصيل والتبادل الثقافي وتطور اليوية العرقية"" Rooting

"and cultural exchange and development of ethnic identity

هدفت إلر بحث مسألة التأبيؿ والتب دؿ الثق ف وتطور الهوية ال رمية بيف أكثر مف ايؿ مف أاي ؿ

األمريكييف مف أبؿ كوري ف الوالي ت المتحدة  .ومد ت رض الب حث إلر ثعثة موامؿ أس سية ف ما ؿ

الهوية تمخبت ف (أ) الهوي ت ال رمية المؤثرة ممر ماتمع الدراسةى (ب)ال ً بر األس سية المؤثرة ممر
كؿ فرد ى أو مًبر مف مً بر ماتمع الدراسة وتأثرم ال رم وهويتً ال رميةى ثـ (ج) ال عمة بيف مممية

التبػ دؿ الثقػ ف والهويػ ت ال رميػة .حيػث ركػزت الد ارسػة لممػؤثرات ال رميػة ممػر المهػ اريف الكػورييف إلػر

الوالي ت المتحدة األمريكية ممر فترتيف ممريتيف لسف م مبؿ مرحمة المراهقة ى و مرحمة المراهقة توبمت

الد ارسػة إلػر أف اكتمػ ؿ ممميػة التبػ دؿ الثقػ ف وتطػور الهويػة الثق فيػة ك ًػت أكثػر بػرو از فػ الايػؿ الثػ ً

والايؿ األوؿ مف المه اريف ى وسم ح ماتمع الدراسة مف التخمص مف ب ض ال دات والتق ليد مف طريؽ
تبً مس ار وسط بيف الهويتيف ى الكورية واألمريكية .

 )11دراسة  )2111( Salabiبعنوان" :العالقة بين اليويدة الثقافيدة والتحصديل العممدي لمطدالب" " The
"relationship between cultural identity and student achievement

هػػدفت إلػػر ك ػػؼ ال عمػػة بػػيف الهويػػة الثق فيػػة والتحبػػيؿ ال ممػ لمطػػعب األمريكػ ف مػػف أبػػؿ مربػ
ب لمػػدارس الث ًويػػة ف ػ ما ػ الت الق ػراءةى والري ضػػي ت والمغ ػ ت .وأ ػ رت إلػػر أف التًػػوع والتب ػ يف داخػػؿ

الفبػ ػػوؿ الد ارسػ ػػية مػ ػػد أث ػ ػ ر ح ػ ػوا اًر وًق ػ ػ ً ال مً ػ ػ ص مًػ ػػً حػ ػػوؿ الهويػ ػػة الثق فيػ ػػة وتأثيره ػ ػ ممػ ػػر أداء
الطعب.وأوض ػػحت الد ارس ػػة م ػػدي أهمي ػػة مس ػػتوي مممي ػػة التبػ ػ دؿ الثقػ ػ ف أو ال ػػتقمص مم ػػر ال خب ػػية
وتأثيره ب كؿ كبير ممر إيا د مستوي كبير مف االرتي ح حيث يهتـ الم مموف بت ايع اًخراط الطعب
ف حرك ت تس مدهـ ممر االًدم ج ف الماتم ت المحمية الت يت كؿ مًه الماتمع األمريكػ  .ومػف
أهـ م توبمت لً هذم الدراسة أهمية الهوية الثق فية ف أوسػ ط الطػعب ال ػرب مػف أبػؿ أمريكػ مػف

ذوي الح ؿ الموسر ى ومف ال وامؿ المس مدة ف إحراز ًا ح ت مميزة هر سهولة اًخراط هذم ال ريحة
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فر الماتمع بسػهولة ويسػر والًهػؿ مػف م ػيف الثق فػة األمريكيػة بكػـ كبيػر ممػ سػ مدهـ كثيػ ار فػ إحػراز

الًا ح وأدى ف الًه يػة لسػهولة اًبػه رهـ فػ بوتقػة الماتمػع األمريكػ مػع ال ػ ور ب الرتيػ ح لمحفػ ظ
ممػر ثق فػ تهـ وارثهػـ ممػ سػ مد ممػر إحػراز المزيػد مػف الًاػ ح واإلًاػ ز األكػ ديم فضػع مػف الًاػ ح
ف مختمؼ الً ط ت والف لي ت الحي تية األخرى.

 )12دراسة  )2111( Cherianبعنوان" :طبيعة الفوارق في وضعية اليوية العرقية" "The nature of
"the differences in the status of ethnic identity

هػدفت إلػر ك ػؼ طبي ػة الفػوارؽ – إف واػدت – فػ وضػ ية الهويػة ال رميػة والتوم ػ ت االسػتقعلية

لمذكور واإلً ث لمطعب الهًود اآلسيوييف ال ار ديف ب لوالي ت المتحدة األمريكيػة وأًػدادهـ مػف ًفػس الثق فػة
وال وامؿ المػؤثرة ممػر تكػيفهـ مػع التفضػيعت اإلسػتراتياية.ا ػتممت ال يًػة ممػر ٗ ٤ط لبػ ب لمسػتوى -٤

ٕٔ ف مدرستيف ث ًوية بقط ع سكً واحد ب لواليػ ت المتحػدة مػف أبػؿ هًػدي ى وآسػيوي والػذيف هػـ إمػ

مهػ اروف أو مػف الايػؿ األوؿ أو أف آبػ ءهـ مػف مواليػد خػ رج الواليػ ت المتحػدة األمريكيػة وًحػو()444
ط لب موم زي األبؿ ى ومميؿ مًهـ مف مواليد خ رج الوالي ت المتحدة األمريكية .ورغـ أف ًت ئج الدراسة لـ
تػوفر سػًدا مويػ لوضػ ية الهويػة ال رميػة ولمسػموكي ت االسػتقعلية المػؤثرة ممػر أًمػ ط التكيػؼى فػإف هًػ ؾ

ح اػة لمزيػد مػف الد ارسػ ت والبحػوث لبيػ ف التًػوع واالخػتعؼ فػ خمفيػة الهويػة وتػأثير ذلػؾ ممػر موااهػة
الطعب لمتبدي لحؿ الم كؿ.
)13

دراسة  )2111( Perlis, and Albrtotorresبعنوان" :تأثير العولمة عمى سياسة تعمديم

الدول القومية في العالم" " The impact of globalization on education policy of nation-states
"in the world

هدفت إل تحميؿ كت ب ت مامومة مف المؤلفيف ال لمييف  .وهدفت لمً م ة كيفية تأثير ال ولمػة ممػر
سي سة ت ميـ الدوؿ القومية ف ال لـ ى ومف أهػـ الًقػ ط المت مقػة ب لد ارسػة الح ليػة أف الت مػيـ مػف أاػؿ

الحي ة ف م لـ كوً ي مؿ ممر توسيع الماتمع متخطيػ حػدود األسػرة و اإلممػيـ أو المًطقػة والػوطف
إلػر ماتم ػ ت االًتمػ ء المحتممػة المت ػددة والم ػتتة والمؤمتػة والمتغيػرة  .ومػد مثمػت األسػرة والمواطًػة
وال مؿ المب در األس سية لمهوية ف تربية التًوير لكًه تببح أكثر مرضة لمزواؿ ومهػددة بواسػطة

الحراؾ الطوم أو القسري والتً فس مع المب در األخػرى لعًتمػ ء كمػ تًػوم الد ارسػة إلػر أف مػدارس
اليوـ توااً سمسمة مػف التوم ػ ت المتبػ رمة والمتغيػرة ى تتاػً إلػر طػرؽ بديمػة وغيػر متوم ػة لمًمػو ى
والر ًق ط مرا ية لمهوية تتبدؿ ب طراد لذا فإًً مف المهـ أف تكوف األهػداؼ التربويػة ذات مروًػة وأف

تكوف متكيفةى مع ت مـ كيؼ يت يش المرء مع اآلخريف مع المس مدة ف تكويف ودمـ م ػ مر الهويػة

الحيوية بمواب سي م ت مت ددة مف االًتم ء .

16

)14

دراسدة  )1999( Nalderبعندوان":الثقافدات بدين األمدم بددال مدن عولمدة الثقافدة" "cultures,

"between nations instead of the globalization of culture

هػدفت إلػر توضػيح الفػرؽ بػيف ثق فػة االخػتعؼ بػيف الثق فػ ت كمػ هػدفت إلػر الحػديث مػف اخػتعؼ

الثق فػ ت بػيف األمػـ وبػً مة الم رفػة المبًيػة ممػر ذلػؾ االخػتعؼى ومػد أ ػ رت ًتػ ئج الد ارسػة :إلػر أف

تكًولوايػ االتبػ الت وبرمايػ ت الػًظـ هػ التػ ت مػؿ ممػر تاميػع الثق فػ تى مػف ااػؿ الحبػوؿ ممػر

الترابط ال لم ى وذلؾ هو مممه المفترض بدال مف أف يكوف مممه التزوير وفرض الثق فة الواحدة.
)15

د ارسة  )1999( Clarkeبعنوان" :اكتشاف اليوية الثقافية الواقعية بين اليافعين من الشدباب"

""The discovery of the cultural identity of realism among young adolescents

هدفت إلر وضع آلي ت لا ؿ األدبي ت الدراسية أكثر ادوى وف ئدة واكت ؼ الهويػة الثق فيػة الوام يػة

بيف الي ف يف مف ال ب ب  .ومد ت رضت الدراسة ب لتحميػؿ لمح اػة لػربط الطػعب ب ألدبيػ ت الد ارسػية والتػ

له كبير األثر ممر ثق فة الطعب وخبراتهـ وذلؾ مف حيػث تببػير الطػعب بػ لقيـ الثق فيػة والخبػرات ممػ

يتطمب المً هج الدراسية ب لمراحؿ الث ًوية لمغة االًاميزية لتكػوف فػ خدمػة الماتمػع لػت كس وتاسػد وامػع

التًوع ال رم والثق ف المتً م ب لماتمع الكًدي ىواستًدت الدراسة إلر وبؼ المحتوى التحميم لممً هج
والكتػب الد ارسػيةى وتقيػيـ اػدوى الكتػب والم اراػع الد ارسػية وارتب طهػ ب ليػ ف يف مػف الطػعب أو القػراء .ومػد

ممت هذم التح ليؿ دراسة ًحو( )9كتب له وثيؽ البمة بتكويف والتأثير ممػر الهويػة الثق فيػة فضػع مػف

الت رض لًحو( )9مواضيع حيوية مم يهـ ماتمع الد ارسػة الػذي ي تمػد ممػر التبػ دؿ الثقػ ف بػيف الطػعب
واً ك س ت ذلػؾ ممػر الماتمػع بفئ تػً الًوميػة ( إًػ ث ى ذكػور (ى وال ػرؽ ى والبػؼ .ومػد أوبػت الد ارسػة
ب لقي ـ ب لمزيد مف الدراس ت لتطوير وبي غة استراتياي ت اديدة ف ما ؿ األدبيػ ت الد ارسػية التػ ت ًػ

ب كت ػ ؼ وتحميػؿ الوسػ ئؿ المسػتحدثة لمتبػدي لمحتػوى المًػ هج الد ارسػية وربػط أدبيػ ت الد ارسػة بحيػ ة

الطعب ال خبية وهوي تهـ الثق فية.
)16

دراسدة  )1997( Te asdelبعندوان" :أنمداط الثقافدة المجتمعيدة" "Patterns of Culture

"community

هدفت إلر توضيح أف ال ولمة مد امبت م ه أًم ط ً ثق فية مغ يرةى ولموااهػة ذلػؾن ًمػت حركػة مويػة

فػ مًطقػة (الب سػفيؾ) اآلسػيوين لت مػيـ الثق فػة المحميػة والخبوبػية الماتم يػة وذلػؾ مػف خػعؿ بػرامج

إمداد الم مميف حتر يكسبوا ذلؾ االتا م وهـ بدورهـ يًقموًً لطعبهـى ومد ارتكزت ممر مدد مف الرك ئزى

أهمه التوسع ف ً ر الثق فة المحمية مػع ربطهػ بػ لمتغيرات ال لميػةى فهػـ الػذات والػوالء لمثق فػة الوطًيػةى
والهوية الثق فية ى التأكيد ممر مف هيـ الحرية والتس مح.
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ب .المحور الثاني :الدراسات التي تناولت األدوار التربوية:

 .1دراسة منصور )  ( 2007بعنوان" :تحديات العولمة التربوية المتعمقة بالدراسة وسبل مواجيتيا"

هػدفت إلػر إلقػ ء الضػوء ممػر تحػدي ت ال ولمػة التربويػة لممدرسػةى وبيػ ف يبػؿ موااهتهػ ومػد

اسػتخدمت الد ارسػة المػًهج الوبػف التحميمػ ى ولتحقيػؽ أهػداؼ الد ارسػة امتمػد ممػر األدب التربػوي ذي

ال عمػة بموضػوع الد ارسػةى ومػد أكػدت الد ارسػة ممػر أهػـ التحػدي ت التػ توااػً المدرسػة وهػ ذات ب ػديف
خ راية مثؿ التدخؿ ف تغيير المً هج واستهداؼ الهوية واستدراج القيـ ال لميةى وتحدي ت داخمية كتػدً
ًوميػة الت مػيـ وال اػز التربػويى وغيػ ب الم مػـ القػدوة ى ووضػحت أف مػف سػبؿ ال ػعج التحبػيف الثقػ ف
والتربية ممر االًفت ح الوام والً مد وابعح المً هج وتحقيؽ التربية المستدامة واالهتم ـ ب لموهوبيف.

 .2دراسدة أبدو دف واألغدا )  ( 2006بعندوان" :التمدوث الثقدافي لددى الشدباب فدي المجتمدع الفمسدطيني
ودور التربية في مواجيتو"

هدفت هذم الدراسة إلر الت رؼ إلر مستوى التموث الثق ف لػدى ال ػب ب فػ الماتمػع الفمسػطيً

مف واهة ًظر أمض ء الهيئة التدريسية ب لا م ت ومعمتػً بمتغيػرات (الاػًسى الكميػةى ومكػ ف السػكف)ى
كمػ هػدؼ البحػث إلػر تحديػد أهػـ أسػب ب التمػوث الثقػ ف لػدى ال ػب ب فػ الماتمػع الفمسػطيً ى ووضػع
بيغة تربوية لموااهة التموث الثق ف والحد مًً.

وأمػد الب حثػ ف اسػتب ًة لقيػ س التمػوث الثقػ ف مػف  41مبػ رة موزمػة ممػر ثعثػة ماػ الت هػ (الم تقػدات
واألفكػ رى السػموؾ ال ػ ـى المظهػر ال ػ ـ)ى وتكوًػت ميًػة الد ارسػة مػف أمضػ ء هيئػة التػدريس ب لا م ػة

اإلسعمية بغزة بمغ مدده  129تـ اختي ره بطريقة م وائية طبقيةى وتوبؿ البحث إلر الًت ئج الت لية :أف
ًسبة التموث الثق ف لدى ال ب ب ف الماتمع الفمسطيً مف واهة ًظر أمض ء هيئة التػدريس ب لا م ػة

مد بمغت ()%64841وواود فروؽ دالة إحب ئي ً ف تقدير أمض ء هيئة التدريس لمستوى التمػوث الثقػ ف
لدى ال ب ب الفمسطيً يغزى لمتغير الاًس لب لح اإلً ث.

 .3دراسدة الحداج أحمدد )  ( 2004بعندوان":سدبل االرتقداء بالممارسدات التربويدة لمعممدي المرحمدة
األساسية العميا في محافظات غزة في ضوء المعايير التربوية اإلسالمية"

وهدفت إلر م رفة مدى مي ـ م مم المرحمة األس سية ال مي ب لمم رس ت التربوية المستخمبة مف

الم يير التربوية اإلسعمية ثـ االرتق ء ب لمم رس ت التربوية لدى الم مميف ف مح فظ ت غزة وتـ استخداـ
المػًهج الوبػف التحميمػ ى ومػد تكوًػت ميًػة الد ارسػة مػف)  ( 600ط لبػ ً وط لبػة مػف البػؼ ال

ػر و (

) 200م مم ً وم ممػة ىحيػث تػـ اسػتخداـ االسػتب ًة كػ دام لمد ارسػة ى وأ ػ رت ًتػ ئج الد ارسػة إلػر أف :ماػ ؿ

المم رس ت التربوية الخ بة بوااب ت الم مـ والت مًه يواً الطمبة إلر االمتداء ب لًم ذج الحسًةى يرامر
م مر الطمبة ىيتاًب تكميؼ الطمبة فوؽ ط متهـ مد احتؿ المرتبة األولر.
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 .4دراسة أبدو جاللدة ) (2003بعندوان" :الددور التربدوي ألعضداء ىيئدة التددريس الجدامعي فدي مواجيدة
تحديات العولمة وسبل تطويره من وجية نظرىم"

هػدفت إلػر ربػد مامومػة التحػدي ت الدوليػة واإلمميميػة والقطريػة ى اإليا بيػة مًهػ والسػمبية التػ

أفرزته ال ولمة ف وض ه الراهف ى وتأثيره ممر الحي ة الثق فية واالاتم مية والتربوية والتطبيقيةى إض فة
إلػر الت ػرؼ ممػر الػدور التربػوي الممػ رس مػف مضػو هيئػة التػدريس فػ الا م ػة اإلسػعمية بغػزةن فػ
موااهة تحدي ت ال ولمة ف الما الت األرب ة .ومد استخدمت الب حثة إحب ئية وه :
 المتوسط ت الحس بية والًسب المئوية واألوزاف الًسبية.

 م مؿ ارتب ط بيرسوف ى وألف كروًب خ ى وتحميؿ التب يف األح دي  one-way-Anovaواختب ر فيً
لممق رً ت الب دية .

ومد توبمت الدراسة إلر مامومة مف الًت ئج مف أهمه :

 تػـ ميػ س وم رفػة أكثػر أب ػ د الد ارسػة مم رسػةً و ػيوم ً مػف مبػؿ مضػو هيئػة التػدريسى حيػث تراوحػت

األوزاف الًسبية بيف( )%74840 -%69804ك ًت أكثر األدوار يوم ً ومم رسة ف موااهة تحدي ت

ال ولمػة األدوار التػ تت مػؽ ب لب ػد التربػوي( الب ػد الث لػث )يميهػ الماػ ؿ الثقػ ف ثػـ االاتمػ م ثػـ
التطبيق .

 تواد فروؽ ذات داللة إحب ئية مًد مستو ى داللة أمؿ مف )  ( 0.01بيف متوسط ت دراة مم رسػة
مضو هيئة التدريس لدورم التربوي ف موااهة تحدي ت ال ولمة ى والدراة الكمية لمدور التربوي ل ضو

هيئة التدريس ف موااهة التحدي ت األرب ة ى وذلؾ لب لح الب د التربوي ى الذي حبػؿ ممػر المرتبػة
األولػر ى ثػـ الثقػ ف الػذي حبػؿ ممػر المرتبػة الث ًيػة ى ثػـ االاتمػ م المرتبػة الث لثػة ثػـ التطبيقػ

المرتبة الراب ة.

 تواػد فػروؽ ذات داللػة إحبػ ئية مًػد مسػتوى أمػؿ مػف )  ( 0.01بػيف دراػ ت مم رسػة أمضػ ء هيئػة
التػدريس لػدورهـ التربػوي فػ موااهػة تحػدي ت ال ولمػة فػ الماػ ؿ الثقػ ف واالاتمػ م والتربػوي

والتطبيق تُ زى إلر متغير الكمية( كميػ ت ػرمية – إًسػ ًية –تطبيقيػة ممميػة )وذلػؾ لبػ لح الكميػ ت
ال رمية ثـ اإلًس ًية ى ثـ التطبيقية.

 تواد فروؽ ذات داللػة إحبػ ئية مًػد مسػتوى داللػة أمػؿ مػف )  ) 0.01بػيف دراػ ت مم رسػة أمضػ ء
هيئة التدريس لدورهـ التربوي ف موااهة تحدي ت ال ولمة ف أب د الدراسة تُ ػزى إلػر متغيػر المؤهػؿ
ال ممػ ( أسػت ذ م ػ رؾ – مسػ مد – مح ضػر ) وذلػؾ لبػ لح األسػت ذ المسػ مد ثػـ الم ػ رؾ ثػـ

المح ضر.
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 .5دراسة درويش )  ( 2003بعنوان" :دور المنظمات األىميدة اإلسدالمية فدي تربيدة الدنشء والمعوقدات
التي تواجييا من وجية نظر العاممين فييا بمحافظات غزة"

وهدفت إلر الت رؼ ممر دور المًظم ت األهمية اإلسعمية ف تربية الًشء والم ومػ ت التػ توااههػ مػف
واهة ًظر ال مميف فيه بمح فظ ت غزة.

استخدـ الب حػث المػًهج الوبػف التحميمػ ى وتكػوف ماتمػع الد ارسػة مػف ال ػ مميف ب ارتػب أس سػ ث بػت فػ

المًظم ت األهمية اإلسعمية األربع ومددهـ )  ( 897م معً وم ممة موزميف ممر الًحو الت ل (:المامع
اإلسػعم  177ى الام يػة اإلسػعمية  365ى ام يػة البػعح اإلسػعمية  253ى ام يػة ال ػ ب ت

المسمم ت ) 1029

تػـ اختيػ ر ًبػؼ ماتمػع الد ارسػة ليكػوف مػدد ميًػة الد ارسػة )  ( 448مػ معً وم ممػة .امتمػد الب حػث

االستب ًة كأداة لقي س األدوار التربوية لممًظم ت األهمية اإلسعمية.

توبػمت الد ارسػة إلػر الًتػ ئج الت ليػة :مسػتوى الػدور المرتفػع الػذي تضػطمع بػً المًظمػ ت األهميػة

اإلسعمية ف تربية الًشءى ثـ م توااهً مف م وم ت .

 .6دراسدة  )2111( Paschenبعندوان ":تربيدة طالبندا لعدالم الغدد" تحدديات جديددة ن والمدؤىالت

المطموبدة ليدا" التجربدة األلمانيدة" Raising our students to the world of tomorrow" new
challenges, and qualifications required her "German experience

هدفت إلر اإلا بة مف السؤاليف الت لييف  :م ًػوع الت مػيـ الػذي يحت اػً طمبػة اليػوـ لمسػتقبمهـ؟

وم ًوع التربية الت يحت اوًه لت كيؿ هذا المستقبؿ فػ غمػ ر التحػدي ت التػ ً ي ػه اآلف؟ واسػتخدـ
الب حث ف دراستً مًهج تحميؿ المضموفى ويقر الب حث ف دراستً ب لًت ئج الت لية :

 بأًًػ ً ػػيش متػػأثريف إلػػر حػػد كبيػػر ب لتق ليػػد التربويػػة الت ػ ً ػػأً ف ػ أحضػ ًه ف ػ ًظرتً ػ إلػػر
الطريقة الت ياب أف ًرب به أوالدً .

 أف التحػػدي ت الت ػ توااهً ػ ف ػ م ػ لـ اليػػوـ ف ػ تربيػػة أبً ئً ػ تتمثػػؿ ف ػ الفاػػوة الت ػ ً اره ػ بػػيف
تاربتًػ التػ م ػػً ه ًحػػف الكبػ ر آبػ ء ومدرسػػيف ى وبػػيف التاربػػة التػ يخوضػػه أبً ؤًػ الػػذيف

ًقوـ بتربيتهـ ى مم يا ؿ المدارس التقميدية الت ألفً ه غير مً سبة لهذم التربيػة التػ ًراوهػ

ألبً ئً .

 أف واهػػة التربيػػة – أو مسػ ره ال بػػد وأف يسػػير فػ ثػػعث واهػ ت أوالهػ أف تكػػوف م ئمػػة ممػػر
الػػت مـ – الت مػػيـ – واسػػتي ب الم رفػػة – وهػػذا الًمػػوذج تأخػػذ بػػً أغمػػب الػػدوؿ س ػواء الً ميػػة أو
المتقدمة فهو م ئـ ممر الت ميـ ببورة تقميدية وهو م روؼ بًه يتً.

 أم ػ المس ػ ر أو الواهػػة الث ًيػػة فه ػ ضػػرورة مي ػ ـ التربيػػة ممػػر التً ػػئة االاتم ميػػة ى والتربيػػة
األخعميػػة ى وتًميػػة القػػدرات المطموبػػة وال ػ دات الطيبػػة والطريقػػة المسػػتخدمة هً ػ ف ػ التػػدريس
ه طريقة (الم روم ت) ى حيث يقوـ الطمبة ف الفبؿ ببحث م كعت حديثة مثؿ التحدي ت
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البيئية ى وي ممػوف الطمبػة كفريػؽ لمحبػوؿ ممػر الم رفػة والت ػرؼ ممػر الثق فػ ت المختمفػة التػ

تس مدهـ ف اكتس ب مدرات يحت اوًه ف م لـ الغد.

 .7دراسدددة  )2111(ShewZAWA, KAZEWMEبعندددوان" :العولمدددة والتعمددديم العدددالي فدددي
اليابان"".Globalization and Higher Education in Japan".

هدفت إلر الت رؼ ممر التغيرات والظواهر اله مة الت حدثت ف الت ميـ ال ل ف الي ب ف ف ال قديف

الم ضييف  .ومد استخدـ الب حث ف المًهج المستخدـ ف هػذم الد ارسػة المػًهج الوبػف ب إلضػ فة لممػًهج

الت ريخ ى وأ ر الب حث ف ف دراستهم إلر :

 أف هًػ ؾ تغيػرات ه مػػة حػػدثت فػ الت مػػيـ ال ػ ل فػ الي بػ ف فػ ال قػػديف الم ضػػييف ى مػػف بيًهػ

ظ هرت ف مكست تأثير ال ولمة ممر الت ميـ ال ل ف الي ب ف  .الظػ هرة األولػر تتمثػؿ فػ افتتػ ح

 40كمية أو مدرسة لمت ميـ بفرومه ف الي ب ف ى وك ًت تمؾ الظ هرة مًذ بداية .4990-4980

 أم ػ الظ ػ هرة الث ًيػػة فقػػد ظهػػرت حػػديث ً وه ػ اًت ػ ر ظ ػ هرة الت مػػيـ المت مػػؽ ب ألمم ػ ؿ والوظ ػ ئؼ
المهًية ى أو ظ هرة الت ميـ المهً ى وهذم الظ هرة اًت رت بيف حديث أو بغ ر السػف ى وه تػ ف

الظ هرت ف ت تبراف محور التحوؿ لم ولمة ف الت ميـ ف الي ب ف وهذم الرس لة ال ممية تحتوي ممر

أرب ة موضوم ت تتمثؿ ف :

أوالً :أف الدراسة احتوت ممر خطة ًظرية لفهـ مولمة الت ميـ ال ل .

ث ًي ػ ً  :ت ػػخيص أو ت ريػػؼ ح لػػة الت مػػيـ ال ػ ل ف ػ الي ب ػ ف ى والتطػػور ف ػ هػػذيف التحػػوليف ًحػػو ح لػػة

ال ولمة .

ث لث ً  :كيفية تطبيؽ الخطة الًظرية ممر الت ميـ ال ل ف الي ب ف ى أو ممر الح لة الي ب ًية.

راب ػ ً  :مق رًػػة التغييػػر الح ػ دث لمت مػػيـ ال ػ ل ف ػ الي ب ػ ف ف ػ زمػػف ال ولمػػة مًػػً مبػػؿ ال ولمػػةى ووضػػع
مف هيـ ًظرية لًقد ال ولمة ف الت ميـ ال ل ف الي ب ف .

أ رت الًت ئج ال مميػة لد ارسػة الب حثػ ف ب ػد تطبيػؽ الخطػة الًظريػة ممػر الت مػيـ ال ػ ل فػ الي بػ ف إلػر

ًت ئج مف أهمه :

 -4أف ال ولمة مممت ممر تحطيـ أو تفتيت القوى والتكتعت ال لمية.
 -4االحتك ر االمتب دي.

 -4واود تكتعت أمًية ت مؿ ممر مق ومة التغيرات.
 -4تمركز ال ولمة  .أو مركزية ال ولمة.

 -1واود تحوؿ واضح لم ولمة مف التحكـ والتحوؿ فػ الم ارحػؿ األولػر لم ولمػة إلػر مػدـ الػتحكـ فيهػ
فػ ػ الم ارح ػػؿ الت لي ػػة ى كمػ ػ ف ػػؿ الي بػ ػ ًيوف ى حي ػػث ب ػػذؿ الي بػ ػ ًيوف اه ػػوداً واسػ ػ ة لمم ػ ػ ركة فػ ػ
األسواؽ ال لمية والًهوض ب لت ميـ المهً ف الي ب ف.
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 .8دراسدة Merryن )1999( Merryfieldبعندوان ":إعدداد المعمدم فدي عصدر التعمديم العدالمي
والدولي" "The teacher preparation in an era of global education and international levels

هدفت إلر االرتق ء ب لت ميـ ا لا م

ليكوف فػ مسػتوى الت مػيـ الػدول وال ػ لم .وامػداد الم مػـ الاػ م

إمداداً ك في ً لتطوير ًفسً وطمبتً بم يمكًهـ مػف تزويػدهـ ب لمهػ رات  .وتطػوير مػدرة الطػعب ممػر اتخػ ذ
القػ اررات ى والم ػ ركة الف لػة فػ مػ لـ متغيػر يتبػؼ بػ لترابط واالتبػ الت ى ويتسػـ ب لت دديػة الثق فيػة
والفكريػة ى والمً فسػة المت ازيػدة لممػوارد فػ مبػر سػريع التغيػر .والمػًهج المسػتخدـ مػف البػ حثيف فػ

د ارسػتهم هػو المػًهج الوبػف التحميمػ والمػًهج الًقػدي التفسػيري ومػد تػـ وضػع التبػورات والػرؤى
والمف هيـ الت تتبًر الت ميـ ال لم ف برامج خ بة بإمداد الم مميف ممر المستوى ال لم والدول ف

م لـ اليوـ المقررة ف ام ية الكمي ت األمريكية إلمداد الم مميف ممر المستوى ال لم والدول .
حيث وضع هيفيًز األهداؼ الت لية لتطوير الت ميـ ال لم :
 )4تطوير ف الوم وف الب د اإلدراك أو ال وري .
 )4االختعؼ بيف الثق ف ت .

 )4الوم ًحو ت دد الثق ف ت .

 )4ممـ القوى المحركة لمقوى ال لمية .
 )1وم اإلًس ف الختي رم ال مم ب ً ية .

 )6تطبيؽ الت ميـ ال لم والدول ف كمي ت إمداد الم مميف .
 )7إدارة الت ميـ الا م

بحيث يكوف متا وب ً مع مبر السرمة ى ومع المتغيرات ال لمية .

 )8أف تتضمف المً هج المقررة ف الت ميـ ال ل ممر مض ي م لمية –وممر الًظـ الت ميمية ال لمية-
والت ريخ ى وأف تكوف هذم المً هج مرتبطة ب لوامع والماتمع المحم ى وأف تًطمؽ مف احتي ا تً .

 )9إم مػػة معم ػ ت متب دلػػة بػػيف اميػػع الً ػ س ف ػ ال ػ لـ ى وخب ػرات مخطػػط له ػ لتطػػوير الكف ػ ءات ف ػ
إمداد الم مميف واالرتق ء ب لت ميـ الا م

إلر المستوى ال لم .

 )40االطعع الواسع ف المً هج ذات الب د القيم واألخعم .
 )44فرض دورات تدريبية ذات مستوى تأهيم ممر الم مميف .

 )44تطوير وتحسيف سي س ت التقويـ المستمر والمراا ة لممً هج والًظـ الت ميمية ب ستمرار وبم يكفػؿ
له المواءمة مع متطمب ت الوامع واحتي ا تً .

 )44التزاـ وت هد الم هد والا م ت والمؤسس ت ال ممية بتضميف مً هاه م يببو إليً الت ميـ ممر
المستوى ال لم والدول .

 )44ربط التطوير المحم مع م يحدث ب لمؤسس ت الت ميمية األُخرى ف ال لـ .

الخعبة  :أف ام ية إمداد الم مـ زودتًػ بداللػة ممػر دور هػذم الام يػ ت (ام يػة الكميػ ت األمريكػ

إلر الح اة إلر األب د ال لمية والدولية إلمداد الم مميف
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خعؿ ال رض الس بؽ لمدراس ت والبحوث الت أُاريت حوؿ موضوع دور م مم المرحمػة األس سػية
فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًية سػواء ال ربيػػة أو األاًبيػػة (الهويػػة – الػػدور التربػػوي)ى التػ
ا تممت مميه أب د الدراسةى يتضح لمب حثة م يم :

ٔ -أف هً ػ ؾ اواًػػب اتف ػ ؽ مػػع تمػػؾ الد ارس ػ ت ى واواًػػب اخػػتعؼ مػػع تمػػؾ الد ارس ػ تى كم ػ أف هً ػ ؾ
اواًب أخرى تتميز به ب ض الدراس ت مف ب ضه اآلخر ف كؿ ب د مف أب د الدراسةى حيث اتفقػت

الد ارس ػػة الح لي ػػة م ػػف حي ػػث تً ولهػ ػ مفه ػػوـ الهوي ػػة الثق في ػػة م ػػع د ارس ػػة برهػ ػ ف ()4040ى د ارس ػػة حم ػػداف

()4008ى دراسة مبد الرازؽ()4007ى دراسة الحسيف ()4004

وفػ ػ ح ػػيف أف المح ػػور الثػ ػ ً م ػػف محػ ػ ور الد ارس ػػة وه ػػو ال ػػدور الترب ػػوي م ػػد اتفق ػػت م ػػً د ارس ػػة األغػ ػ

()4008ى ودراسة كً ف ()4006ى ودراسة مك وي وآخروف ()4004

من حيث الموضوع:

تتفؽ الدراسة الح لية مع د ارسػة كػع مػف د ارسػة ما هػد ()2011ى د ارسػة مبػد الػرازؽ ) (2007ى د ارسػة

الق سػـ ) (2005ى د ارسػة )4004( khanlouى ود ارسػة )4004( Kelly&Borrowedى د ارسػة
 )4004( Palmerى ودراسة  )4004( Salabiود ارسة  )4999( Clarkeمف حيث تً وله لموضػوع

الهويػة الثق فيػة ى كمػ وتتفػؽ كػع مػف د ارسػة د ارسػة أبػو اعلػة ) (2003ود ارسػة الحػ ج أحمػد )  2004ى
ود ارسػة )4004( Paschenى ود ارسػة Merryى )4999( Merryfieldىو ارسػة ShewZAWA,

 )4000(KAZEWMEمع م تً ولتً هذم الدراسة مف الدور التربػوي لمم ممػيف فػ ت مػيـ الً ػيى فػ
حي ػػث تختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة ك ػػع م ػػف

)4004(khanlouى ود ارس ػػة كً ػ ػ ف ( )4008ى ود ارس ػػة

الحسػيف( )4004ى د ارسػة أبػػو اعلػة) (2003ى د ارسػة  )4004( Palmerى مػػف حيػث أًهػ تً ولػػت
الموضوع مف زواي ال ولمة الثق فية وأزمة الهوية ومخ طر ال ولمة

من حيث المنيج:

تتفػ ػػؽ الد ارسػ ػػة الح ليػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة

بره ػ ػ ف )(2010

ى د ارسػ ػػة

كً ػ ػ ف ()4008ى د ارسػ ػػة

 )4004(Kelly&Borrowedى دراسة الحسيف( )4004ى دراسة أبو دؼ واألغػ )  ( 2006ىد ارسػة

الحػ ج أحمػد )  ( 2004ىد ارسػة  )4004( Paschenمػف حيػث تً ولهػ المػًهج الوبػف التحميمػ فيمػ
اختمفت دراسة ما هد ( )2011ف استخدمه المًهج التحميم الًقدي
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من حيث األداة:

تتفؽ مع دراسة بره ف ( )4040ى دراسة حمداف( )4008ى دراسة كً ف ()4008ى د ارسػة khanlou

))2002ى دراسة الحسيف( )4004ى دراسة ()Palmer 2001ى دراسة أبو دؼ واألغ  ) 4006ى دراسة

الح ج أحمد (  ) 4004ى دراسة أبو اعلة ( )4004ى دراسة درويش ()4004ى دراسة Merryfield
 )1999ف استخدامه أداة االستبي ف ف الحبوؿ ممر ًت ئج الدراس ة بيًم اختمفت مػع د ارسػة ما هػد

()4044ى د ارس ػ ػػة مب ػ ػػد الػػ ػرازؽ ( )4007ى د ارس ػ ػػة الق س ػ ػػـ ( )4001ى د ارس ػ ػػة (

and

Perlis,

 )Albrtotorres 2000حيث استخدمت لدراس ت المق بعت والتحميؿ ف امع ًت ئج دراستهم .

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:-

تميػػزت د ارسػػة الب حثػػة بكوًه ػ الد ارسػػة ال مميػػة الوحيػػدة الت ػ تً ولػػت ل الػػدور التربػػوي لم مم ػ

المرحمػػة األس سػػية فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًيةل سػواء فػ الماتمػػع الفمسػػطيً أو ممػػر

المستوى اإلمميم أو الدول ممر حد ممـ الب حثة .

ومن خالل الدراسات السابقة استفادت الباحثة مما يمي:
 اختي ر المًهج واألداة لمدارسة الح لية.
 بي غة فروض الدراسة الح لية.

 تحديد اإلط ر الًظري لمدراسة الح لية.
 االطعع ممر الوضع الق ئـ لمدور التربوي لمم مـ ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية
مف حيث أهدافه وما الته وطرؽ تدريسه .

 اختي ر األس ليب اإلحب ئية المً سبة لمتحقؽ مف فرضي ت الدراسة.
 اختي ر مًهج الدراسة.

 تفسير ًت ئج الدراسة الح لية ومً م ته .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة

توضح الب حثة ف هذا الفبؿ الخطػوات واإلاػراءات التػ تمػت فػ الا ًػب الميػداً مػف هػذم
الدراسة مف حيث مًهج الدراسةى ماتمع الدراسةى وال يًة الت طبقت مميه الد ارسػةى ووبػؼ االسػتب ًة

وخب ئبه السيكومتريةى وااراءات الدراسة واألس ليب اإلحب ئيةى وذلؾ ممر الًحو الت ل :

أوالً :منيج الدراسة:

بً ػ ًء ممػػر طبي ػػة الد ارسػػة واألهػػداؼ الت ػ تس ػ ر إل ػ تحقيقه ػ الد ارسػػة فقػػد اسػػتخدمت الب حثػػة
المًهج الوبف التحميم ى وهػو أحػد أ ػك ؿ التحميػؿ والتفسػير ال ممػ المػًظـ لوبػؼ ظػ هرة أو م ػكمة

محػػددة وتبػػويره كمي ػ ً مػػف طريػػؽ امػػع بي ً ػ ت وم موم ػ ت مقًًػػة مػػف الظ ػ هرة أو الم ػػكمة وتبػػًيفه
وتحميمه واخض مه لمدراس ت الدميقة( .السريح ى )216 :2110

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتكوف ماتمع الدراسة مف:

اميػػع مػػديري المػػدارس األس سػػية ال مي ػ ف ػ مػػديريت

ومديرةى والمساميف لم ـ الدراس (.)2102-2102

ػػرؽ وغػػرب غ ػزة والب ػ لغ مػػددهـ ( )57مػػدي اًر

والادوؿ رمـ ( )0يوضح ذلؾ:

ادوؿ ()0

يبيف توزيع أفراد ماتمع الدراسة الكمية وفق ً ل دد الطمبة (ف= )57
ـ

المديرية

0
رؽ غزة
2
غرب غزة
الماموع

ال دد

الًسبة %

32
43

42.7
57.3

75

% 100

ثالثاً :عينة الدراسة:

العينة االستطالعية:

م مػػت الب حثػػة ب ختي ػ ر ميًػػة م ػوائية اسػػتطعمية موامه ػ ( )30مػػف ماتمػػع الد ارسػػة األبػػم

(مػػديري المرحمػػة االس سػػية ال مي ػ ) مػػف كػػع الاًسػػيف ى ومػػد تػػـ تطبيػػؽ االسػػتب ًة المسػػتخدمة ف ػ هػػذم
الدراسة ممر هذم ال يًة بهدؼ التحقؽ مف بػعحية األداة لمتطبيػؽ ممػر أفػراد ال يًػة الكميػةى وذلػؾ مػف

خ ػػعؿ حسػ ػ ب ب ػػدمه وثب تهػ ػ بػ ػ لطرؽ اإلحبػ ػ ئية المعئم ػػةى ولق ػػد م م ػػت الب حث ػػة بض ػػـ أفػ ػراد ال يً ػػة
االستطعمية لماتمع الدراسة وميًته ف التطبيؽ الًه ئ لبغر حاـ الماتمع.
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العينة الميدانية:
م مت الب حثة ب ختي ر ميًة مبػدية ميداًيػة وهػ اميػع أفػراد الماتمػع األبػم المتمثمػيف فػ مػديري

المػ ػػدارس األس سػ ػػية ال مي ػ ػ وذلػ ػػؾ لبػ ػػغر حاػ ػػـ الماتمػ ػػع والب لغػ ػػة ( )57مػ ػػدي اًر ومػ ػػديرة أي م ػ ػ ًسػ ػػبتً

( )%011مف ماتمع الدراسة األبم (م مم المرحمة األس سية ال مي ).

ولمزيػد مػف التفبػيؿ فػ وبػؼ ميًػة الد ارسػػةى فػإف الب حثػة م مػت بإمػداد الاػدوؿ اآلتػ الػػذي

يبػيف التكػ اررات والًسػػب المئويػة لتوزيػع أفػراد ال يًػة تب ػ ً ل ػػدد مػف المتغيػرات المسػػتقمة التبػًيفيةى وذلػػؾ

كم يم :

ادوؿ ()2
يبيف توزيع أفراد ميًة الدراسة الكمية وفق ً لممتغيرات التبًيفية (ف= )57
المتغير

البي ف

ذكر

44

اًثر

31

41.3

رؽ غزة

32

42.7

غرب غزة

43

57.3

أمؿ مف  7سًوات

22

29.3

مف 01 - 7سًوات

17

22.7

أكثر مف  01سًوات

36

48

مًتم سي سي ً

34

45.3

مستقؿ

41

54.7

بك لوريوس

62

82.7

دراس ت ممي

13

الاًس
المًطقة الت ميمية

سًوات الخدمة

ال دد

الًسبة%

االًتم ء السي س
المؤهؿ ال مم

58.7

17.3

رابعاً :أداة الدراسة:

امتمدت الب حثة ف دراستً ممر أداة واحدة :

اإلستب ًة :استب ًً دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية (مف

إمػ ػػداد الب حثػ ػػة) حيػ ػػث ت تبػ ػػر االسػ ػػتب ًة األداة الرئيسػ ػػة المعئمػ ػػة لمد ارسػ ػػة الميداًيػ ػػة لمحبػ ػػوؿ ممػ ػػر

الم موم ت والم موم ت الت ياري ت بئته مف مبؿ المستايب.

ومد اتب ت الب حثة الخطوات الت لية ف إمداد أداة الدراسة(اإلستب ًة):
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 .0االطعع ممر األدب التربػوي والد ارسػ ت السػ بقة ذات البػمة بموضػوع الد ارسػة بمػ فػ ذلػؾ الكتػب
واألبح ػ ث وأوراؽ ال مػػؿ والمق ػ التى ولقػػد اسػػتف د مًه ػ البحػػث ف ػ بً ػ ء االسػػتب ًة وتحديػػد ما الته ػ

الرئيسة وبي غة فقراته الت تقع تحت كؿ ما ؿ.

 .2إمػداد االسػتب ًة ببػػورته األوليػة بحيػث تكوًػػت مػف ( )4ماػ الت وموزمػػة ممػر ( )24فقػرةى تتبػ يف
مدد الفقرات ف كؿ مًه بحسب طبي ة الما ؿ .ممحؽ رمـ()0

 .2مرض االستب ًة ممر الم رفيف مف أاؿ التحقؽ مف مدى معئمته لامع البي ً ت.
 .4ت ديؿ االستب ًة ب كؿ أول حسب م رآم الم رفيف.

 .7مرض االستب ًة ممر ( )06مف المحكميف ب ضػهـ أمضػ ء هيئػة تػدريس فػ الا م ػ ت الفمسػطيًية
وو ازرة التربية والت ميـى والممحؽ رمـ ( )2يوضح أمض ء لاًة التحكيـ.

 .6ب د ااراء الت ديعت الت أوبر به المحكموف تػـ إضػ فة فقػ ارت إلػر فقػرات االسػتب ًةى وكػذلؾ تػـ
حػػذؼ وت ػػديؿ واس ػػتبداؿ وبػػي غة ب ػػض الفقػ ػرات لتك ػرار محتواه ػ فػ ػ فق ػرات أخػػرىى أو لضػ ػ ؼ
السػػموؾ المتضػػمف فيه ػ ى وًقػػؿ فق ػرات أخػػرى مػػف ما ػ ؿ آلخػػرى ومػػد بمػػغ مػػدد فق ػرات االسػػتب ًة ب ػػد

ب ػػي غته الًه ئي ػػة ب ػػد التحك ػػيـ ( )41موزم ػػة مم ػػر ثعث ػػة ماػ ػ التى وخ ػػعؿ التحمي ػػؿ االحبػ ػ ئ

لعستب ًة لـ يتـ استب د أي مف الفقرات ألف امي ه دالة احب ئي ًى وتتـ االستا بة ممػر االسػتب ًة
وفق ً لتدرج خم س ممر طريقة ليكػرت (كبيػرة اػداً– كبيػرة– متوسػطة– مميمػة– مميمػة اػداً) وأمطيػت

األوزاف اآلتيػػة ممػػر التوال (الترتيػػب) ( )0 -2 –2 –4 –7لتقػػدير الدراػػةى واميػػع الفقػرات إيا بيػػة
التبػػحيح.ى ويػػتـ احتس ػ ب دراػػة المفحػػوص ممػػر االسػػتب ًة بامػػع درا تػػً ممػػر كػػؿ ب ػػد وامػػع
درا تً ممر اميع الما الت لحس ب الدراة الكمية لعستب ًة ى وتتراوح الدراة ممر االستب ًة ككؿ

بيف ( 241 – 41دراة)ى والممحؽ رمـ ( )2يوضح االستب ًة ف بورته الًه ئية.

ومد رامت الب حثة ف بي غة فقرات االستب ًة األمور اآلتية:

 أف تكوف ال ب رات واضحة ومفهومة بسيطة ومختبرة.

 أف تً وؿ ال ب رة ا ًب ً واحداً مف اواًب الموضوع وت بر مًً ببورة مب رة.
 أف تتاًب ال ب رات بيغة ًف الًف .

والادوؿ الت ل يبيف توزيع فقرات االستب ًة ممر الما الت:
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ادوؿ ()3

يبيف مدد فقرات االستب ًة حسب كؿ ما ؿ مف ما الته
مدد الفقرات

الما الت
المًه ج الدراس

02

األً طة العبفية

02

البيئة البفية

00

التحدي ت الثق فية الم برة

02

الماموع الكم لألب د

41

صدق وثبات االستبانة:

الصددق:

يقبد ببدؽ االستب ًة أف تقيس فقػرات االسػتب ًة مػ وضػ ت لقي سػًى حيػث تكػوف ػ ممة لكػؿ
ال ً بر الت ياب أف تدخؿ ف التحميؿ مف ً حيةى ووضوح فقراته ومفرداته مف ً حية ث ًيةى بحيػث

تكوف مفهومة لكؿ مف يستخدمه وم مت الب حثة ب لتأكد مف بدؽ االستب ًة بطريقتيف:

 -9صدق المحكمين:

تـ مرض أداة الدراسة ف بورته األولية ممر مامومة مف المحكميف تألفت مف ( )06م بيف محكـ

وخبير ف التربيةى ويوضح الممحؽ رمـ ( )2اًظر بفحة  075أسم ء المحكميف الذيف م موا م كوريف
بتحكيـ أداة الدراسةى ومد طمبت الب حثة مف المحكميف إبداء آرائهـ ف مدى معئمة ال ب رات لقي س م

وض ت ألامًى ومدى وضوح بي غة ال ب رات ومدى مً سبة كؿ مب رة لمما ؿ الذي تًتم

إليً.

ومدى كف ية ال ب رات لتغطية كؿ ما ؿ مف ما الت متغيرات الدراسة األس سية هذا ب إلض فة إلر

امتراح م يروًً ضروري ً مف ت ديؿ بي غة ال ب رات أو حذفه ى أو إض فة مب رات اديدة ألداة
الدراسةى وكذلؾ إبداء آرائهـ فيم يت مؽ بمتغيرات الدراسة ( الاًسى المًطقة الت ميميةى سًوات الخدمة

ى المؤهؿ ال مم ى االًتم ء السي س ) ى إلر ا ًب مقي س ليكرت الخم س

المتدرج المستخدـ ف

االستب ًة.

واستً داً إلػر المعحظػ ت والتوايهػ ت التػ أبػداه المحكمػوفى م مػت الب حثػة بػإاراء الت ػديعت

التػ ػ اتف ػػؽ مميهػ ػ م ظ ػػـ المحكم ػػيفى ويوض ػػح الا ػػدوؿ السػ ػ بؽ ًس ػػب اتفػ ػ ؽ المحكم ػػيف مم ػػر مبػ ػ رات
االستبي ف ف بورته األوليةى حيث تـ ت ديؿ بي غة ال ب رات وحذؼ أو إض فة الب ض اآلخر مًهػ ى

وب ػػذلؾ ت ػػوفر مًب ػػر ب ػػدؽ المحت ػػوى (الب ػػدؽ الظػ ػ هري) فػ ػ االس ػػتب ًة وأب ػػبحت االس ػػتبي ف اػ ػ هزة
لمتطبيؽ ف بورته الًه ئية موضحة ف الممحؽ رمـ (.)2
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 -2صدق االتساق الداخمي:
يقبػػد ببػػدؽ االتس ػ ؽ الػػداخم مػػدى اتس ػ ؽ كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االسػػتب ًة مػػع الما ػ ؿ الػػذي

تًتمػ إليػة هػذم الفقػرةى ومػد م مػت الب حثػة بحسػ ب االتسػ ؽ الػداخم لعسػتب ًة وذلػؾ مػف خػعؿ حسػ ب
م معت االرتب ط بيف كؿ فقرة مف فقرات ما الت االستب ًة والدراة الكمية لمما ؿ ًفسً.

ولمتحقؽ مف بدؽ االتس ؽ الداخم لعستب ًة ارى تطبيقه ممر ميًة استطعمية مكوًة مف

( )21فردًا هـ مف أفراد ميًة الدراسة وذلؾ بسبب بغر حاـ الماتمع االبم ى مف خعؿ حس ب

م مؿ ارتب ط بيرسوف ألاؿ التحقؽ مف اتس ؽ الفقرات لمما ؿ الواحد ف االستب ًة والدراة الكمية لمما ؿ
الذي تًتم إليً والاداوؿ الت لية تبيف م معت االرتب ط بيف دراة كؿ فقرة ودراة الما ؿ الذي تًتم
إليً مف ما الت االستب ًة موضوع الدراسة:
المجال األول :المنياج الدراسي

جدول ()4
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكمية لممجال األول (المنياج الدراسي)
م مؿ االرتب ط

مستوى الداللة

ـ

 .0يً مش مع الطمبة مض ي مًهاية مت مقة ب لتراث الوطً .

0.491

1.10

 .2يخ طب الطمبة ب لمغة ال ربية الفبحر.

0.652

1.10

 .2يسمح لمطمبة ب لمً م ة حوؿ مض ي الدرس.

0.602

1.10

 .4يرسخ ال مومي ت الثق فية (الديف والقيـ والمغة) لدى الطمبة .

0.443

1.17

0.469

1.10

0.678

1.10

0.434

1.17

0.691

1.10

0.724

1.10

0.540

1.10

0.435

1.05

0.431

1.17

.7
.6

الفقرة

ي رؾ ف األً طة الداممة لبرامج الت ميـ الت تمكف الًشء مػف موااهػة
أسب ب التموث الثق ف .
يقػػدـ امت ارح ػ ت إلػػر مػػدير المدرسػػة تسػػهـ ف ػ زي ػ دة الخب ػرات الثق فيػػة ف ػ
المًه ج الفمسطيً .

 .5يً مش مع الطمبة ب ض مظ هر اغتراب المًه ج الت ميم .
.1
.9

ير ػػد الطمبػػة إلػػر أهميػػة البًػػ ء ال مم ػ لإلًسػػ ف ب متب ػ رم محػػور التغييػػر
والتًمية.
يحػ ػ وؿ معئم ػػة المق ػػرر الد ارسػ ػ لمطمب ػػة بمػ ػ يتً س ػػب م ػػع البيئ ػػة الثق في ػػة
الفمسطيًية.

 .01يقترح ممر المدرسة االهتم ـ بأمعـ الفكر الفمسطيً .
.00
.02

ي ػ رؾ ف ػ تحػػديث ب ػرامج تػػدريب الطمبػػة بحيػػث تتضػػمف اسػػتخداـ وس ػ ئؿ
التكًولواي الحديثة ف الحقؿ الثق ف .
يًبً الطمبة إلر ضرورة المً فسة الف ممة ف المً هج الفمسػطيًية مػف أاػؿ
الت ريؼ ب لقضية الفمسطيًية .

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )28عند مستوى داللة .0369 =.0.5ن وعند مستوى داللة .0463 =.0.9
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يتضح مف الادوؿ الس بؽ رمـ ( )4أف اميع الفقرات دالة إحب ئي ً مًد مستوى داللة (1.10ى

 )1.17و يتبيف موة ارتب ط الفقرات ف داخؿ الما ؿ الواحد وي ير هذا مم أف الما ؿ األوؿ يتمتع
بدراة م لية مف االتس ؽ الداخم ى وبذلؾ ي تبر ب دؽ لم وض ت لقي سً.

المجال الثاني :األنشطة الالصفية:

جدول ()5
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكمية لممجال الثاني (األنشطة الالصفية)
م مؿ االرتب ط

مستوى الداللة

ـ

 .0ي رؾ الطمبة ف ف لي ت مختمفة ف المً سب ت الوطًية.

0.467

1.10

 .2ير د الطمبة إل الحقوؽ والوااب ت مف خعؿ األً طة العبفية.

0.689

1.10

 .2ي رؾ ف ابدار مامة مف حيف آلخر حوؿ المستادات الثق فية.

0.57

1.10

 .4يس مد الطمبة مف خعؿ مختبر الح سوب ف تبفح الموامع المفيدة.

0.610

1.10

 .7يببر الطمبة بت ريخ الحركة الوطًية الت مف أًه ت زيز تقبؿ اآلخر

0.691

1.10

 .6يبيف لمطمبة أهـ التحدي ت الت توااً األسرة الفمسطيًية.

0.607

1.10

0.399

1.17

0.385

1.17

0.481

1.17

0.372

1.10

0.623

1.10

0.592

1.10

.5
.1
.9

الفقرة

يمف ػػت ًظ ػػر الطمب ػػة إل ػػر اآلثػ ػ ر االاتم مي ػػة الس ػػمبية المترتب ػػة مم ػػر االًقسػ ػ ـ
الداخم الفمسطيً .
يًػ ػ مش الطمب ػػة فيمػ ػ تقدم ػػً البػ ػرامج اإلمعمي ػػة المحمي ػػة وال لمي ػػة م ػػف ًمػ ػ ذج
ثق فية وسموكية ت مؿ ممر زي دة الوم الثق ف لديهـ.
يًبً الطمبة إلر ال ً ية بمرحمة الدراسة المدرسية بوبفه المرحمػة األهػـ فػ

بً ء ال خبية باواًبه المختمفة

 .01يواً الطمبة ًحو االهتم ـ ب لاواًب التطبيقية لمت ميـ والدورات التدريبية.
.00

يوضػػح لمطمبػػة اآلث ػ ر الًفسػػية أو االاتم ميػػة المترتبػػة ممػػر اً ػػغ ؿ اإلًس ػ ف
الم بر بوس ئؿ االتب ؿ الحديثة لمدة طويمة

 .02ي اع اإلبداعى لدى الطمبة ويحث اإلدارة المدرسية ممر رم يتهـ وال ً ية بهـ

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )28عند مستوى داللة .0369 =.0.5ن وعند مستوى داللة .0463 =.0.9

يتضح مف الادوؿ الس بؽ رمـ ( )7أف اميع الفقرات دالة إحب ئي ً مًد مستوى داللة (1.10ى  )1.17و
يتبيف موة ارتب ط الفقرات ف داخؿ الما ؿ الواحد وي ير هذا مم أف الما ؿ الث ً يتمتع بدراة م لية مف

االتس ؽ الداخم ى وبذلؾ ي تبر ب دؽ لم وض ت لقي سً
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المجال الثالث :البيئة الصفية:
جدول ()6
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكمية لممجال الثالث (البيئة الصفية)
م مؿ االرتب ط

مستوى الداللة

ـ

0.479

1.10

 .2يم رس ال مؿ الديمقراط داخؿ الفبؿ الدراس .

0.564

1.10

 .2يتيح الفربة لت بير الطمبة مف اتا ه تهـ.

0.441

1.17

0.622

1.10

0.634

1.10

0.609

1.10

0.432

1.17

 .1ي اع الطمبة إلر القراءة المستمرة.

0.412

1.17

 .9ي اع الطمبة ممر البحث ال مم المؤسس ممر المًهاية ال ممية السميمة

0.61

1.10

0.563

1.10

0.557

1.10

.0

.4
.7

الفقرة
ي ػ ػػاع الطمبػ ػػة ممػ ػػر كت بػ ػػة بوسػ ػػترات ذات ط ػ ػ بع وطً ػ ػ داخػ ػػؿ الفبػ ػػؿ

الدراس .

يرس ػػخ ل ػػدى الطمب ػػة الح ػػس ب لمس ػػئولية م ػػف خ ػػعؿ ض ػػرورة الم ػ ػ ركة فػ ػ
ًظ فة الفبؿ.
يبػػيف لمطمبػػة أهميػػة دورهػػـ ف ػ إحػػداث التغيي ػرات االاتم ميػػة الً ب ػػة مػػف
هويتهـ .

 .6يواً الطمبة إلر مت ب ة المستادات التربوية الم برة األبيمة.
.5

.01
.00

يثيػ ػػر ف ػ ػ ًفػ ػػوس الطمبػ ػػة االمت ػ ػزاز بػ ػػديًهـ وهػ ػػويتهـ ب يػ ػػداً مػ ػػف االًبه ػ ػ ر
ب لثق فة الغربية.

يوض ػػح لمطمب ػػة ال ػػدور الثقػ ػ ف ل ػػإلدارة المدرس ػػية فػ ػ التً ػػوير التكًول ػػوا
المؤازر لحركة المبدميف ف ما ؿ ال مـ والتكًولواي .
يبػػيف لمطمبػػة ضػػرورة تحسػػيف اإلًت ػ ج ال ممػ الػػوطً ليبػػبح فػ مسػػتوى
المً فسة ال لمية بم يتً سب وثق فة الماتمع.

قيمة (ر) الجدولية (درجات حرية=  )28عند مستوى داللة .0369 =.0.5ن وعند مستوى داللة .0463 =.0.9

يتضح مف الادوؿ الس بؽ رمـ ( )6أف اميع الفقرات دالة إحب ئي ً مًد مستوى داللة (1.10ى  )1.17و
يتبيف موة ارتب ط الفقرات ف داخؿ الما ؿ الواحد وي ير هذا مم أف الما ؿ الث لث يتمتع بدراة م لية مف

االتس ؽ الداخم ى وبذلؾ ي تبر ب دؽ لم وض ت لقي سً.
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المجال الرابع :المنياج الدراسي:
جدول ()7
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكمية لممجال الرابع (المنياج الدراسي)
ـ

م مؿ

الفقرة

االرتب ط

 .0يبيف لمطمبة اآلث ر الثق فية السمبية لوس ئؿ اإلمعـ الم برة.
ي ػػزز ف ػ ًفػػوس الطمبػػة االتا ه ػ ت اإليا بيػػة لعسػػتف دة مػػف الاواًػػب المفيػػدة

.2

مف الثق فة الغربية .
يحػػذر الطمبػػة مػػف خطػػورة ال ولمػػة الثق فيػػة المتمثمػػة ف ػ إلغ ػ ء الخبوبػػي ت

.2

الثق فية الوطًية.
يس ػ مد الطمبػػة ممػػر توضػػيح ال عمػػة بػػيف التفػػوؽ ال مم ػ التكًولػػوا الغرب ػ

.4

وتأثيره الثق ف ف مواة ال ولمة .

 .7يً مش الطمبة ف مظ هر التموث الثق ف المرافؽ لمهوية الثق فية الفمسطيًية.
يمق الضوء ممر أهػـ وسػ ئؿ ال ولمػة فػ فػرض هيمًتهػ ممػر الهويػة الثق فيػة

.6

الفمسطيًية.
يوفر لمطمبة فربة الحوار فػ المضػموف الثقػ ف لموثػ ئؽ والمػؤتمرات الداممػة

.5

لمهيمًة الثق فية الغربية.
ير د الطمبة إلر أثر ال ولمة ف مح ولة تقويض ًظ ـ األسػرة فػ الماتم ػ ت

.1

اإلسعمية.

يبيف لمطمبة إلر المبطمح ت الت تسربت مًهػ القػيـ االاتم ميػة الغربيػة إلػر

.9

ماتم تً مثؿ حقوؽ اإلًس ف ى والحرية االمتب دية ى والحقوؽ المدًية.

.01
.00

ي مػػؿ ممػ موااهػػً خطػػورة الغػػزو الفكػػري المتمثمػػة فػ ت ػػويً معمػػة اإلًسػ ف
ب لقض ي الخمس الكبرى (الخ لؽى الكوفى اإلًس فى الدًي ى اآلخرة).
يوض ػػح لمطمب ػػة خط ػػورة التغري ػػب الثقػ ػ ف الهػ ػ دؼ إل ػػر ب ػػً مة أايػ ػ ؿ ت ب ػػة
لمغرب ومًبهرة بمًازاتً.

 .02يبيف لمطمبة مظ هر الثق فة االًهزامية المًبهرة ب لماتم ت الغربية.
.02

يهػػتـ ب لتربيػػة األخعميػػة لػػدى الطمبػػة بوبػػفه مػػف أهػػـ خطػػوط الهويػػة الثق فيػػة
الفمسطيًية.

مستوى الداللة

0.547

1.10

0.594

1.10

0.379

1.17

0.516

1.10

0.536

1.10

0.571

1.10

0.569

1.10

0.581

1.10

0.468

1.10

0.73

1.10

0.615

1.10

0.572

1.10

0.496

1.10

ميمة (ر) الادولية (درا ت حرية=  )21مًد مستوى داللة 1.260 =1.17ى ومًد مستوى داللة 1.462 =1.10

يتضح مف الاداوؿ الس بؽ رمـ ( )5أف اميع الفقرات دالة إحب ئي ً مًد مستوى داللة (1.10ى

 )1.17ومميً يتبيف موة ارتب ط الفقرات ف داخؿ الما ؿ الواحد وي ير هذا مم أف الما ؿ الرابع
يتمتع بدراة م لية مف االتس ؽ الداخم ى وبذلؾ ي تبر ب دؽ لم وض ت لقي سً.
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 -3الصدق البنائي:

ي د البدؽ البً ئ أحد مق ييس بدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األهداؼ الت تريػد األداة

الوبػػوؿ إليه ػ ى ويبػػيف مػػدي ارتب ػ ط كػػؿ ما ػ ؿ مػػف ما ػ الت الد ارسػػة ب لدراػػة الكميػػة لفق ػرات االسػػتب ًةى
ولمتحقؽ مف البدؽ البً ئ

تـ حس ب م معت االرتب ط بيف دراة كؿ ماػ ؿ مػف ماػ الت االسػتب ًة

والدراة الكمية لعستب ًة كم يوضحه ادوؿ رمـ (.)8
جدول ()8
يوضح معامل ارتباط درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية
م مؿ االرتب ط

مستوى الداللة

ما الت االستب ًة

ـ
0

المًه ج الدراس

0.709

دالة مًد 1.10

2

األً طة العبفية

0.834

دالة مًد 1.10

2

البيئة البفية

0.772

دالة مًد 1.10

4

التحدي ت الثق فية الم برة

0.819

دالة مًد 1.10

ميمة (ر) الادولية (درا ت حرية=  )21مًد مستوى داللة 1.260 =1.17ى ومًد مستوى داللة 1.462 =1.10

يتبيف مف الادوؿ الس بؽ أف اميع ما الت االسػتب ًة حققػت ارتب طػ ت دالػة مػع الدراػة الكميػة

لعستب ًة موضوع الدراسة مًد مستوى داللة ()1.10ى فقد تراوحت ميـ االرتب ط بيف ()0.834-0.709
وامي ه ميـ دالة مًد مستوى 1.10ى مم ي ير إلر أف االستب ًة تتسـ بدراة ايدة مف البدؽ.
وبػػذلؾ تكػػوف الب حثػػة مػػد تحقػػؽ مػػف بػػدؽ االتسػ ؽ الػػداخم لعسػػتب ًة والبػػدؽ البًػ ئ

الما الت وتبقر االستب ًة ف بورته الًه ئية تتكوف مف ( )41فقرة.

لكػػؿ

ثبات االستبانة:

يقبد بثب ت االستب ًة أف ت طػ هػذم االسػتب ًة ًفػس الًتياػة مًػد إمػ دة توزيػع االسػتب ًة أكثػر

مػػف مػرة تحػػت ًفػػس الظػػروؼ وال ػػروطى أو ب بػ رة أخػػرى أف ثبػ ت االسػػتب ًة ي ًػ االسػػتقرار فػ ًتػ ئج

االستب ًة ومدـ تغييره ب كؿ كبير فيم لو تـ إمػ دة توزي هػ ممػر أفػراد ال يًػة مػدة مػرات خػعؿ فتػرات

زمًية م يًةى ولقد م مت الب حثة بحس ب ثب ت االستب ًة ب لطرؽ الت لية:

أ .التجزئة النصفية:

م مت الب حثة بحس ب ثب ت االستب ًة بطريقة التازئة الًبػفيةى وذلػؾ بحسػ ب م مػؿ االرتبػ ط

بيف درا ت أفراد ال يًػة االسػتطعمية ممػر الفقػرات الفرديػة لكػؿ ب ػدى ودراػ تهـ ممػر الفقػرات الزوايػةى
ثـ ارى ت ديؿ طوؿ االستب ًة ب ستخداـ م دلة سبيرم ف بػراوف لت ػديؿ الًبػفيف المتسػ وييفى وم دلػة

اتمػ ف لمًبػفيف غيػر المتسػ وييفى ومػد بمغػت مػيـ م ػ معت الثبػ ت ب ػد الت ػديؿ بتمػؾ الم دلػة كمػ فػ

الادوؿ الت ل :
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جدول ()9
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
ما الت االستب ًة

مدد

م مؿ

م مؿ الثب ت

مستوى الداللة

الفقرات

االرتب ط

ب د الت ديؿ

المًه ج الدراس

02

0.699

0.779

دالة مًد 1.10

األً طة العبفية

02

0.791

0.876

دالة مًد 1.10

البيئة البفية

00

0.660

0.788

دالة مًد 1.10

التحدي ت الثق فية الم برة

02

0.712

0.822

دالة مًد 1.10

41

0.533

0.705

دالة مًد 1.10

الدراة الكمية لعستب ًة

يتضػػح مػػف الاػػدوؿ السػ بؽ أف مػػيـ ألفػ امي هػ مرتف ػػةى حيػػث ك ًػػت ميمػػة م مػػؿ الثبػ ت ب ػػد

الت ػػديؿ لمدراػػة الكميػػة لعسػػتب ًة ( )0.705وهػ ميمػػة دالػػة إحبػ ئي ً مًػػد مسػػتوى داللػػة مًػػد ()1.10ى
األمػػر الػػذي يػػدلؿ ممػػر أف االسػػتب ًة تتمتػػع بدراػػة م ليػػة مػػف الثبػ ت تطمػػئف الب حثػػة إلػػر تطبيقهػ ممػػر

ميًة الدراسة.

ب .معادلة ألفا كرونباخ:
كم تػـ تقػدير ثبػ ت االسػتب ًة بحسػ ب م مػؿ ألفػ كروًبػ خ لفقػرات االسػتب ًة بأب دهػ ودراتهػ
الكميةى والادوؿ الت ل يبيف ذلؾ:
جدول ()9.
يبين معامالت الثبات لفقرات أبعاد االستبانة باستخدام معامل ألفا
مدد الفقرات

ميمة ألف

مستوى الداللة

ما الت االستب ًة
المًه ج الدراس

02

0.820

دالة مًد 1.10

األً طة العبفية

02

0.847

دالة مًد 1.10

البيئة البفية

00

0.837

دالة مًد 1.10

التحدي ت الثق فية الم برة

02

0.831

دالة مًد 1.10

الدراة الكمية لعستب ًة

41

0.874

دالة مًد 1.10

يتضػػح مػػف الاػػدوؿ السػ بؽ أف مػػيـ ألفػ امي هػ مرتف ػػةى حيػػث ك ًػػت ميمػػة م مػػؿ ألفػ لمدراػػة
الكمي ػػة لعسػػػتب ًة ( )0.874وه ػ ػ ميمػػػة دالػػػة مًػػػد مسػػػتوى داللػػػة ( )1.10ى وتف ػ ػ بمتطمب ػ ػ ت تطبيػ ػػؽ
االسػتب ًة ممػػر أفػراد ال يًػػةى ممػ ي ػير إلػػر أف االسػتب ًة تتسػػـ بدراػػة ايػدة مػػف الثبػ ت تطمػػئف الب حثػػة

إلػػر تطبيقهػ ممػػر ميًػػة الد ارسػػةى ويا مػػً ممػػر ثقػػة ت مػػة ببػػحة االسػػتب ًة وبػػعحيته لتحميػػؿ الًتػ ئج
واإلا بة ممر أسئمة الدراسة واختب ر فرضي ته ..

017

مم ػ سػػبؽ يتضػػح لمب حثػػة أف اسػػتب ًة دور م مم ػ المرحمػػة األس سػػية ال مي ػ ف ػ الحف ػ ظ ممػػر

الهوية الثق فية الفمسطيًيةى موضوع الدراسة تتسـ بدراة م لية مف البدؽ والثب تن وت زز الًت ئج التػ
سيتـ ام ه لمحبوؿ ممر الًت ئج الًه ئية لمدراسة.

وب ػػد التحقػػؽ مػػف بػػدؽ االسػػتب ًة وثب ته ػ ب لتحميػػؿ اإلحب ػ ئ بقيػػت االسػػتب ًة ف ػ بػػورته

الًه ئية تتكوف مف ( 41فقرة) موزمة ممر أربع ما الت كم يم :
جدول ()99

يبين عدد فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة
الفقرات

مدد الفقرات

ما الت االستب ًة

ـ
0

المًه ج الدراس

02 – 0

02

2

األً طة العبفية

02 – 0

02

2

البيئة البفية

00 – 0

00

4

التحدي ت الثق فية الم برة

02 – 0

02

الماموع

41

وت ػػتـ االس ػػتا بة مم ػػر االس ػػتب ًة وفقػ ػ ً لت ػػدرج خم سػ ػ الب ػػدائؿ مم ػػر مقيػ ػ س ليك ػػرت الخم سػ ػ

وه (:كبيرة اداً – كبيرة– متوسطة– مميمة– مميمة اداً).

جدول ( )92مقياس اإلجابات

التبًيؼ

كبيرة اداً

كبيرةً
%11

متوسطةً %61

مميمة

%41

% 21

7

4

2

2

0

%011

الدراة

مميمة اداً

وتطبيق ػ ً ممػػر البيئػػة الفمسػػطيًية ف ػ مح فظ ػ ت غ ػزة واسػػتً داً لد ارسػػة يوسػػؼ ( )2119ود ارسػػة

المقيد ( )2116سيتـ ف هذم الدراسة اتب ع الم ي ر الت ل :

جدول ( )93معيار الدرجة
الم ي ر

الدراة
مف 61 - 21

ض يفة

أكثر مف 11 -61

متوسطة

أكثر مف 011 -11

كبيرة

016

خامساً :خطوات الدراسة:

م مت الب حثة بإتب ع مدد مف الخطوات ف تًفيذ الدراسة وك ًت ممر الًحو الت ل :

 )4ب د التأكد مف بدؽ وثب ت االستب ًة وبعحيته لقي س مػ وضػ ت ألامػًى وت ػديمه ى واخرااهػ
ف بورته الًه ئيةى ومً سبته لمتطبيؽى م ـ الب حث ب إلاراءات اآلتية:

 )4الحبوؿ ممر كت ب مف مم دة الدراس ت ال مي با م ة األزهر بغزة مواه ً إلر كػؿ مػف مػديريت

التربيػػة والت مػػيـ ػػرؽ وغػػرب غ ػزة ف ػ مح فظ ػ ت غ ػزة( ميػػد الد ارسػػة) ممحػػؽ رمػػـ () 4ى مػػف أاػػؿ
تسػػهيؿ المهمػػة والسػػم ح لمب حثػػة بتطبيػػؽ االسػػتب ًة ممػػر ميًػػة الد ارسػػةى ولقػػد لقيػػت الد ارسػػة كػػؿ

ال وف والت وف مف مبؿ المسئوليف.

 )4اختػ ػ رت الب حث ػػة ميً ػػة م ػ ػوائية تتك ػػوف م ػػف  57م ػػف م ممػ ػ المرحم ػػة األس س ػػية لم ػ ػ ـ الد ارسػ ػ
()2102-2102ى وامتبػرتهـ الب حثػػة ميًػػة الد ارسػػة ومػػد حبػػمت الب حثػػة ممػػر كتػ ب رسػػم مػػف
مسـ التخطيط بو ازرة التربية والت ميـ لمسم ح بتوزيع االستب ًة.

 )4تـ توزيع االستب ًة ممر ميًة الدراسة المختػ رة ى حيػث م مػت الب حثػة بًفسػه بتوزيػع االسػتب ً تى
وم ـ أفراد ال يًػة ب إلا بػة مػف فقػرات االسػتب ًة مػف واهػة ًظػرهـى ومػد تػـ امػع ك فػة االسػتب ً ت

واستغرمت هذم ال ممية حوال ثعثة أس بيع.

 )1م مػػت الب حثػػة بتفريػػغ اسػػتا ب ت أف ػراد ال يًػػة ممػػر االسػػتب ًة ى وتػػـ تحميػػؿ البي ً ػ ت وم لاته ػ ى
وااراء المق رً ت المطموبة ب ستخداـ برً مج ) )spssاإلحب ئ لم موـ اإلًس ًية.

 )6مً م ة ًت ئج تطبيؽ االسػتب ًة إحبػ ئي ً والتوبػؿ إلػر ًتػ ئج الد ارسػة ومً م ػته وتفسػيره فػ ضػوء
اإلط ر الًظري لمدراسة و الدراس ت الس بقة و تقديـ التوبي ت والمقترح ت المً سبة.

سادساً :المعالجات اإلحصائية:

تـ استخداـ برً مج الرزـ اإلحب ئية لم موـ االاتم مية ( )SPSSلتفريغ البي ً ت إحب ئي ً كم يم :
أ -الم لا ت اإلحب ئية المستخدمة ف التحقؽ مف بدؽ وثب ت األدوات:

 -م مؿ ارتب ط بيرسوف :لمتحقؽ مف بدؽ االتس ؽ الداخم لعستب ًة.

 م مؿ ارتب ط سبيرم ف براوف :لحس ب الثب ت بطريقة التازئة الًبفية المتس وية. -م مؿ ارتب ط اتم ف :لحس ب الثب ت بطريقة التازئة الًبفية غير المتس وية.

ب -الم لا ت اإلحب ئية المستخدمة ف اإلا بة مف األسئمة والتحقؽ مف فرضي ت الدراسة:

 المتوسػػط الحس ػ ب واالًح ػراؼ الم ي ػ ري والػػوزف الًسػػب  :لمك ػػؼ مػػف مسػػتوى دور مػػدراء المرحمػػةاألس سية ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

 تحمي ػػؿ التبػ ػ يف األحػ ػ دي لمك ػػؼ م ػػف دالل ػػة الف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػط ت دراػ ػ ت أكث ػػر م ػػف ميًت ػػيفمستقمتيف.
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ػ
ػ
اضغصـلػاضخاطـس ػ
ررضػاضظـتائـجػوتغدغـرعاػ ػ
 عرض نتائج السؤال األول وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الثاني وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الثالث وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الرابع وتفسيرىا
 أىم النتائج والتوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة

تسػػت رض الب حثػػة فػ هػػذا الفبػػؿ الًتػ ئج التػ تػػـ التوبػػؿ إليهػ فػ هػػذم الد ارسػػةى وذلػػؾ ب ػػد
اإلا بػػة مػػف األسػػئمة والتحقػػؽ مػػف الفرضػػي ت ب سػػتخداـ األسػ ليب اإلحبػ ئية المً سػػبة لكػػؿ مًهػ ى كمػ

سػػتقوـ الب حثػػة بتفسػػير ومً م ػػة الًت ػ ئج الت ػ يػػتـ التوبػػؿ إليه ػ ف ػ ضػػوء اإلط ػ ر الًظػػري والد ارس ػ ت

الس بقة.

نتائج السؤال األول الذي ينص عمى:

مدا درجدات تقددير مدديري مددارس المرحمدة األساسددية العميدا لددور معممدييم فدي الحفداظ عمدى اليويددة

الثقافية الفمسطينية ؟

لإلا بة مف هذا السؤاؿ م مت الب حثة ب ستخداـ المتوسط الحس ب واالًحراؼ الم ي ري والوزف الًسب
والترتيب الستا ب ت أفراد ال يًة ممر استب ًة دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر

الهوية الثق فية الفمسطيًيةى والادوؿ الت ل يبيف ذلؾ:

جدول ()94
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى استبانة دور
معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية
مدد

المتوسط

االًحراؼ

الوزف الًسب

3.39

0.592

67.89

2

0.626

65.51

4

66.55

3
1
**

ـ

الما الت

1

المًه ج الدراس

12

2

األً طة العبفية

12

3.28

3

البيئة البفية

11

3.33

0.717

4

التحدي ت الثق فية الم برة

13

3.60

0.563

72.08

الدراة الكمية لعستب ًة

48

3.40

0.568

68.01

الفقرات

الحس ب

الم ي ري

%

الترتيب

يتضح مف الادوؿ الس بؽ أف الدراة الكمية لدور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية

الثق فيػة الفمسػطيًية متوسػطى ويقػع مًػد وزف ًسػب ( )%68.01مػع أف م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ

ي ػػدوف مًػ رة لإل ػ ع ال ممػ والفكػػري واالاتم ػ م والثقػ ف والػػوطً إال أًػػً حسػػب اسػػتا ب ت ال يًػػة

يقوموف بدورهـ بدراػة متوسػطة ممػ يػؤثر ممػر كفػ ءة األداء لمم ممػيف فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة

لهؤالء الطمبة حيث يؤكد هذا الدور يحتػ ج إلػر المزيػد مػف الت زيػز والتػدميـ والتطػوير ًظػ اًر لخبوبػية
الخضػوع تحػت االحػتعؿ ومػ يت ػرض لهػ مػف حبػ رى وك ًػت األوزاف الًسػبية لػدور م ممػ المرحمػة

األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ممر التوال كم يم :
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يأت دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ التحدي ت

الثق فية الم برة ف

()%72.08ى يميه دور م مم المرحمة األس سية

المرتبة األولر بوزف ًسب

ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ المًه ج الدراس بوزف ًسب ()%67.89ى
يميه دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف

ما ؿ البيئة

البفية بوزف ًسب ()%66.55ى وأخي اًر يأت دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر

الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ األً طة العبفية بوزف ًسب (.)%65.51

 .1ومد ي زى السبب ف احتعؿ الما ؿ الرابع (التحدي ت الثق فية الم برة) ممر المرتبة األولر
إلر مامومة مف االمتب رات أهمه :

 ومر الم مـ بدورم ف تكويف الوم ب لتحدي ت الثق فية الت توااههـ ف ضوء ال ولمة وكيفيةالت مؿ م ه .

 -االًتق ؿ ف مستوى ال عم ت ف التحدي الثق ف الً تج مف ال ولمة وتحدي ته .

 -التغير ف طبي ة دور الم مـ الذي ك ف ممفت ً وأببح مواه ً وب حث ً مف الم موم ت.

 التقدـ ال مم والتكًولوا الذي ي د أحد أبرز المعمح الم برة والمستقبمية لم لـ والت تمتدتأثيراتً وًت ئاً إلر اميع ما الت الحي ة.

 اإليم ف بضرورة مي ـ الم مـ ب لمه رات والتا رب الت ت يش م ه الم مـ واستف د مًه وًقمهإلر الطمبة.

 إيم ف مديري المدارس بضرورة زي دة الوم األخعم لدى الطمبة مف خعؿ م يقوـ بً الم مـمف دور ف ذلؾ.

 .2كم ت زو الب حثة احتعؿ الما ؿ الث ً (األً طة العبفية) المرتبة األخيرة إلر مامومة مف
االمتب رات أهمه :

 -ضيؽ ومت الم مـ لمم رسة األً طة العبفية.

 ممة اإلمك ً ت المت حة لم مؿ التربوي العبف . اً غ ؿ الم مميف ب ل بء التدريس الكبير. -ازدح ـ البفوؼ ب دد الطعب.

 مدـ مك فأة الم مميف المميزيف والذيف يًفذوف األً طة العبفية. فتور ال عمة بيف البيت والمدرسة وامتق د ب ض اآلب ء أف األً طة العبفية مضي ة لمومتومدـ ت ايع أبً ئهـ لعًضم ـ إلر ام م ت األً طة المدرسية ف مدارسهـ.

 -ممة الحوافز الم ا ة لمم ركيف ف

األً طة المدرسية ومدـ تكريمهـ ذلؾ التكريـ الذي

يستحقوًً وخ بة الموهوبيف والمبدميف لخمؽ التً فس بيًهـ وتقديـ األفضؿ.
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وهذا يتً سب مع م ا ءت بً دراسة ) Merry (1999ى  Merryfieldمف خعؿ إم مة معم ت

متب دلة بيف اميع الً س ف ال لـ ى وخبرات مخطط له لتطوير الكف ءات ف إمداد الم مميف واالرتق ء
ب لت ميـ الا م

إلر المستوى ال لم ن ودراسة أبو اعلة ( )2003أكثر األدوار يوم ً ومم رسة ف

موااهة تحدي ت ال ولمة األدوار الت تت مؽ ب لب د التربوي يميه الما ؿ الثق ف ثـ االاتم م ثـ التطبيق ى
ودراسة الح ج احمد ( )2004ما ؿ المم رس ت التربوية الخ بة بوااب ت الم مـ والت مًه يواً الطمبة

إلر االمتداء ب لًم ذج الحسًةى يرامر م مر الطمبة ىيتاًب تكميؼ الطمبة فوؽ ط متهـ مد احتؿ المرتبة
األولر ن ودراسة ) Teasdel (1997فهـ الذات والوالء لمثق فة الوطًيةى والهوية الثق فيةى التأكيد ممر
مف هيـ الحرية والتس محى و دراسة ) Nalder (1999أف تكًولواي االتب الت وبرماي ت الًظـ ه

الت ت مؿ ممر تاميع الثق ف تى مف ااؿ الحبوؿ ممر الترابط ال لم ى ودراسة حمداف ( )2008أف
االًتم ء ال يتحقؽ مف دوف التربية المدرسية والا م ية المواهة الت تغرس ثق فة رامية تسمو ممر كؿ

الخعف ت واالًتم ءات الحزبية والط ئفية وتضع الوطف ف مك ًة ال يحؽ ألحد المس س به مهم ك ًت
مً ببً وألق بً وثرواتً واًتم ءاتًى وتختمؼ مع م ا ءت بً دراسة مبد الرازؽ ( )2007كوف ال لـ
تحوؿ اليكتروًي إلر مرية واحدةى مد أسهـ فر تقمص مفهوـ الهوية واالًتم ء وبخ بة فر ال لـ ال رب

واإلسعم ,إف الحديث مف الت ميـ يدفع إلر القوؿ أف الت ميـ فر أي ماتمع يمثؿ الركيزة الرئيسة لًهوض

الماتمع مممي ى وذلؾ ف ح ؿ االهتم ـ بً وتف يمً مبر إمداد ايد وف مؿ لمم مميفى واختي ر ايد ومتميز
لمقررات تس ير الوامع ال مم والتكًولوا مف ً حيةى وتح فظ ممر اإلط ر القيمر الذي يحدد هوية

الماتم ت واألمـ مف ً حية أخرىى إض فة إلر واود بيئة فيزيقية ايدة مبر مبًر ايدى إض فة إلر أم كف
تم رس مف خعله األً طة الفًية والري ضيةى واالاتم مية .ويبقر الحديث مف إدارة متميزة له القدرة ممر

اتخ ذ القرار المً سب ف الومت المً سبى ولديه طموح لبً مة بيئة ت ميمية ايدة وتس ر إلر التً فس

فيم بيًه ف سبيؿ ًهوض المدرسة أو الا م ة مف أاؿ ترسيخ مفهوـ الهوية الوطًية والمح فظة مميه .
وبدراسة فقرات كؿ ما ؿ ممر حدة يتبيف األت :

أوالً :فيما يتعمق بمجال المنياج الدراسي:

م مت الب حثة بحس ب المتوسط الحس ب واالًحراؼ الم ي ري والوزف الًسب والترتيب لفقرات

هذا الما ؿ كم يوضحه الادوؿ الت ل :

000

جدول ()95

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة

عمى فقرات مجال المنياج الدراسي لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية
المتوسط

االًحراؼ

الوزف

الحس ب

الم ي ري

الًسب %

 1يً مش مع الطمبة مض ي مًهاية مت مقة ب لتراث الوطً .

3.76

0.750

75.20

2

 2يخ طب الطمبة ب لمغة ال ربية الفبحر.

3.65

0.780

73.07

5

 3يسمح لمطمبة ب لمً م ة حوؿ مض ي الدرس.

3.68

0.701

73.60

4

 4يرسخ ال مومي ت الثق فية (الديف والقيـ والمغة) لدى الطمبة .

3.72

0.879

74.40

3

3.24

0.913

64.80

8

3.13

0.704

62.67

9

2.88

0.900

57.60

12

3.37

0.912

67.47

7

3.84

0.679

76.80

1

3.01

0.966

60.27

11

3.07

0.777

61.33

10

3.37

0.818

67.47

6

الفقرات

ـ

ي رؾ ف األً طة الداممة لبرامج الت ميـ الت تمكف الًشء

5

مف موااهة أسب ب التموث الثق ف .
يقدـ امتراح ت إلر مدير المدرسة تسهـ ف زي دة الخبرات

6

الثق فية ف المًه ج الفمسطيً .

 7يً مش مع الطمبة ب ض مظ هر اغتراب المًه ج الت ميم .
ير د الطمبة إلر أهمية البً ء ال مم لإلًس ف ب متب رم محور

8

التغيير والتًمية.
يح وؿ معئمة المقرر الدراس لمطمبة بم يتً سب مع البيئة

9

الثق فية الفمسطيًية.

 10يقترح ممر المدرسة االهتم ـ بأمعـ الفكر الفمسطيً .
11
12

ي رؾ ف تحديث برامج تدريب الطمبة بحيث تتضمف استخداـ

وس ئؿ التكًولواي الحديثة ف الحقؿ الثق ف .

يًبً الطمبة إلر ضرورة المً فسة الف ممة ف المً هج الفمسطيًية
مف أاؿ الت ريؼ ب لقضية الفمسطيًية .

الترتيب

يتضح مف الادوؿ الس بؽ أف مظ هر دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية

الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ المًه ج الدراس ا ءت بيف (.)%76.80 -%57.60
ومد ا ءت أممر فقرتيف ف ما ؿ المًه ج الدراس هم :

 الفقرة رمـ ( )9والت

تًص ممر ليح وؿ معئمة المقرر الدراس

لمطمبة بم يتً سب مع البيئة

الثق فية الفمسطيًية ل احتمت المرتبة األولر بوزف ًسب (.)%76.80

 الفقرة رمـ ( )0والت تًص ممر ليً مش مع الطمبة مض ي مًهاية مت مقة ب لتراث الوطً لى احتمت
المرتبة الث ًية بوزف ًسب (.)%75.2

وي ود سبب هذم الًسب المرتف ة والايدة إلر المدلوالت االيا بية ًحو دور م مم المرحمة األس سية
ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ المًه ج الدراس ى إلر مي ـ الم مميف بدورهـ
002

ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية مف مً م ة وتفسير ال ديد مف الموضوم ت والقض ي لمطمبة

أف ك ف ذلؾ مف ماهودهـ أو م يتضمًً المًه ج الدراس الفمسطيً .
كم أف مف الممكف أف ي ود السبب ف

ذلؾ إلر إيم ف مديري المدارس بدور الم مميف ف

التراث الوطً وربط المًه ج ب لبيئة والقض ي الماتم ية كضرورة وكخطوة مممية ًحو االستقعؿ.

ت زيز

فيم ك ًت أدًر فقرتيف هم :

الفقرة رمـ ( )01ليقترح ممر المدرسة االهتم ـ بأمعـ الفكر الفمسطيً ل ى احتمت المرتبة مبؿ



األخيرة بوزف ًسب (.)%61.25

 الفقرة رمـ ( )5لي رؾ ف تحديث برامج تدريب الطمبة بحيث تتضمف استخداـ وس ئؿ التكًولواي
الحديثة ف الحقؿ الثق ف لى احتمت المرتبة األخيرة بوزف ًسب (.)%60.22

وي ود سبب هذم الًسب المًخفضة والمتوسطة إلػر المػدلوالت غيػر االيا بيػة ًحػو دور م ممػ

المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسػطيًية فػ ماػ ؿ المًهػ ج الد ارسػ ى إلػر دور
م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية فهػـ يقومػوف بػدورهـ ولكػف
مطموب مًهػ القيػ ـ بهػذا الػدور بدراػة أكبػر .كمػ ت ػزو الب حثػة ذلػؾ إلػر التركيػز ممػر إكسػ ب الثق فػة

والم رفػػة وً ػػر ثق فػػة الهويػػة الفمسػػطيًية مػػف خػػعؿ تػػدميـ واثػراء المًهػ ج الد ارسػ بمػ يتً سػػب مػػع البيئػػة

الفمسطيًيةى وهذا ي ير إلر أف م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية
ي طوف تًفيذ المًه ج المدرس ا ًب مهـ ب يدا مف ممحق تً.
كم أًً مف الممكف أف ي ود السبب ف

ذلؾ إلر كثرة األمب ء الروتيًية لمم مـ خ بة الكت بية ف

المدرسةى مم يقمؿ لدية فربة التفكير ف برامج وأفك ر تطويرية ف ما ؿ ت زيز الهوية الثق فية.

ثانياً :فيما يتعمق بمجال األنشطة الالصفية:

م مت الب حثة بحس ب المتوسط الحس ب واالًحراؼ الم ي ري والوزف الًسب والترتيب لفقرات

هذا الما ؿ كم يوضحه الادوؿ الت ل :
جدول ()96
المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة

عمى فقرات مجال األنشطة الالصفية لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية
الفقرات

ـ

3.96

0.646

79.20

1

3.77

0.815

75.47

2

2.35

1.121

46.93

12

الحس ب

 1ي رؾ الطمبة ف ف لي ت مختمفة ف المً سب ت الوطًية.
2

المتوسط

االًحراؼ

الوزف

ير ػػد الطمب ػػة إلػ ػ الحق ػػوؽ والواابػ ػ ت م ػػف خ ػػعؿ األً ػػطة

العبفية.

 3ي ػ رؾ فػ إبػػدار مامػػة مػػف حػػيف آلخػػر حػػوؿ المسػػتادات
002

الم ي ري

الًسب %

الترتيب

الفقرات

ـ

المتوسط

االًحراؼ

الوزف

الحس ب

الم ي ري

الًسب %

الترتيب

الثق فية.
4
5

يس مد الطمبة مف خعؿ مختبر الح سوب ف تبفح الموامع
المفيدة.
يببر الطمبة بتػ ريخ الحركػة الوطًيػة التػ مػف ػأًه ت زيػز
تقبؿ اآلخر

 6يبيف لمطمبة أهـ التحدي ت الت توااً األسرة الفمسطيًية.
7

يمفػػت ًظػػر الطمبػػة إلػػر اآلث ػ ر االاتم ميػػة السػػمبية المترتبػػة
ممر االًقس ـ الداخم الفمسطيً .

2.79

1.131

55.73

11

3.31

0.870

66.13

7

3.44

0.702

68.80

4

3.43

0.701

68.53

5

يً مش الطمبة فيم تقدمً البرامج اإلمعمية المحمية وال لمية
2.92

 8مػػف ًم ػ ذج ثق فيػػة وسػػموكية ت مػػؿ ممػػر زيػ دة الػػوم الثق ػ ف

0.941

58.40

10

لديهـ.
9
10

يًبػػً الطمبػػة إلػػر ال ً يػػة بمرحمػػة الد ارسػػة المدرسػػية بوبػػفه
المرحمة األهـ ف بً ء ال خبية باواًبه المختمفة
يوا ػ ػػً الطمب ػ ػػة ًح ػ ػػو االهتمػ ػ ػ ـ ب لاواً ػ ػػب التطبيقي ػ ػػة لمت م ػ ػػيـ

والدورات التدريبية.

3.13

1.044

62.67

9

3.35

0.814

66.93

6

يوضػػح لمطمبػػة اآلث ػ ر الًفسػػية أو االاتم ميػػة المترتبػػة ممػػر
3.31

 11اً ػػغ ؿ اإلًسػػ ف الم بػػر بوسػػ ئؿ االتب ػ ؿ الحديثػػة لمػػدة

0.885

66.13

7

طويمة
12

ي ػػاع اإلب ػػداعى ل ػػدى الطمب ػػة ويح ػػث اإلدارة المدرس ػػية مم ػػر

3.56

رم يتهـ وال ً ية بهـ

0.826

71.20

3

يتضح مف الادوؿ الس بؽ أف مظ هر دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية
الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ األً طة العبفية ا ءت بيف (.)%79.20 -%46.93
ومد ا ءت أممر فقرتيف ف ما ؿ األً طة العبفية هم :

 الفقرة رمـ ( )0والت

تًص ممر لي رؾ الطمبة ف

احتمت المرتبة األولر بوزف ًسب (.)%79.20

 الفقرة رمـ ( )2والت

ف لي ت مختمفة ف

تًص ممر لير د الطمبة إل

المً سب ت الوطًيةلى

الحقوؽ والوااب ت مف خعؿ األً طة

العبفية.ل احتمت المرتبة الث ًية بوزف ًسب (.)%75.47

وي ود سبب هذم الًسب المرتف ة والايدة إلر المدلوالت االيا بية ًحو دور م مم المرحمة األس سية
ال مي ف

الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف

ما ؿ األً طة البفيةى إلر مي ـ الم مميف

ب لتركيز ممر إكس ب الثق فة والم رفة وً ر ثق فة الهوية الفمسطيًية مف خعؿ تدميـ واثراء األً طة
004

العبفية بم يتً سب مع البيئة الفمسطيًيةى وهذا ي ير إلر أف م مم المرحمة األس سية ال مي ف

الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ي طوف ما ؿ األً طة العبفية ا ًب مهـ مف خعؿ م ركة
الطمبة ف ف لي ت مختمفة ف المً سب ت الوطًية وار د الطمبة إل الحقوؽ والوااب ت وت ايع الطمبة

ممر اإلبداع مف خعؿ األً طة العبفية.

ومد ي ود السبب أيض إلر أهمية المً سب ت الوطًية والً ط ت المدرسية ألًه تمس الوامع السي س

لمماتمع الفمسطيً ى أضؼ إلر أهمية دور الم مميف ف

بحقومهـ ووااب تهـ.

تحقيؽ مب دئ المواطًة وت ريؼ الطمبة

فيم ك ًت أدًر فقرتيف هم :
 الفقرة رمـ ( )4الت

تًص ممر ليس مد الطمبة مف خعؿ مختبر الح سوب ف

المفيدةلى احتمت المرتبة مبؿ األخيرة بوزف ًسب (.)%55.73

تبفح الموامع

 الفقرة رمـ ( )2والت تًص ممر ليً مش الطمبة فيم تقدمً البرامج اإلمعمية المحمية وال لمية مف
ًم ذج ثق فية وسموكية ت مؿ ممر زي دة الوم الثق ف لديهـ لى احتمت المرتبة األخيرة بوزف ًسب

(.)%58.40

وي ود سبب هذم الًسب المًخفضة والمتوسطة إلر المدلوالت غير االيا بيػة ًحػو دور م ممػ

المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ األً طة العبفيةى وهػذا ال
يًف دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية فهػـ يقومػوف بػدورهـ

ولكف مطموب مًه القي ـ بهذا الدور بدراة أكبر .

األمر الذي يتطمب مف م مم المرحمة األس سية ال مي أف يقوموا بدور أكبر ف الحف ظ ممر الهوية

الثق فية الفمسطيًية مف خعؿ مً م ة الطمبة فيم تقدمً البرامج اإلمعمية المحمية وال لمية مف ًم ذج
ثق فية وسموكية ت مؿ ممر زي دة الوم

الثق ف

لديهـ و ال ً ية بمرحمة الدراسة المدرسية بوبفه

المرحمة األهـ ف بً ء ال خبية باواًبه المختمفة ومس مدتهـ ف إًت ج وتوظيؼ الوس ئؿ الت ميمية

والتكًولواي األمر الذي يدمـ األً طة العبفية.

ومد ي زى السبب ف ذلؾ إلر ارتف ع مدد الطمبة ف البؼ الواحد مم يا ؿ الم مـ ال يخوض ف

موضوم ت خ رج المًه ج وكذلؾ ض ؼ الخدم ت ف ب ض المدارس والمرتبطة بمختبرات الح سوب.

ثالثاً :فيما يتعمق بمجال البيئة الصفية:

م مت الب حثة بحس ب المتوسط الحس ب واالًحراؼ الم ي ري والوزف الًسب والترتيب لفقرات

هذا الما ؿ كم يوضحه الادوؿ الت ل :

007

جدول ()97

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة

عمى فقرات مجال البيئة الصفية لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية
ـ
1

الفقرات

المتوسط

االًح ارؼ

الوزف

الحس ب

الم ي ري

الًسب %

الترتيب

ي ػػاع الطمبػػة ممػػر كت بػػة بوسػػترات ذات طػ بع وطًػ داخػػؿ
3.33

0.811

66.67

6

 2يم رس ال مؿ الديمقراط داخؿ الفبؿ الدراس .

3.49

0.760

69.87

3

 3يتيح الفربة لت بير الطمبة مف اتا ه تهـ.

3.15

1.036

62.93

8

4
5
6
7

الفبؿ الدراس .

يرس ػػخ لػ ػدى الطمب ػػة الحػ ػػس ب لمس ػػئولية م ػػف خ ػػعؿ ضػ ػػرورة
3.59

الم ركة ف ًظ فة الفبؿ.
يبػػيف لمطمبػػة أهميػػة دورهػػـ فػ إحػػداث التغييػرات االاتم ميػػة

3.44

الً ب ة مف هويتهـ .

0.976

68.80

4

يواػ ػػً الطمبػ ػػة إلػ ػػر مت ب ػ ػػة المسػ ػػتادات التربويػ ػػة الم ب ػ ػرة
3.56

األبيمة.
يثيػػر ف ػ ًفػػوس الطمبػػة االمت ػزاز بػػديًهـ وهػػويتهـ ب يػػداً مػػف
االًبه ر ب لثق فة الغربية.

 8ي اع الطمبة إلر القراءة المستمرة.
9

1.028

71.73

1

ي ػػاع الطمبػػة ممػػر البحػػث ال ممػ المؤسػػس ممػػر المًهايػػة
ال ممية السميمة

0.962

71.20

2

3.40

0.986

68.00

5

3.33

1.095

66.67

6

3.11

1.098

62.13

10

يوضػػح لمطمبػػة الػػدور الثق ػ ف لػػإلدارة المدرسػػية ف ػ التًػػوير
 10التكًول ػ ػػوا المػ ػ ػؤازر لحرك ػ ػػة المب ػ ػػدميف فػ ػ ػ ماػ ػ ػ ؿ ال م ػ ػػـ
والتكًولواي .
11

3.09

يبيف لمطمبة ضرورة تحسػيف اإلًتػ ج ال ممػ الػوطً ليبػبح
ف مستوى المً فسة ال لمية بم يتً سب وثق فة الماتمع.

3.11

0.989
0.879

61.87
62.13

11
9

يتضح مف الادوؿ الس بؽ أف مظ هر دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية
الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ البيئة البفية ا ءت بيف (.)%71.73 -%61.87
ومد ا ءت أممر فقرتيف ف ما ؿ البيئة البفية هم :
 الفقرة رمـ ( )4والت تًص ممر ل يرسخ لدى الطمبة الحس ب لمسئولية مف خعؿ ضرورة الم ركة
ف ًظ فة الفبؿلى احتمت المرتبة األولر بوزف ًسب (.)%71.73
 الفقرة رمـ ( )6والت تًص ممر ليواً الطمبة إلر مت ب ة المستادات التربوية الم برة األبيمةلى
احتمت المرتبة الث ًية بوزف ًسب (.)%71.20
وي ود سػبب هػذم الًسػب المرتف ػة والايػدة إلػر المػدلوالت االيا بيػة ًحػو دور م ممػ المرحمػة األس سػية
ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػة الفمسػػطيًية فػ ماػ ؿ البيئػػة البػفيةى إلػػر ميػ ـ الم ممػػيف بتوايػػً
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الطمبػػة والتركيػػز ممػػر إكس ػ ب الطمبػػة الثق فػػة والم رفػػة وً ػػر ثق فػػة الهويػػة الفمسػػطيًية مػػف خػػعؿ تػػدميـ
واثراء البيئة البفية بت ايع الحس ب لمسئولية ودورهـ ف الماتمع والم ركة ف األً طة البفية.
ومد ي ود السبب أيض إلر تف يؿ دور الطعب داخػؿ البػؼ وتحمػؿ المسػئولية بػً مػف طريػؽ ف ليػ ت

مت ددة مثؿ مسئولية الضبط داخؿ البؼ ف ح ؿ مدـ واود المدرس وغيره .
فيم ك ًت أدًر فقرتيف هم :

 الفقرة رمـ ( )9والت

تًص ممر لي اع الطمبة ممر البحث ال مم

ال ممية السميمةل احتمت المرتبة مبؿ األخيرة بوزف ًسب (.)%62.13

 الفقرة رمـ ( )01والت
التكًولوا

تًص ممر ليوضح لمطمبة الدور الثق ف

المؤازر لحركة المبدميف ف

المؤسس ممر المًهاية

لإلدارة المدرسية ف

التًوير

ما ؿ ال مـ والتكًولواي لى احتمت المرتبة األخيرة بوزف

ًسب (.)%61.87

وي ود سبب هذم الًسب المًخفضة والمتوسطة إلر المدلوالت غير االيا بية ًحو دور م مم المرحمة
األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ البيئة البفية ى إلر مدـ ت ايع

الم مميف لمطمبة ممر البحث واالستخراج الم موم ت بًفسهـ دوف تمقيًه مف أحد وتقميؿ اإلدارة لهذا

الا ًب المهـ غرسً ب لطمبة مف أاؿ تًمية البحث ال مم

واإلبداع ف

ما الت مت ددة مف الثق فة

ال مة .وال بد مف تًمية امتزاز الطمبة بديًهـ وهويتهـ ب يداً مف االًبه ر ب لثق فة الغربية وت اي هـ
إلر القراءة المستمرة واالطعع ممر كؿ م هو اديد مف البحث ال مم المؤسس ممر المًهاية ال ممية
السميمة الذي يدمـ البيئة البفية.

رابعاً :فيما يتعمق بمجال التحديات الثقافية المعاصرة:

م مت الب حثة بحس ب المتوسط الحس ب واالًحراؼ الم ي ري والوزف الًسب والترتيب لفقرات

هذا الما ؿ كم يوضحه الادوؿ الت ل :

جدول ()98
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التحديات
الثقافية المعاصرة لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية

ـ
1
2
3
4

الفقرات

المتوسط

االًحراؼ

الوزف

3.41

0.902

68.27

12

3.44

0.842

68.80

10

3.55

0.827

70.93

6

3.39

0.769

67.73

13

الحس ب

يبيف لمطمبة اآلث ر الثق فية السمبية لوس ئؿ اإلمعـ الم برة.
ي ػػزز ف ػ ًفػػوس الطمبػػة االتا ه ػ ت اإليا بيػػة لعسػػتف دة مػػف الاواًػػب
المفيدة مف الثق فة الغربية .

يحػ ػ ػػذر الطمبػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خطػ ػ ػػورة ال ولمػ ػ ػػة الثق فيػ ػ ػػة المتمثمػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ إلغ ػ ػ ػ ء
الخبوبي ت الثق فية الوطًية.
يس ػ مد الطمبػػة ممػػر توضػػيح ال عمػػة بػػيف التفػػوؽ ال مم ػ التكًولػػوا
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الم ي ري

الًسب %

الترتيب

الفقرات

ـ

المتوسط

االًحراؼ

الوزف

الحس ب

الم ي ري

الًسب %

الترتيب

الغرب وتأثيره الثق ف ف مواة ال ولمة .
5
6
7
8

يً مش الطمبة ف مظ هر التموث الثق ف المرافؽ لمهوية الثق فية.
يمق الضوء ممػر أهػـ وسػ ئؿ ال ولمػة فػ فػرض هيمًتهػ ممػر الهويػة
الثق فية الفمسطيًية.
يػػوفر لمطمبػػة فربػػة الحػوار فػ المضػػموف الثقػ ف لموثػ ئؽ والمػػؤتمرات
الداممة لمهيمًة الثق فية الغربية.
ير ػػد الطمبػػة إلػػر أثػػر ال ولمػػة ف ػ مح ولػػة تقػػويض ًظ ػ ـ األس ػرة ف ػ

الماتم ت اإلسعمية.

3.43

0.720

68.53

11

3.48

0.795

69.60

8

3.48

0.875

69.60

8

3.56

0.702

71.20

5

يب ػػيف لمطمب ػػة إل ػػر المب ػػطمح ت التػ ػ تسػ ػربت مًهػ ػ الق ػػيـ االاتم مي ػػة
9

الغربيػػة إلػػر ماتم تً ػ مثػػؿ حقػػوؽ اإلًس ػ ف ى والحريػػة االمتب ػ دية ى

3.49

1.032

69.87

7

والحقوؽ المدًية.
ي مػػؿ مم ػ موااهػػً خطػػورة الغػػزو الفكػػري المتمثمػػة ف ػ ت ػػويً معمػػة
10

11
12
13

اإلًس ػ ف ب لقض ػ ي الخمػػس الكبػػرى (الخ ػ لؽى الكػػوفى اإلًس ػ فى الػػدًي ى

اآلخرة).

يوضػػح لمطمبػػة خطػػورة التغريػػب الثقػ ػ ف اله ػ دؼ إل ػػر بػػً مة أايػ ػ ؿ
ت ب ة لمغرب ومًبهرة بمًازاتً.
يبيف لمطمبة مظ هر الثق فة االًهزامية المًبهرة ب لماتم ت الغربية.
يهػػتـ ب لتربيػػة األخعميػػة لػػدى الطمبػػة بوبػػفه مػػف أهػػـ خطػػوط الهويػػة
الثق فية الفمسطيًية.

3.88

0.788

77.60

2

3.84

0.658

76.80

3

3.73

0.600

74.67

4

4.17

0.503

83.47

1

يتضح مف الادوؿ الس بؽ أف مظ هر دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية

الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ التحدي ت الثق فية الم برة ا ءت بيف (.)%83.47 -%67.73
ومد ا ءت أممر فقرتيف ف ما ؿ التحدي ت الثق فية الم برة هم :

 الفقرة رمـ ( )02والت تًص ممر ليهتـ ب لتربية األخعمية لدى الطمبة بوبفه مف أهـ خطوط
الهوية الثق فية الفمسطيًية.ل احتمت المرتبة األولر بوزف ًسب (.)%83.47

 الفقرة رمـ ( )01والت تًص ممر لمم موااهً خطورة الغزو الفكري المتمثمة ف ت ويً معمة
اإلًس ف ب لقض ي الخمس الكبرى (الخ لؽى الكوفى اإلًس فى الدًي ى اآلخرة)..لى احتمت المرتبة
الث ًية بوزف ًسب (.)%55.61

وي ود سػبب هػذم الًسػب المرتف ػة والايػدة إلػر المػدلوالت االيا بيػة ًحػو دور م ممػ المرحمػة األس سػية
ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًية فػ ماػ ؿ التحػػدي ت الثق فيػػة الم بػرةى إلػػر اهتمػ ـ
الم ممػػيف ب لتربيػػة األخعميػػة لمطمبػػة وتًميػػة القػػيـ والمب ػ دئ لػػدى الطمبػػة وار ػ دهـ ممػػر موااهػػة الغػػزو
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الفكريى ومي ـ المدرسيف بتوضػيح مػدى أهميػة التحمػ بػ ألخعؽ الحميػدة التػ يػتـ تربيػة الطػعب مميهػ

مف مبؿ أولي ء أمورهـ وم يًص مميً الػديف اإلسػعم ومػدى مسػ همة األخػعؽ بتقويػة االًتمػ ء لمهويػة
الفمسطيًية.

فيم ك ًت أدًر فقرتيف هم :

الفقرة رمـ ( )0والت تًص ممر ليبيف لمطمبة اآلث ر الثق فية السمبية لوس ئؿ اإلمعـ الم برة لى



احتمت المرتبة مبؿ األخيرة بوزف ًسب (.)%61.25

الفقرة رمـ ( )4والت تًص ممر ليً مش الطمبة ف مظ هر التموث الثق ف المرافؽ لمهوية الثق فية



الفمسطيًية لى احتمت المرتبة األخيرة بوزف ًسب (.)%61.72

وي ود سبب هذم الًسب الكبيرة والمتوسطة إلر المدلوالت االيا بية ًحو دور م مم المرحمة األس سية

ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ف ما ؿ التحدي ت الثق فية الم برة ى وهذا يؤكد دور
م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية فهـ يقوموف بدورهـ بدراة
ايدة.

كم يًبغ مس مدة الطمبة ممر توضيح ال عمة بيف التفوؽ ال مم التكًولوا الغرب وتأثيره الثق ف

ف

مواة ال ولمة وتوضيح اآلث ر الثق فية السمبية لوس ئؿ اإلمعـ الم برة الت

التموث الثق ف المرافؽ لمهوية الثق فية الفمسطيًية.

تؤثر ف

مظ هر

وتتفؽ هذم الًتياة مع م توبمت إليً كؿ مف دراسة بره ف ( )2010هً ؾ دور لمت ميـ ال ل ف

ت زيز الهوية الفمسطيًية و التًمية السي سية مف واهة ًظر الطمبةى ودراسة مًبور ( )2007أف أهـ
التحدي ت الت توااً المدرسة وه ذات ب ديف خ راية مثؿ التدخؿ ف تغيير المً هج واستهداؼ الهوية
واستدراج القيـ ال لميةى وتحدي ت داخمية كتدً ًومية الت ميـ وال از التربويى وغي ب الم مـ القدوة ى

ووضحت أف مف سبؿ ال عج التحبيف الثق ف والتربية ممر االًفت ح الوام والً مد وابعح المً هج
وتحقيؽ التربية المستدامة واالهتم ـ ب لموهوبيفى ودراسة الح ج احمد ( )2004أف ما ؿ المم رس ت

التربوية الخ بة بوااب ت الم مـ والت مًه يواً الطمبة إلر االمتداء ب لًم ذج الحسًةى يرامر م مر
الطمبة ىيتاًب تكميؼ الطمبة فوؽ ط متهـ مد احتؿ المرتبة األولرى ودراسة ) Paschen (2001أف
التحدي ت الت توااهً ف م لـ اليوـ ف تربية أبً ئً تتمثؿ ف الفاوة الت ًراه بيف تاربتً الت

م ً ه ًحف الكب ر آب ء ومدرسيف ى وبيف التاربة الت
يا ؿ المدارس التقميدية الت

يخوضه أبً ؤً الذيف ًقوـ بتربيتهـ ى مم

ألفً ه غير مً سبة لهذم التربية الت

ًراوه ألبً ئً ى وتختمؼ مع م

توبمت إليً كؿ مف دراسة ما هد ( )2011ض ؼ االًتم ء الوطً وزي دة التفكيؾ الداخم ى وتزايد

وت ميؽ الثق فة االستهعكيةى ودراسة )ً Cherian (2001ت ئج الدراسة لـ توفر سًدا موي لوض ية الهوية

ال رمية ولمسموكي ت االستقعلية المؤثرة ممر أًم ط التكيؼى ودراسة Perlis, and Albrtotorres

( )2000مد مثمت األسرة والمواطًة وال مؿ المب در األس سية لمهوية ف تربية التًوير لكًه تببح أكثر
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مرضة لمزواؿ ومهددة بواسطة الحراؾ الطوم أو القسري والتً فس مع المب در األخرى لعًتم ء كم تًوم

الدراسة إلر أف مدارس اليوـ توااً سمسمة مف التوم ت المتب رمة والمتغيرة ى تتاً إلر طرؽ بديمة وغير
متوم ة لمًمو.

نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى :

هؿ تواد فروؽ ذات داللة إحبػ ئية مًػد مسػتوى داللػة  α ≥1.17بػيف متوسػط ت تقػديرات أفػراد ميًػة

الد ارسػة لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية ت ػزى لمتغيػر
الاًس (ذكر-أًثر)؟
لمتحقؽ مػف بػحة هػذا السػؤاؿ م مػت الب حثػة ب لمق رًػة بػيف متوسػط تقػديرات الػذكور (ف= )44
ومتوسط تقديرات اإلً ث (ف=  )20لدور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهويػة الثق فيػة

الفمسػػطيًية موضػػوع الد ارسػػة ب سػػتخداـ اختبػ ر (ت) لمفػػروؽ بػػيف متوسػػط ت دراػ ت ميًتػػيف مسػػتقمتيفى

واستخدمت الب حثة أسموب اإلحبػ ء البػ رامتري بسػبب امتداليػة توزيػع الػدرا ت فػ كػؿ مػف مامػومت

التطبيػػؽى إض ػ فة إلػػر أف مػػدد أف ػراد ال يًػػة يزيػػد مػػف ثعثػػيف فػػرداًى األمػػر الػػذي يحقػػؽ ػػروط اسػػتخداـ

اختب ر (ت) لمفرؽ بيف متوسط مامومتيف مستقمتيف (أبو معـى )201 :2117ى والادوؿ الت ل يبيف

ذلؾ:
جدول ()99

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقدي ارت دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية
الفمسطينية تبعاً لمنوع االجتماعي (الجنس)
المتوسط

االًحراؼ

الحس ب

الم ي ري
0.541

الما الت

المتغير

ال دد

المًه ج الدراس

الذكور

44

3.398

اإلً ث

31

3.390

0.667

الذكور

44

3.248

0.555

اإلً ث

31

3.315

0.724

الذكور

44

3.302

0.652

اإلً ث

31

3.364

0.810

الذكور

44

3.572

0.537

اإلً ث

31

3.650

0.603

الذكور

44

3.380

0.506

اإلً ث

31

3.430

0.654

األً طة العبفية
البيئة البفية
التحدي ت الثق فية الم برة
الدراة الكمية لمما الت

ميمة (ت)
0.057

الداللة
غير دالة
احب ئي ً

0.450

غير دالة
احب ئي ً

0.366
0.592

غير دالة
احب ئي ً

غير دالة
احب ئي ً

0.371

ميمة (ت) الادولية (د.ح=  )74مًد مستوى داللة 4800 =0801ى مًد مستوى داللة 4866= 0804
021

مستوى

غير دالة
احب ئي ً

يتبيف مف الادوؿ الس بؽ أًً ال تواد فروؽ ذات داللة إحب ئيةى بيف متوسط

تقديرات

مامومت الًوع االاتم م (ذكور – إً ث) ف اميع أب د االستب ًة ودراته الكمية لدى أفراد ال يًةى
وت زو الب حثة إلر أف مم يدلؿ أف أفراد ال يًة ال تختمؼ تقديراتهـ ممر االستب ًة موضوع الدراسة ف

كؿ الما الت تب ً لمتغير الاًسى وهذم ًتياة مًطقيةى حيث إف أفراد ال يًة ي ي وف ف ماتمع واحد

متا ًس المف هيـ وبًفس الظروؼى كم أًهـ ي ي وف ضمف ًسؽ ااتم م وسي س وثق ف واحد متوافؽ

ف السموؾ والر ت بً الظروؼ الثق فية واالاتم مية والسي سية الت يخضع له كؿ مف الذكور واإلً ثى

ويتأثروف بًفس المؤثرات وب لت ل فإًهـ يقوموف بًفس الدور دوًم فرؽ بيف ذكر مًهـ أو أًثرى يض ؼ

إلر ذلؾ أف الموضوم ت الثق فية واالاتم مية والسي سية واحدة ف الماتمع الفمسطيً ى واالهتم ـ به

اهتم ـ م ترؾ بيف اميع الً س ب ختعؼ اًسهـى وطبي ة الدور الذي يقوـ بً الذكور واإلً ث واحد

فيم يت مؽ ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

وتختمؼ هذم الًتياة مع م توبمت اليً كؿ مف دراسة ) khanlou (2002ن ودراسة كنعان

()2..8ن ودراسة أبو دف واألغا ( )2..6التي كانت فييا الفروق لصالح اإلناث.

نتائج السؤال الثالث الذي ينص عمى :

هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 1.17 ≤ αبػػيف متوسػػط ت تقػػديرات أف ػراد

ميًػة الد ارسػة لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية ت ػزى

لمتغير المًطقة الت ميمية ( رؽ غزة -غرب غزة) ؟

لمتحقؽ مف بحة هذا السؤاؿ م مت الب حثة ب لمق رًة بيف متوسط تقديرات رؽ غزة (ف= )32

ومتوسػط تقػديرات غػرب غػزة (ف=  )42لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة

الثق فيػػة الفمسػػطيًية موضػػوع الد ارسػػة ب سػػتخداـ اختب ػ ر (ت) لمفػػروؽ بػػيف متوسػػط ت درا ػ ت ميًتػػيف
مستقمتيفى واستخدمت الب حثة أسػموب اإلحبػ ء البػ رامتري بسػبب امتداليػة توزيػع الػدرا ت فػ كػؿ مػف

مامػومت التطبيػػؽى إضػ فة إلػػر أف مػػدد أفػراد ال يًػػة يزيػد مػػف ثعثػػيف فػػرداًى األمػػر الػػذي يحقػػؽ ػػروط
اسػػتخداـ اختبػ ر (ت) لمفػػرؽ بػػيف متوسػػط مامػػومتيف مسػػتقمتيف (أبػػو مػػعـى )201 :2117ى والاػػدوؿ

الت ل يبيف ذلؾ:

020

جدول ()2.

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية
الفمسطينية تبعاً لممنطقة التعميمية
المتوسط

االًحراؼ

الحس ب

الم ي ري
0.594

الما الت

المتغير

ال دد

المًه ج الدراس

رؽ غزة

32

3.357

غرب غزة

43

3.422

0.596

رؽ غزة

32

3.211

0.599

غرب غزة

43

3.324

0.648

رؽ غزة

32

3.259

0.693

غرب غزة

43

3.378

0.738

رؽ غزة

32

3.599

0.568

غرب غزة

43

3.608

0.565

رؽ غزة

32

3.356

0.551

غرب غزة

43

3.433

0.585

األً طة العبفية
البيئة البفية
التحدي ت الثق فية الم برة
الدراة الكمية لمما الت

ميمة (ت)
0.473

مستوى الداللة
غير دالة
احب ئي ً

0.778
0.714

غير دالة
احب ئي ً

غير دالة
احب ئي ً

0.073

0.583

غير دالة
احب ئي ً
غير دالة
احب ئي ً

ميمة (ت) الادولية (د.ح=  )74مًد مستوى داللة 4800 =0801ى مًد مستوى داللة 4866= 0804

يتبيف مف الادوؿ الس بؽ أًً ال تواد فروؽ ذات داللة إحب ئيةى بيف متوسط

مامومت

المًطقة الت ميمية ( رؽ غزة -غرب غزة) ف

تقديرات

اميع أب د االستب ًة ودراته الكمية لدى

أفراد ال يًةى وهذا ي ً أف أفراد ال يًة ال تختمؼ تقديراتهـ ممر االستب ًة موضوع الدراسة ف كؿ

الما الت تب ً لمتغير المًطقة الت ميميةى وهذم ًتياة مًطقيةى حيث إف أفراد ال يًة ي ي وف ف ماتمع

واحد متا ًس المف هيـ وبًفس الظروؼى كم أًهـ ي ي وف ضمف ًسؽ ااتم م وسي س وثق ف واحد

متوافؽ ف السموؾ والر ت بً الظروؼ الثق فية واالاتم مية والسي سية الت يخضع له كؿ مف رؽ غزة

وغرب غزة ى ويتأثروف بًفس المؤثرات وب لت ل فإًهـ يقوموف بًفس الدور دوًم فرؽ بيف رؽ غزة
مًهـ وغرب غزةى يض ؼ إلر ذلؾ أف الموضوم ت الثق فية واالاتم مية والسي سية واحدة ف الماتمع

الفمسطيً ى واالهتم ـ به اهتم ـ م ترؾ بيف اميع الً س ب ختعؼ المًطقة الت ميميةى وطبي ة الدور
الذي يقوـ بً رؽ غزة وغرب غزة واحد فيم يت مؽ ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

022

نتائج السؤال الرابع الذي ينص عمى :

هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 1.17 ≤ αبػػيف متوسػػط ت تقػػديرات أف ػراد

ميًػة الد ارسػة لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية ت ػزى

لمتغير االًتم ء السي س (مًتم سي س ً -مستقؿ) ؟

لمتحقؽ مف بحة هذا السؤاؿ م مت الب حثة ب لمق رًة بػيف متوسػط تقػديرات مًتمػ سي سػ ً (ف=

 )24ومتوسط تقػديرات مسػتقؿ (ف=  )40لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة

الثق فيػػة الفمسػػطيًية موضػػوع الد ارسػػة ب سػػتخداـ اختب ػ ر (ت) لمفػػروؽ بػػيف متوسػػط ت درا ػ ت ميًتػػيف
مستقمتيفى واستخدمت الب حثة أسػموب اإلحبػ ء البػ رامتري بسػبب امتداليػة توزيػع الػدرا ت فػ كػؿ مػف

مامػومت التطبيػػؽى إضػ فة إلػػر أف مػػدد أفػراد ال يًػػة يزيػد مػػف ثعثػػيف فػػرداًى األمػػر الػػذي يحقػػؽ ػػروط
اسػػتخداـ اختبػ ر (ت) لمفػػرؽ بػػيف متوسػػط مامػػومتيف مسػػتقمتيف (أبػػو مػػعـى )201 :2117ى والاػػدوؿ

الت ل يبيف ذلؾ:

جدول ( )29اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية
الثقافية الفمسطينية تبعاً لالنتماء السياسي
المتوسط

االًحراؼ

0.591

الما الت

المتغير

ال دد

المًه ج الدراس

مًتم سي س ً

34

3.556

مستقؿ

41

3.260

0.565

مًتم سي س ً

34

3.429

0.665

مستقؿ

41

3.148

0.569

مًتم سي س ً

34

3.495

0.778

مستقؿ

41

3.188

0.639

مًتم سي س ً

34

3.749

0.586

مستقؿ

41

3.484

0.520

مًتم سي س ً

34

3.557

0.608

مستقؿ

41

3.270

0.504

األً طة العبفية
البيئة البفية
التحدي ت الثق فية الم برة
الدراة الكمية لمما الت

الحس ب

الم ي ري

ميمة (ت)

مستوى الداللة

2.204

دالة مًد
1.17

1.940

1.838

غير دالة
احب ئي ً
غير دالة
احب ئي ً

2.051

دالة مًد
1.17

2.197

دالة مًد
1.17

ميمة (ت) الادولية (د.ح=  )74مًد مستوى داللة 4800 =0801ى مًد مستوى داللة 4866= 0804

يتبيف مف الادوؿ الس بؽ أًً تواد فروؽ ذات داللة إحب ئية مًد 1.17ى بػيف متوسػط تقػديرات
مامػومت االًتمػ ء السي سػ (مًتمػ سي سػ ً -مسػػتقؿ) فػ ماػ ل المًهػ ج الد ارسػ والتحػػدي ت الثق فيػػة

الم برة ف االستب ًة ودراته الكمية لدى أفراد ال يًة لب لح المًتم سي س ًى بيًم ال تواػد فػروؽ

ذات داللة إحب ئية ف ما ل األً طة العبػفية والبيئػة البػفية وت ػزو الب حثػة الػر أف أفػراد ال يًػة
022

تختمػؼ تقػديراتهـ ممػر االسػتب ًة موضػوع الد ارسػة فػ

الماػ الت تب ػ ً لمتغيػر االًتمػ ء السي سػ ى وهػذم

ًتياة مًطقيةى حيث إف أفراد ال يًػة المًتمػيف سي سػ ً لػديهـ دور أكبػر الرتبػ طهـ بفكػر سي سػ مػ ئـ ممػر

الوطًيػػة فػ الحفػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًية فػ ماػ ل المًهػ ج الد ارسػ والتحػػدي ت الثق فيػػة
الم برة ف االسػتب ًة ودراتهػ الكميػة ألف الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية تحتػ ج إلػر اًتمػ ء
سي س م يف ك يدركه الفرد والت تؤثر ب كؿ ايد وال ت كؿ لً أي مػ ئؽ فػ سػبيؿ التقػدـ والرمػ ى
واالهتم ـ به اهتم ـ م ترؾ بيف اميع الطمبة ب ختعؼ اًتم ءاتهـ السي سية.

ام ف ما ل األً طة العبفية والبيئة البفية ال يواد فروؽ ذات داللة إحب ئية بسبب أف الطمبػة
ي ي وف ف ماتمع بف وبيئة مدرسية واحدة متا ًسة ومتق ربػة وبػًفس الظػروؼى كمػ أًهػـ ي ي ػوف

ضػمف ًسػؽ ااتمػ م وسي سػ وثقػ ف واحػد متوافػؽ فػ السػموؾ والػر ت ػ بً الظػروؼ البػفية والبيئيػة
والمدرسػية التػ يخضػع لهػ كػؿ مػف مًتمػ سي سػ ً -مسػتقؿ ى ويتػأثروف بػًفس المػؤثرات وب لتػ ل فػإًهـ
يقوموف بًفس الدور دوًم فرؽ بيف مًتم سي س ً -مستقؿ .

نتائج السؤال الخامس الذي ينص عمى :

هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 1.17 ≤ αبػػيف متوسػػط ت تقػػديرات أف ػراد

ميًػة الد ارسػة لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية ت ػزى
لمتغير المؤهؿ ال مم (بك لوريوس – دراس ت ممي ) ؟

لمتحقػػؽ مػػف بػػحة هػػذا الس ػؤاؿ م مػػت الب حثػػة ب لمق رًػػة بػػيف متوسػػط تقػػديرات بك ػ لوريوس (ف=

 )62ومتوسػط تقػديرات د ارسػ ت مميػ (ف=  )02لػدور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر

الهوية الثق فية الفمسطيًية موضوع الدراسة ب ستخداـ اختب ر (ت) لمفروؽ بيف متوسط ت درا ت ميًتػيف
مستقمتيفى واستخدمت الب حثة أسػموب اإلحبػ ء البػ رامتري بسػبب امتداليػة توزيػع الػدرا ت فػ كػؿ مػف

مامػومت التطبيػػؽى إضػ فة إلػػر أف مػػدد أفػراد ال يًػػة يزيػد مػػف ثعثػػيف فػػرداًى األمػػر الػػذي يحقػػؽ ػػروط
اسػػتخداـ اختبػ ر (ت) لمفػػرؽ بػػيف متوسػػط مامػػومتيف مسػػتقمتيف (أبػػو مػػعـى )201 :2117ى والاػػدوؿ

الت ل يبيف ذلؾ:

024

جدول ( )22اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية
الثقافية الفمسطينية تبعاً لممؤىل العممي

الما الت

المتغير

المًه ج الدراس

بك لوريوس

األً طة العبفية
البيئة البفية
التحدي ت الثق فية الم برة
الدراة الكمية لمما الت

ال دد
62

دراس ت ممي
بك لوريوس

13
62

دراس ت ممي
بك لوريوس

13
62

دراس ت ممي
بك لوريوس

13
62

دراس ت ممي
بك لوريوس

13
62

دراس ت ممي

13

المتوسط

االًحراؼ

الحس ب

الم ي ري

3.419
3.276
3.300
3.160
3.353
3.203
3.658
3.349
3.433
3.247

ميمة (ت)

غير دالة

0.608
0.512

0.889

0.899

0.586

0.969
1.825

0.349
0.601

احب ئي ً
غير دالة

0.763
0.438

احب ئي ً
غير دالة

0.655
0.472

مستوى الداللة

1.072

0.348

ميمة (ت) الادولية (د.ح=  )74مًد مستوى داللة 4800 =0801ى مًد مستوى داللة 4866= 0804

يتبيف مف الادوؿ الس بؽ أًً ال تواد فروؽ ذات داللة إحب ئيةى بيف متوسط

احب ئي ً
غير دالة
احب ئي ً
غير دالة
احب ئي ً

تقديرات

مامومت المؤهؿ ال مم (بك لوريوس – دراس ت ممي ) ف اميع أب د االستب ًة ودراته الكمية لدى
أفراد ال يًةى وت زو الب حثة إلر أف مم يدلؿ أف أفراد ال يًة ال تختمؼ تقديراتهـ ممر االستب ًة موضوع

الدراسة ف كؿ الما الت تب ً لمتغير المؤهؿ ال مم ى وهذم ًتياة مًطقيةى حيث إف أفراد ال يًة ي ي وف
ف ماتمع واحد متا ًس المف هيـ وبًفس الظروؼى كم أًهـ ي ي وف ضمف ًسؽ ااتم م وسي س

وثق ف واحد متوافؽ ف السموؾ والر ت بً الظروؼ الت ميمية و الثق فية واالاتم مية والسي سية والدورات

التدريبية الت يخضع له كؿ مف بك لوريوس – دراس ت ممي ى ويتأثروف بًفس المؤثرات وب لت ل فإًهـ
يقوموف بًفس الدور دوًم فرؽ بيف بك لوريوس مًهـ و دراس ت ممي ى يض ؼ إلر ذلؾ أف الموضوم ت
الثق فية واالاتم مية والسي سية واحدة ف الماتمع الفمسطيً ى واالهتم ـ به اهتم ـ م ترؾ بيف اميع

الً س ب ختعؼ المؤهؿ ال مم ى وطبي ة الدور الذي يقوـ بً بك لوريوس – دراس ت ممي واحد فيم

يت مؽ ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

وتختمؼ هذم الًتياة مع م توبمت إليً دراسة أبو اعلة (.)2112

027

نتائج السؤال السادس الذي ينص عمى :

هػػؿ تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحبػ ئية مًػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 1.17 ≤ αبػػيف متوسػػط ت تقػػديرات أف ػراد

ميًػة الد ارسػة فػ دور م ممػ المرحمػة األس سػية ال ميػ فػ الحفػ ظ ممػر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية تب ػ ً

لمتغير سًوات الخدمة (أمؿ مف 7سًوات  -مف  01 – 7سًوات -أكثر مف  7سًوات)؟

لمتحقؽ مف هذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التب يف األح دي لمك ؼ مف الفروؽ ف دور م مم

المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية تب ػ ً لمتغيػر سػًوات الخدمػة (أمػؿ مػف

7سًوات  -مف  01 – 7سًوات -أكثر مف  7سًوات) لدى أفراد ال يًةى والادوؿ الت ل يبيف ذلؾ:
جدول ()23

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى اليوية
الثقافية الفمسطينية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
الما الت
المًه ج الدراس

األً طة العبفية

البيئة البفية
التحدي ت الثق فية
الم برة

الدراة الكمية لمما الت

ماموع

درا ت

المرب ت

الحرية

المرب ت

بيف الماموم ت

0.28

2

0.141

داخؿ الماموم ت

25.65

72

0.356

الماموع

25.94

74

بيف الماموم ت

0.11

2

0.055

داخؿ الماموم ت

28.90

72

0.401

الماموع

29.01

74

بيف الماموم ت

0.37

2

0.185

داخؿ الماموم ت

37.68

72

0.523

الماموع

38.05

74

بيف الماموم ت

0.25

2

0.124

داخؿ الماموم ت

23.18

72

0.322

الماموع

23.43

74

بيف الماموم ت

0.09

2

0.044

داخؿ الماموم ت

23.78

72

0.33

الماموع

23.87

74

مبدر التب يف

متوسط

ميمة ؼ

0.397

0.138

مستوى
الداللة
غير دالة
احب ئي ً

غير دالة
احب ئي ً

0.353

0.387

غير دالة
احب ئي ً

غير دالة
احب ئي ً

0.133

غير دالة
احب ئي

ميمة (ؼ) الادولية مًد (د.ح=2ى  )72مًد مستوى داللة 2.22 =1.17ى ومًد مستوى داللة 7.07 =1.10

يتبػػيف مػػف الاػػدوؿ الس ػ بؽ أًػػً ال تواػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحب ػ ئيةى بػػيف متوسػػط تقػػديرات
ماموم ت سًوات الخدمة (أمؿ مف 7سًوات  -مف  01 – 7سًوات -أكثر مف  7سًوات) ف اميع

026

أب ػ د االسػػتب ًة ودراته ػ الكميػػة لػػدى أف ػراد ال يًػػةى مم ػ يػػدلؿ أف أف ػراد ال يًػػة ال تختمػػؼ تقػػديراتهـ ممػػر

االستب ًة موضوع الدراسة ف كؿ الما الت تب ً لمتغير سًوات الخدمةى وهذم ًتياة مًطقيةى حيث أف

دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية ذو مستوى واحد وبًفس
القدرة ولـ يكف ليحت ج إلر سًوات الخدمة لك يدرؾ دور م مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ

ممر الهوية الثق فية الفمسطيًية حيث أف هذا الموضوع ي تبر مف المه ـ الرئيسية لمم مـ مهم ك ًت
سًوات خدمتً.
نتددائج الس دؤال الس دابع الددذي يددنص عمددى :مددا سددبل تفعيددل دور معممددي المرحمددة األساسددية العميددا فددي
الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية من وجيو نظر عينة الدراسة

:

مبررات التفعيل:

 مػ ػػؤثرات الحي ػ ػ ة مم ػ ػػر الطػ ػػعب مػ ػػف ظ ػ ػػروؼ ب ػ ػ بة ف ػ ػ الماػ ػ ػ الت االمتب ػ ػ دية والسي س ػ ػػيةواالاتم مية.

 تػ ػػدً المسػ ػػتوى ال ػ ػ ـ ف ػ ػ دور الم مػ ػػـ ًسػ ػػبة لًت ػ ػ ئج الد ارسػ ػػةى ب إلض ػ ػ فة إلػ ػػر مامومػ ػػة مػ ػػفاالمتب رات الت لية:

 مدـ توفر دورات تدريبية لمطمبة يتضمف وس ئؿ التكًولواي الحديثة ف الحقؿ الثق ف .
 تدًر الم ركة ف األً طة الداممة لبرامج الت ميـ.

 مدـ مً م ة الطمبة فيم تقدمً البرامج اإلمعمية المحمية وال لمية مف ًم ذج ثق فية وسموكية.
 تدًر استخداـ الطمبة لمموامع المفيدة.

 مدـ م ركة الم مميف ف إبدار مامة مف حيف ألخر حوؿ المستادات الثق فية.
 تقميؿ الفربة لدى الطمبة لمت بير مف اتا ه تهـ.

 مدـ وضوح الدور الثق ف لإلدارة المدرسية لدى الطمبة.
 ممة ت ايع الطمبة ممر البحث ال مم المؤسس ممر المًهاية ال ممية السميمة.

 االًقس ـ السي س ف الماتمع وم ترتب مميً مف ًسوخ ف الًسيج االاتمػ م ى وت ػدد الًظػرة
ًحو وحدة الهوية الثق فية الفمسطيًية.

سبل التفعيل:

 .1تػػرؾ الماػ ؿ لمم مػػـ لمت بيػػر مػػف مػ بػػيف السػػطور مػػف خػػعؿ مػػرض ب ػػض التواهػ ت الحديثػػة
دوف التقيد ف المًه ج وهو م ي رؼ (ب لمًه ج الخف ) دوف وض ً تحت ط ئمة المسئولية.

 .2تقوية اتا ه ت الطمبة ب لتمسؾ ب ل قيدة اإلسعمية الت ارتض ه ام ت لر لً ى ومح ولة تًظيـ
حي تً وفقه ى وكذا تربية أاي لً مف خعؿ تمثيؿ مبص األًبي ء.
025

ممػ ممػؽ بػً مػف ػوائب فػ مختمػػؼ
 .3فػتح الماػ ؿ أمػ ـ الم ممػيف بتًقيػة تراثًػ الػوطً وال ممػ ّ
الاواًب ال ق ئدية واألخعمية والت ريخية.
 .4تقمػػيص حبػػص الم ممػػيف مػػدر المسػػتط ع لتمكيػػًهـ مػػف الم ػ ركة واإل ػراؼ ممػػر األً ػػطة
البفية العبفية.

 .7ت ايع الم مـ لمطمبة ممر القراءة المستمرة وخ بة مف وطًهـ فمسطيف.
 .6السم ح لمم مـ بإمط ء حبة كؿ هر ممػر األمػؿ تخبػص لتًميػة الهويػة الثق فيػة الفمسػطيًية
لدى الطمبة.

 .5ال مؿ ممر االهتم ـ ب ألمي د والمً سب ت الوطًية واالحتف ؿ به داخؿ المدرسة وت ريؼ الطمبػة
بقدر ك ف مف الم موم ت مف هذم األمي د والمً سب ت.

 .1مي ػ ـ الم م ػـ ب لم ػ ركة بأً ػػطة مختمفػػة ف ػ المدرسػػة كًػػدوات ولوح ػ ت ح ػ ئط ذات موضػػوم ت
مختمفة تًمر الهوية الثق فية الفمسطيًية.

 .9م ركة الم مـ ف وضع مفردات المًه ج.

021

التوصيات

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائجن توصى الباحثة بما يمي:

 .9إم مة المخيم ت ال ب بية البيفية والم ركة ف مهرا ً ت وًدوات ياب أف تق ـ بيف حيف وآخر
ف داخؿ المدرسة وخ راه لتثقيؼ وتًمية الهوية الثق فية الفمسطيًية لمطمبة.

.40

ال روض المسرحية المفيدة واألفعـ اله دفة ف المس رح وال رض السيًم ئية الت لت لج مض ي

مهمة وبم يت مؽ ب لقضية الفمسطيًية وت ريخ ال رب اإلسعم ى ومرض أفعـ وث ئقية لموضوم ت

مختمفة تزيد ًسبة الوم الثق ف لممواطف.
ت ريخ فمسطيف مًذ سًوات الدراسة األولر وربطه بوس ئط

.00

تخبيص مً هج متخببة ف

.02

ممؿ رحعت ام مية لك فة مً طؽ فمسطيف ليتـ ت ريؼ المواطًيف ممر تراثهـ وبيئتهـ.

.02

بث الوم والم رفة الواس ة ف بفوؼ الطمبة بأهمية الهوية الثق فية وضرورة المح فظة مميه

ت ميمة متًومة وخ بة لألطف ؿ لترسخ مف هيمه .

وال مؿ ممر تثبيته ف تربية األاي ؿ.
.04

تًمية المه رات ال قمية المتقدمةى وادخ ؿ أًواع اديدة مف البرامج ف المً هج ن وخ بة ف

.07

الت ميـ لإلبداع بدال مف الحفظ واالستظه رن حتر يمكف تكويف مبدميف بدال مف مارد تخريج

.46

إف الايؿ الاديد مف أبً ء ال ب الفمسطيً يفتقر إلر الم رفة ف ت ريخً وتراثً وثق فتً لذا

الري ضي ت وال موـ وتكًولواي الح سب ت.
أًم ط متم ثمة مف األفراد.
فهو يحت ج إلر حممة

ممة مف الاميع مف أاؿ تومية هذا الايؿ ودماً ليتف مؿ مع كؿ م

ي دم وي رفً بثق فتً واذور أادادم.
.05

تطوير المً هج والمقررات الدراسيةى بحيث لـ ي د التركيز مم الكـ اله ئؿ مف الم موم ت فقط

أم ار مً سب ف ظؿ الثورة الم موم تيةى حيث لـ ي د المًهج الث بت والمحدد مً سب لذلؾ ال برى

بؿ ب ر األمر يتطمب إكس ب الطعب مه رات الحبوؿ مم الم رفة بأًفسهـ.
مدـ الت رض بيف القيـ الديًية واألخعمية وبيف ال مـ الذي يستًد إل

.01

التأكيد مم

.09

إم دة الًظر ف ال دات واألفك ر والمه رات االاتم مية الت توارثته األاي ؿى بحيث تسير

والتاريبى ف إلسعـ يري أف ال مـ وتطبيق تً مف الضرورات الحي تية العزمة لإلًس ف.

ال قؿ

اًب إل اًب مع األوض ع االمتب دية والثق فية واالاتم مية الحديثةى الت حدثت بسبب التغير

المستمر ف مختمؼ الًواح .
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.21

أف يتميز المًهج ب ألب لة والم برة م

دوف أف يفقد هويتًى وهذا يتطمب مرام ة ب ض

المرتكزات األ س سية مًد بً ء المًهجى مًه األخذ ف

االمتب ر أف المًهج ي كس لمماتمع م

ي تقدم الً سى وم ي روف ويفكروف ويم رسوفى ب إلض فة إل مرام ة التغيرات الت تط أر مم

الماتمعى فتا ؿ هً ؾ ضرورة إلم دة بً ء المً هج لتس ير الوامع االاتم م ى وتتم

التغيرات ال لمية.
.20

مع

فتح حوارات مع الطعب حوؿ أهـ الرواد واألبط ؿ الذيف لهـ إسه م ت ف ما الت مختمفة ف

ميـ ب يًه ى ثـ ت ايع وتأكيد هذم القيـ مف خعؿ مً خ ديمقراط

يسمح بمم رس ت ف مية لهذم

القيـ.
.22

أف يتيح المً خ المدرس الفربة لتدميـ الثق فة الوطًية دوف االًغعؽ مميه ودوف الرفض لم

هو اديد مف حولً مف ًت ج التطور الم رف ن الذي مد يسهـ ف

تطوير ثق فتً ى ويتفؽ مع

مقيدتً ى وي ود ب لًفع مم الوطفى فًحتفظ بهويتً الثق فية وًس ير ال بر ف ًفس الومت.
.22

ت ايع الطعب مم الدخوؿ ف مبر الم موم ت والثورة الم رفية ى وتًمية مه رات البحث

مف الم رفةى بؿ واستي به .
.24

التومية بالث ر ال ولمة الثق فية ومخ طره ممر الهوية الذاتية لمماتمع.

.27

ً ر الوم األسري لمت ب ة استخداـ األبً ء لتكًولواي االتب ؿ والم موم ت واإلمعـ .

.26

ً ر ميـ الحرية والديمقراطية واحتراـ اآلخر والتس مح بيف الطمبة.

.25

ً ر ميـ ال ف فية والًزاهة وا مه أسموب لال

رال ف الت مؿ ممر ك فة المستوي ت الرسمية

والعرسمية.
.21

ترسيخ ميـ الت وف والمسئولية الماتم ية لدى الطمبةى حيث أًه مرتبطة بقيـ الديمقراطية

.29

يستطي وا أف

وال دؿى وتسهـ ف تض فر الاهود لتًمية الماتمع ككؿ ال األفراد كؿ ممر حدة .

تًمية روح الم ركة ى وممؿ الفريؽ ى والتخطيط المتك مؿ لدى الً ئةن لك

يكوًوا ًظرة

ممة لتًمية الماتمع فيم ب د.

021

مقترحات الدراسة
تقترح الب حثة إاراء الدراس ت اآلتية:
 الػدور التربػوي لمؤسسػ ت الماتمػع المحمػ فػ موااهػة أًمػ ط السػموؾ الثقػ ف المخػ لؼ لمهويػػة
الثق فية الفمسطيًية.
 ال ػػدور الترب ػػوي لألاهػ ػزة األمًي ػػة فػ ػ موااه ػػة أًمػ ػ ط الس ػػموؾ الثقػ ػ ف المخػ ػ لؼ لمهوي ػػة الثق في ػػة
الفمسطيًية.
 الدور التربوي لما م ة ف موااهة أًم ط السموؾ الثق ف المخ لؼ لمهوية الثق فية الفمسطيًية.
 الدور التربوي لرابطة ممم ء فمسطيف ف موااهة أًم ط السموؾ الثق ف المخ لؼ لمهوية الثق فية
الفمسطيًية.


الػػدور التربػػوي لممخيمػ ت البػػيفية فػ موااهػػة أًمػ ط السػػموؾ الثقػ ف المخػ لؼ لمهويػػة الثق فيػػة
الفمسطيًية .

020

المصادر:

المراجع

القرآن الكريم

أوالً :المراجع العربية

 .4األب ار ػ ى محم ػػد مطي ػػةى ومبػػد القػ ػ درى ح م ػػد(د.ت) :عمدددم الدددنفس التربدددويى ط4ى ال ػػدار القومي ػػة
لمطب مة والً ر.

 .4إب ػ ػراهيـ ى ما ػ ػػدى مزي ػ ػػز (  .) 4004موسدددددوعة التددددددريسى الا ػ ػػزء 1ى ط4ى ممػ ػ ػ ف األردف :دار
المسيرة.

 .4إبػ ػ ػراهيـى مب ػ ػػد ام ( : )4008خ ارف ػ ػػة الطبػ ػ ػ ئع الث بت ػ ػػةى صدددددحيفة الدددددرأيى األح ػ ػػد 4008 /1/ 47
ال دد.474

 .4ابراهيـى مادى مزيز (  .) 4004موسوعة التدريسى الازء 1ى ط4ى مم ف األردف :دار المسيرة.

 .1ابػػف حًبػػؿى أحمػػد (د.ت) :مسددند األمددام أحمددد وبيامشددو منتخددب كنددز العمددال فددي سددنن األق دوال
واألفعالى المكتب اإلسعم ودار ب درى بيروت.

 .6ابػف مًظورىأبػػو الفضػؿ امػ ؿ الػديف( :) 4997لسددان العددربىدار الفكػػر لمطب مػة والً ػػر والتوزيػػعى
بيروتى لبً ف.

 .7أبو ال يخى مطية إسم ميؿ ( :)4006الهوية الثق فية ف الفكر التربوي ال رب وتحػدي ت ال ولمػة ى
مؤتمر " مناىج التعميم واليوية الثقافيةل مم ف ى األردف

 .8أبو اعلػةى لميػ ء و مبػطفر ىحسػف (  :) 4004الػدور التربػوي ألمضػ ء هيئػة التػدريس الاػ م
ف ػ موااهػػة تحػػدي ت ال ولمػػة وسػػبؿ تطػػويرم مػػف واهػػة ًظػػرهـ ى كميػػة التربيةىالا م ػػة اإلسػػعميةى
غزةى فمسطيف.

 .9أبو حطبى فؤاد ( : ) ٔ٤٤٤لال ولمة والت ميـ بيف مولمة الت ميـ وت ميـ ال ولمةل ف مؤتمر ب ًواف
 :لالعولمة ومناىج التعميم" الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.

 .10أب ػ ػػو دؼى محم ػ ػػود و األغػ ػ ػ ى محم ػ ػػد (  :) 2001التم ػ ػػوث الثقػ ػ ػ ف ل ػ ػػدى ال ػ ػػب ب فػ ػ ػ الماتم ػ ػػع
الفمس ػ ػػطيً ودور التربي ػ ػػة فػ ػ ػ موااهت ػ ػػًى مام ػ ػػة الا م ػ ػػة اإلس ػ ػػعميةى المام ػ ػػد 9ىال ػ ػػدد  2ى ص

ص112 -108

 .44أبو لبدةى زكري مبد سعمة (  .) 4999خب ئص الم مـ الً اح مػف واهػة ًظػر مػديرى وطػعب
مدارس القدس الث ًوية  .فمسطيف  :ا م ة القدسى رسالة ماجستير.

 .44إسم ميؿى محمد أحمد محمػد ( : )4006برًػ مج مقتػرح لتف يػؿ دور أً ػطة ًػ دي الطفػؿ لتأبػيؿ
الهوية الثق فية ى مجمة كمية التربية ى ا م ة ميف مس ى ع  40ى ج 4ى  4006ى ص 494
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.44

األغػ ى إحسػ ف( :)4000البحددث التربددوي عناصددرهى مً هاًىوأدواتػػًى ط 4ىغػزة :مطب ػػة األمػػؿ

التا رية.

 .44إليػػوتى ت .س( .د.ت)لمالحظددات نحددو تعريددف الثقافددةل ترامػػة ػػكري محمػػد مي ػ د ىالمؤسسػػة
المبرية ال مة لمتأليؼ والترامة والطب مة والً ر و ازرة الثق فة واإلر د القوم ى الق هرة.

 .41أميفى اعؿ ( :)4998العولمة ى ط  4ى دار الم رؼ ى الق هرة.
.46

البرازىى ماد محمد البػ كير (  .)4004أخالقيدات ميندة التربيدة والتعمديم فدى الكتداب والسدنةى

ط4ى الس ودية:الوراؽ لمً ر.

 .47بره فى غميوف( : )4990اغتيال العقل ى الق هرة  :مكتبة مدبول ى 4990ى ص44
 .18برهػ فى حػ فظ مبػػد الػرحمف ( )2010دور الت مػيـ ال ػ ل فػ ت زيػز الهويػػة الفمسػطيًية وأثػرم ممػػر
التًمية السي سية مف واهة ًظر الطمبػة وال ػ مميفى ا م ػة الًاػ ح أًموذاػ ى رسدالة ماجسدتير غيدر
منشورةى ا م ة الًا حى فمسطيف

.49

بسيسػػوى مبػػد الػػرحمف ( : )4001الثقافدددة ومعركددة الددنفاع عددن اليويدددة وزارة الثقافددةى م ػػروع

الخطة االستراتياية لمثق فة الوطًيةى ور ة ممؿ خ بة بمً م ة مسودة الخطةى غزة.
 .40بماػوفى كػػوثر اميػػؿ سػ لـ ( : )4004مبػػررات التفكيػػر فػ مػػًهج تربػػوي م بػر فػ ظػػؿ الهويػػة
الثق فية ى مؤتمر " مناىج التعميم واليوية الثقافية ل ى  4004ى مامد.4

 .44بمقزيػػزى مبػػد اإللػػً ( :)4998ال ولمػػة والهويػػة الثق فيػػة ى مولمػػة الثق فػػة أـ ثق فػػة ال ولمػػة ؟ ى ندددوة
العرب والعولمة ى بيروت  :مركز دراس ت الوحدة ال ربية.

 .44البهوا ػ ػ ى الس ػػيد مب ػػد ال زي ػػز ( : )4000الت م ػػيـ وا ػػك لية الهوي ػػة الثق في ػػة فػ ػ ظ ػػؿ ال ولم ػػة ى
المؤتمر السنوي الثامن لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية باالشدتراك مدع مركدز

تطددوير التعمدديم الجددامعي ل التربيػػة والت دديػػة الثق فيػػة مػػع مطمػػع األلفيػػة الث لثػػة ف ػ الفت ػرة49 -47
يً ير 4000ـ ى الق هرة  :دار الفكر ال رب .

 .44الاػ بريى محمػػد م بػػد ( : )4998ال ولمػػة والهويػػة الثق فيػة ى مجمددة المسددتقبل العربددي ى ع /448
بيروت  :مركز دراس ت الوحدة ال ربية.

 .44ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : ) 4004مسددألة اليويددة  -ال روبػػة واإلسػػعـ والغػػرب ى بيػػروت  :مركػػز دراسددات الوحدددة
العربيةى الري ض :مكتب التربية ال رب لدوؿ الخميج.

 .41اػ ؾ ديمػػور وآخػػروف( : )4000الددتعمم ذلددك الكنددز الكددامن ى ت ريػػب  :اػ بر مبػػد الحميػػد اػ بر ى
الق هرة  :دار الًهضة ال ربية.

.46

الاسم ً ىمبد ال م (  :) 4994سيكولوجية الطفولدة والمراىقدة وحقائقيدا األساسديةى الػدار

ال ربية لم موـ ى بيروت(.د.ط).
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الاقًػػديى مبػػد السػػعـ( :)4008دليددل المعمددم العصددري فددي التربيددة وطددرق التدددريس .ط .4

دم ؽ :دار متيبة.

 .48او ازيػ ػ ى روي ػػس ( :)4991فمسدددفة الدددوالءى ترام ػػة  :أحم ػػد األًبػ ػ ريى مراا ػػة :حس ػػف حًفػ ػ ى
المامس األممر لمثق فة ى الم روع القوم لمترامةى ال راؽ.

 .49الاػػوهريى محمػػد( )0991لالعولمدددة واليويدددةى رؤيػػة أًثروبولوايػػةل ف ػ مػػؤتمر لال ولمػػة والهويػػة
الثق فيةل ىالمامس األممر لمثق فةى الق هرة.

 .30الح ػ ج احمػػدى محمػػد (  :) 2004ب ً ػواف :لسػػبؿ االرتق ػ ء ب لمم رس ػ ت التربويػػة لم مم ػ المرحمػػة
األس سية ال ميػ فػ مح فظػ ت غػزة فػ ضػوء الم ػ يير التربويػة اإلسػعميةلى رسدالة ماجسدتير غيدر
منشورةى الا م ة اإلسعميةى غزة.

.44

ح فظى فوزي(  :) 4984المراىقى ط4ى المؤسسة ال ربية لمدراس ت والً رى بيروت.

 .44حبيبى رفيؽ ( :)4004مصر القادمة بين التغريب والتفكير ى الق هرة  :دار ال روؽ.

 .44الحديث ى مؤيد مبد الاب ر ( .)4004ال ولمة اإلمعمية واألمف القوم ال رب ى مم ف  :األهمية
لمً ر والتوزيع.

 .44حس ـ الديفى محمػد( :)2117لاإلعالم ومدا بعدد الحداثدةى األسػس الًظريػة والتطبيقػ ت االتبػ ليةل
ىالمامس األممر لمثق فةى الق هرة.

 .41الحسػػيفى زيػػد بػػف مبػػد المحسػػف( )0991لهكػػذا بػػدت لػػر ال ولمػػةل ىمجمددة الفيصددلى ال ػػدد 460ى
المممكة ال ربية الس ودية.

 .46الحموى مبدم( )0994لمعجدم المصدطمحات الفمسدفيةن فرًسػ – مربػ ل ىالمركػز التربػوي لمبحػوث
واإلًم ءى مكتبة لبً فى بيروت.

 .47الحمػػدى ترك ػ ( )0995لًحػػو إط ػ ر م رف ػ اديػػد لمثق فػػة ال ربيػػةل ف ػ مددؤتمر "مسددتقبل الثقافددة
العربيةل ىالمامس األممر لمثق فةى مكتبة الق هرة الكبرى.

 .48خضورى سمير حسف و رسعف ( : )4998مستقبل العولمة ى مض ي راهًة ى ع .6
 .49خعؼى خمؼ ال ذل ( )2111لتأثيرات ال ولمة ممر االًتم ء لمثق فة المحميػةى د ارسػة اسػتطعمية
ااتم ميػػة بػ لتطبيؽ ممػػر ميًػػة مػػف ػػب ب الا م ػػةل فػ لهويػػة مبػػر الثق فيػػةل ى المددؤتمر العممددي

السنوي لكمية دار العمومى ا م ة المًي .

 .40خميفةى محمد ال رب ولػد (:)4004المسألة الثقافية وقضايا المسدان واليويدةى ديػواف المطبومػ ت
الا م ية الازائرية.

 .44الخميسػػرى السػػيد سػػعمة (  .) 4000التربيددة والمدرسددة والمعمددم قدراءة اجتماعيددة ثقافيددةى ط 4ى
االسكًدرية :دار الوف ء.
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 .44خوريى بقر (  :) 4991لدور األسرة والمدرسػة فػ التربيػةلى مجمدة التربيدةى تبػدر مػف الماًػة
الوطًية القطرية لمتربية والثق فة وال موـ -ال دد الس بع والتس وف.

 .44الخويتى سمير مبد الوه ب ( : )4000طفؿ واحد وثق ف ت مت ددة  :أثر وس ئؿ اإلمعـ وال م لة

األاًبية مم ثق فة الطفؿ الخمياػ – د ارسػة تحميميػة – ميداًيػة ن مجمدة التربيدة ى مامػد  4ى ع4ى

الام ية المبرية لمتربية المق رًة واإلدارة الت ميمية.

 .44دروي ػ ػػشى يوس ػ ػػؼ محم ػ ػػد (  :) 2003لدور المًظمػ ػ ػ ت األهمي ػ ػػة اإلس ػ ػػعمية فػ ػ ػ تربي ػ ػػة ال ػ ػػًشء

والم وم ػ ت الت ػ توااهه ػ مػػف واهػػة ًظػػر ال ػ مميف فيه ػ بمح فظ ػ ت غ ػزةل رسددالة ماجسددتير غيددر
منشورةى الا م ة اإلسعميةى غزة.

.41

دً ػػدشى ف ػ ػ يز م ػ ػراد ( )4004األمددددين الحفدددديظى ط4ى دلي ػػؿ التربيػ ػػة ال ممي ػػة وام ػػداد الم ممػػػيف

.االسكًدريً:دار الوف ء.
 .46الدوسػػريى ً ديػػة بًػػت س ػ لـ بػػف س ػ د ( :)4004ب ػػض مسػػئولي ت المدرسػػة الث ًويػػة تا ػ م ت زيػػز
الهوية الثق فية لطعبه ى مؤتمر " مناىج التعميم واليوية الثقافية .

 .47دويدارى مبد الفت ح(  :) 4996سيكولوجية النمو واالرتقاءى دار الم رفة الا م ية.
 .48دي ػ بى سػػهيؿ رزؽ ( .)4006المػػدرس الا ػ م
استطالعية .غزة :ا م ة القدس المفتوحة.

(الػػذي ًريػػد) مك ًتػػً وخب ئبػػً وأدوارمى دراسددة

 .49ذًيب تى س م ()4004ى قاموس المصطمحاتى الرئيس لمكت ب والً ر ى لًدف.
.10

ار ػػدى ممػ ػ ()4004ى خصددددائص المعمددددم العصددددري وأدوارمى ط4ى القػ ػ هرة :دار الً ػػر الفكػ ػر

ال رب .

.14

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( .)4004ب ض سػم ت ال خبػية وأثرهػ ممػ أداء الم مػـ فػ المرحمػة االبتدائيػة .ا م ػة

.14

الر ػػيدىى أحمػػد ك مػػؿ ( .) 4999إدارة الفصددل بمغددة العصددرى رؤيػػة تربويػػة .الكويػػت :مكتبػػة

الكويت :المجمة التربوية .مدد.18.
كوميت.

 .14رض ى أكرـ (  :) 4000مراىقة بال أزمةى دار التوزيع والً ر اإلسعميةىادةى الس ودية.

 .14روتكويؼى ديفيد ( :)4997ف مديح اإلمبري لية الثق فية ى ترامة  :أحمد خضير ى مجمة الثقافدة
العالمية ى ع  81ى الكويت  :المامس الوطً لمثق فة والفًوف واآلداب.

 .11ازي ػػدى أحم ػػد ()4006ى :س ػػيكولواية ال عمػ ػ ت ب ػػيف الام مػ ػ ت :مضػ ػ ي فػ ػ الهوي ػػة االاتم مي ػػة
وتبًيؼ الذات .مجمة عالم المعرفةى ال دد()41ى الكويت.

 .16ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( )2119ل األط ػػر الثق في ػػة الح كم ػػة لس ػػموؾ المبػ ػرييف واختيػ ػ راتهـ ى دراسدددة لقددديم النزاىدددة
والشفافية والفساد ل ى و ازرة الدولة لمتًمية اإلدارية ى .
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 .17الزمبعويىمحم ػػد الس ػػيد محم ػػد(  :) 4997تربيدددة المراىدددق بدددين اإلسدددالم وعمدددم الدددنفسى ط ٖى
مؤسسة الكتب الثق فية ى لبً ف.

 .18زهرافى ح مد(  :) 4999عمم نفس النمو الطفولة والمراىقةى ممـ الكتبى الق هرةى ط ٘

 .19زي ػػدافى محم ػػد مب ػػطفر(د.ت) :النمددددو النفسددددي لمطفددددل والمراىددددق ونظريددددات الشخصدددديةى دار
ال روؽى ادةى (د.ط).
 .60س ػ يد إسػػم ميؿ مم ػ ( : )4999التربيػػة اإلسػػعمية وتحػػدي ت القػػرف الح ػ دي وال ػريف ى المػػؤتمر
التربوي األوؿ لكمية التربية وال مػوـ اإلسػعمية با م ػة السػمط ف مػ بوس ب ًػواف " اتجاىدات التربيدة

وتحديات المستقبل.

 .64س يد إسم ميؿ مم ( : )4000رؤية سياسية لمتعميم ى الق هرة ى م لـ الكتب.
 .64ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : )4004ثقافة البعد الواحد ى الق هرة  :م لـ الكتب.

 .64ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : )4004الخط ب التربوي اإلسعم ى سمسمة كتاب األمة ى ع  400ى السػًة  44ى مطػر
و ازرة األوم ؼ وال ئوف اإلسعمية.

 .64س ػػميثى اًت ػػوً ( :)2111لًح ػػو ثق ف ػػة م لمي ػػةل فػ ػ م ي ػػؾ فيذرس ػػتوف ىمح ػػررى :لثق ف ػػة ال ولم ػػةل
ىالمشروع القومي لمترجمةى ال دد 444ى المامس األممر لمثق فةى الق هرة.

 .61السػػيدى ف ػؤاد(د.ت) :األسددس النفسددية لمنمددو مددن الطفولددة إلددى الشدديخوخةى دار الفكػػر ال رب ػ ى
الق هرة (د.ط).

.66

ػػت تى ًهػػر إبػراهيـ ( .)4001آراء الطمبػػة فػ ب ػػض الخبػ ئص المهًيػػة لألسػػت ذ الاػ م

الكمي ت ال ممية والكمي ت األدبية بمح فظ ت غزة .مجمة الشروق .مدد.4.

فػ

 .67ال رم ويى أًور محمد ( :)4984الت مـ وال خبيةى مجمة عالم الفكرى مج .44

 .68ال ػريؼى محمػػد كم ػ ؿ(  :) 4997تربيددة الطفددل رؤيددة نفسددية إسددالميةى دار ابًكثيػػرى بيػػروتى
دم ؽ (د.ط).

.69

ب فى ف طمة ( :)4009برام ت الهوية الدموية وتفسيراته ى صحيفة الوطنى الس ودية.

 .70بي ـى ح تة ( )4004ال ب ب والهويػة الثق فيػة :إمػ دة الت ػكيؿ الثقػ ف – د ارسػة ميداًيػة لمثق فػة
الفرمية ل يًة مف ال ب ب ف الماتمع المبري ى مجمة كمية التربية ى ا م ة األزهر ى ع .408

 .74ط يمةى ر دي أحمد ( :)4001مناىج المغة العربية في مجتمع المعرفة ى المامة ال ربية لمتربية
ى توًس  :المًظمة ال ربية لمتربية والثق فة وال موـ.

 .74ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)4004الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريس ى الق هرة :دار الفكر ال رب .
 .74م مؿى فخري(  :) 4981عمم النفس التربويى دار المعييفى بيروت(.د.ط).
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 .74ال ػ لـى محمػػود أمػػيف ( : )4000الهويػػة مفهػػوـ ف ػ طػػور الت ػػكيؿ ى مدددؤتمر" العولمدددة واليويدددة
الثقافية لى ف الفترة  46 – 44إبريؿ  4000ى سمسمة أبح ث المؤتمرات رمػـ  7ى المامػس األممػر
لمثق فة ى الق هرة  :الهيئة ال مة ل ؤوف المط بع األميرية.

 .71ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)4000الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ى الق هرة  :دار المستقبؿ ال رب .

 .76مبد التوابى مبد ام ( :)4004دور كمي ت التربية ف تأبيؿ الوالء الوطً لػدى طعبهػ ى مجمدة
دراسات تربوية.

 .77مبد الحميـى أحمد المهدي ( : )4001شتات مجتمعات في التربية والتنمية ى الق هرة  :دار الفكر
ال رب .

 .78مبد الدايـى مبػدام ( )4991إسػتراتياية تطػوير التربيػة ال ربيػة ى المًظمػة ال ربيػة لمتربيػة والثق فػة
وال موـى توًس.

 .79مبد الك ف ى إسم ميؿ مبػد الفتػ ح ( : )0990ل الت مػيـ وبػث الهويػة القوميػة فػ مبػر ل ى رسػ لة
دكتورام غير مً ورة ى كمية االمتب د وال موـ السي سية ى مسـ ال موـ السي سية ى ا م ة الق هرة.

 .80مدسى محمد مبد الرحيـ ( .)4996المعمم الفاعل والتددريس الفعدالى ط4ى ممػ ف األردف  :دار
الفكر.

 .84ال ػػم ويى فوزيػػة ( : )4007مخػ طر ال ولمػػة ممػ الهويػػة الثق فيػػة (المغػػة والت مػػيـ ى والتػ ريخ ) ى
المؤتمر العام التاسع عشر لممجمس األعمى لمشئون اإلسالمية.

 .84مطوةى محمد إبػراهيـ ( :)4004ب ػض مخػ طر ال ولمػة التػ تهػدد الهويػة الثق فيػة لمماتمػع ودور
التربية ف موااهته ى مجمة مستقبل التربية العربية ى مامد  7ى ع .44

 .84مطي ػػةى محم ػػد مب ػػد ال ػػرؤوؼ ( :)4009التعمددديم وأزمدددة اليويدددة الثقافيدددةى مؤسس ػػة طيب ػػة لمً ػػر
والتوزيع ى الق هرةى مبر.

 .84ال ق دى مب س محمػود (د .ت) :دراسات في المذاىب األدبية واالجتماعيدة ى بيػروت  :مً ػورات
المكتبة ال برية.

 .81ممػ ػ ى سػ ػ يد إس ػػم ميؿ( :)4001اليويدددة والتعمددديم .ط  .4القػ ػ هرة :مػ ػ لـ الكت ػػب لمً ػػر والتوزي ػػع
والطب مة.

 .86مم ػ ى ًبيػػؿ ( :)4004الثق فػػة ال ربيػػة ف ػ مبػػر الم موم ػ ت ى رؤيػػة لمسػػتقبؿ الخط ػ ب الثق ػ ف
ال رب ى سمسمة عالم المعرفة ى ع  461ى الكويت  :المامس الوطً الثق فة والفًوف اآلداب.

 .87ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : )4001اسػػتخداـ تكًولوايػ الم مومػ ت واالتبػ الت فػ الت ريػػؼ ب لهويػػة ال ربيػػة واثرائهػ

والتحػػدي اإلسػ ػرائيم الم مومػ ػ ت ى المجمدددة العربيدددة لمتربيدددة ى ع  46ى ت ػػوًس  :المًظم ػػة ال ربي ػػة

لمتربية والثق فة وال موـ.

 .88مم رى ح مد ( :)4997دراسات في التربية والثقافة ى الق هرة  :مكتبة الدار ال ربية لمكت ب.
025

 .89ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : )4998أبوؿ اإلًس ف فر ربوع مبر ومؤ راته فػر مطمػع التسػ يً تى المػؤتمر ال ممػ
السًوي الرابع م رى التعميم واإلعالمى رابطة التربية الحديثةى الق هرةى  44-44يوليو .4998

 .90ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)4000نحو تعميم المستقبل ى مامة ال رب ى ع  494ى و ازرة اإلمعـ الكويتية.

 .94مم رةى محمد (د .ت) :مخ طر ال ولمة مم الهوية الثق فية ى سمسمة " في التندوير اإلسدالمي ل
ع  44ى الق هرة  :دار ًهضة مبر.

 .94ميدى محمد إبراهيـ ( :)4004الهوية الثق فية ال ربية ف م لـ متغير ى مجمة الطفولة والتنمية ى
مامد  4ى ع.4

 .94الفقػ ػ ى إس ػػم ميؿ ( :)4000إدراؾ ط ػػعب الا م ػػة لمفه ػػوـ ال ولم ػػة ومعمت ػػً ب لهوي ػػة واالًتمػ ػ ء
(د ارسػػة امبريقيػػة ) ى المػػؤتمر القػػوم السػػًوي الحػػدي وال ػػروف لمام يػػة المبػرية لممًػ هج وطػػرؽ
التدريس ب ًواف ل العولمة ومناىج التعميم ل

.94

الفًديىمبد السعـ(  :) 4004تربية الطفدل فدي اإلسدالم أطوارىدا وآثارىدا وثمارىداى ط4ى دار

الرازيى األردف-مم فى دار ابف حزـ ى بيروت-لبً ف.

.91

فهمػ ػ ى محم ػػد س ػػيؼ ال ػػديف( : )4991المدددنيج فدددي التربيدددة المقارندددة .ط  .4القػ ػ هرة :مكتب ػػة

األًامو المبرية .

 .96فهم ىمبطفر( د.ت ) :سيكولوجية الطفولة والمراىقةىمكتبة مبرىالق هرةى(د.ط).

 .97الق سػـ ى خ لػد مبػد ام(  .)2005ال ولمػة الثق فيػػة وآث رهػ ممػر الهويػة  .ندددوة العولمدة وأولويددات
التربيةى كمية التربيةى ا م ة الممؾ س ود.

 .98مػػرـى اػػورج ( :)4004م ػػكمة الهويػػة واالًتمػ ء القػػوم مًػػد ال ػػرب ى مجمددة العربددي ى ع 147ى
الكويت :و ازرة اإلمعـ.

 .99مرً ى ممػ

( :)4001دور اإلعالم في بمورة اتجاىات التغيدر فدي قواعدد السياسدة الدوليدة فدي

عصر المعموماتى مم ف األردف  :مركز دراس ت ال رؽ األوسط

.400
.404

م فوشى إبراهيـ(  :) 4980سيكولوجية المراىقةى طٔى مكتبة األًامو المبرية.

القض م ى مبد ام محمد بف سػعمة(  :) 4981مسند الشيابى المامػد الثػ ً ى حققػً وخػرج

أح ديثًى حمدي مبد المايد السمف ى مؤسسة الرس لةى بيروت.

.404

ك ري ػػذرسى م يك ػػؿ( :)0991ل لمػ ػ ذا يًف ػػرد اإلًسػ ػ ف ب لثق ف ػػة ؟ لى ترام ػػة ػػوم فػ ػ ا ػػعؿى

.103

كً فى ميػد محمػد (  :) 2008ل ال ػب ب الاػ م

والهويػة الثق فيػة فػ ظػؿ ال ولمػة الاديػدةى

.404

الريػفى اػورج( )2112لاإليددديولوجيا واليويدة الثقافيدةى ط4ى الحداثػػة وحضػور ال ػ لـ الث لػػثل

سمسمة عالم المعرفةى ال دد 449ى المامس الوطً لمثق فة والفًوف واآلدابى الكويت.
رسالة ماجستيرى كمية التربية والفًوفى ا م ة اليرموؾ.
ترامة فلاير حسف خميفةى ىمكتبة مدبول ى الق هرة.
021

.401

الم ػ ح ى مبػػد الػػرحمف ممػػر ( : )4007ال ولمػػة واسػػتعب الهويػػة الثق فيػػة لممسػػمـ ى المددؤتمر

.406

م ر ػ ػ ؿى اػ ػػوردوف( )2111لموسددددوعة عمددددم االجتمدددداعل ط4ىالمامػ ػػد األوؿى ترامػ ػػة محمػ ػػد

العام التاسع عشر لممجمس األعمى لمشئون اإلسالمية ى ف الفترة  40-47م رس .4007
الاوهري وآخروف ىالمامس األممر لمثق فةى الق هرة.

.107

ما هػد ى محمػد إبػراهيـ مطػػوة (  ) 2011لب ػض مخػ طر ال ولمػة التػ تهػدد الهويػة الثق فيػػة

.408

مامع المغة ال ربية (د.ت) :المعجم الوسيط ى المًوفية  :مكتبة البحوة.

لمماتمع ودور التربية ف موااهته ل لمجمة مستقبل التربية العربيةل مج  7ى ع .22

.409

مامػ ػػع المغػ ػػة ال ربيػ ػػة( :)4000المعجددددم الددددوجيز .الق ػ ػ هرة :الهيئػ ػػة ال مػ ػػة ل ػ ػػؤوف المط ػ ػ بع

األميرية.
.440

المحرومػ ى حمػػدي حسػػف مبػػد الحميػػد ( : )4004دور التربيػػة ف ػ موااهػػة تػػدامي ت ال ولمػػة

مم الهويػة الثق فيػة ى مجمدة دراسدات فدي التعمديم الجدامعي ى ع 7ى القػ هرة  :مركػز تطػوير الت مػيـ

الا م
.444

با م ة ميف مس.
الم ػػدً ى إبػ ػراهيـ الس ػػيد ( :)0999لال مػ ػراف والماتم ػػع فػ ػ إطػ ػ ر ال ػػوفرة االمتبػ ػ ديةى مب ػػر

أواخر القرف ال ريفل ىم هد الدراس ت والبحوث البيئيةى ا م ة ميف ػمسى رسالة ماجستير غير

منشورةى .4999

.444

مرسػ ى محمػػد مبػػد ال مػػيـ ( :)4000فددي األصددول اإلسددالمية لمتربيددة ى ج 4ى اإلسػػكًدرية ى

المكتبة الا م ية.

.444

المسديى مبػد السػعـ ( : )4000الخطداب العربدي وكونيدة الثقافدةى مامػة سػطور ى القػ هرة :

دار سطور.
مك وي
.444

مكروـى مبد الودود ( : )4008مػيـ هويػة وثق فػة –اإلًمػ ءى مػدخؿ لتحديػد دور الت مػيـ ال ػ ل

ف ػ بً ػ ء مسػػتقبؿ األمػػة ال ربيػػةى المددؤتمر العممددي العشددرون " مندداىج التعمدديم واليويددة الثقافيددة ل
المً قد بدار ضي فة ا م ػة مػيف ػمس ى مامػد  4ى الام يػة المبػرية لممًػ هج وطػرؽ التػدريس ى

ص 4471

.115

مًبػػورى مبػػطفر يوسػػؼ ( ) 2007ى تحػػدي ت ال ولمػػة التربويػػة المت مقػػة ب لمدرسػػة وسػػبؿ

موااهتهػ ى بحػػث مقػػدـ إلػػر مددؤتمر اإلسددالم والتحددديات المعاصددرةى المً قػػد بكميػػة أبػػوؿ الػػديف فػ
الا م ة اإلسعمية – غزة ف الفترة 2007/4/3-2

.446

المًظمػػة ال ربيػػة لمتربيػػة والثق فػػة وال مػػوـ(د .ت)  :الخطددة الشدداممة لمثقافددة العربيددة ى ط  4ى

توًس  :إدارة الثق فة.
029

.447

المًوف ى محمد إبراهيـ و الاًديى ي سر مبطف ( : )4004التربيػة وتًميػة الهويػة الثق فيػة

.448

ً برى إبراهيـ ( :)4000التربية المدنية (المواطنة)ى مكتبة الرائد ال مميةى األردف.

.440

ًبػػرى محمػػد مم ػ ( :)4999إمػػداد الم مػػـ وتدريبػػً بػػيف ال ولمػػة والهويػػة القومي ػةى المػػؤتمر

ف ضوء ال ولمة ى مجمة كمية التربية بدمياط ى ا م ة المًبورة ى ع .44

 .449الً واترى مبد المايد (  ) 4004عمم النفس التربوىى ط4ى مبر :دار الفرم ف لمً ر.
القػػوم السػػًوي الح ػ دي م ػػر ( العولمدددة ومنددداىج التعمددديم )ن الام يػػة المب ػرية لممً ػ هج وطػػرؽ

التدريس ى الق هرة.

.444

الًغيم

ى مبد ال زيز(  :) 4994المراىقون دراسة إسالمية لآلباء والمعممين والدعاةى دار

المسمـ لمً ر والتوزيعى الري ض.

.444

ًيممػػرى ج .ؼ :)0952(.لاألبػػوؿ الثق فػػة لمتربيػػةل ترامػػة محمػػد مًيػػر مرسػػر وآخػػروف ىمػ لـ

الكتبى الق هرة.

.444

اله ػػم ىمبد الحميػػد(  :) 4980عمددم الددنفس التكددويني وأسسددو وتطبيقاتددو مددن الدوالدة إلددى

.444

هيكؿى محمد حسًيف ( : )4999ال رب ممػ أمتػ ب القػرفى 44ن مجمدة المسدتقبل العربديى

الشيخوخةى دار الماتمع ال مم ى ادة.

ع 44ى بيروت :مركز دراس ت الوحدة ال ربية.

.441

وبف ى م طؼ( :)0950لاألًثروبولواي الثق فيةلى دار الًهضة ال ربيةى بيروت.
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حمدافى ابراهيـ( :)2008ابعح الت ميـ الا م
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اليوًسكو
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ممحق رقم ()1
االستبيان بصورتو األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة األزهــر -غـــزة
كليـــــة الرتبيـــــة
عمادة الدراســات العليــا
قسم أصول الرتبيــــــة
األخ/ت:ػاضدصتور

ػ

ػ

ػ

ػ

ػػاضغاضلػ ػ

ػ
اضدالمػرضغصمػورحطظػاضضهػوبرصاتهػ ،،،ػ

املوضوع حتكيم استبانه
ف إط ر مًهج الدراس ت ال مي با م ة األزهر-غزةى وضمف خطت لم روع رس لة الم استير ف كمية
التربيػػة – أبػػوؿ التربيػػةى يطيػػب لػ م ػ ركتكـ م ػ ببضػػع دمػ ئؽ مػػف ومػػتكـى مػػتف خػػعؿ إبػػداء واهػػة
ًظركـ ال خبية ف بي ف استا ب تكـ ممر المقي س الت ل .

كم أحب أف أًوم لكـ ب ف ال يواد إا بػة بػحيحة أو خ طئػةى فمكػؿ مًػ ًظرتػً الخ بػة لمػدور التربػوي

لم مم ػ المرحمػػة األس سػػية ال مي ػ ف ػ الحف ػ ظ ممػػر الهويػػة الثق فيػػة الفمسػػطيًيةى إًم ػ المهػػـ هػػو الت بيػػر

الب دؽ مف أسموبؾ وواهة ًظرؾ ب لموضوع.

ممم ػ ب ػ ف اسػػتا ب ت الت ػ تبػػديه مػػتف خػػعؿ ت وًػػؾ م ً ػ سػػتت مؿ بدراػػة م ليػػة مػػتف الس ػريةى ولػػف

تستخدـ إال ف أغراض البحث ال مم فقط.

ولكـ مً ازيؿ ال كر والتقديرىىى

الباحثة

رينا طو حمش
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االستبيان بصورتو األولية
مزيزي /ت المدير/ة المحترميفى تحية طيبة وب د
تقوـ الب حثة بدراسة حوؿ الدور التربوي لم مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية

الفمسطيًيةى وذلؾ استكم ال لمحبوؿ ممر دراة الم استير ف أبوؿ التربيػة

إف رأيكـ وواهة ًظركـ تهمً وأس س ًا حً ف تقديـ األفضؿ لكـى لػذا ًراػو التكػرـ بت بئػة اإلسػتب ًةى

ممم ػ بػػأف اميػػع الم موم ػ ت الت ػ سػػيتـ ام ه ػ مػػف خػػعؿ اإلسػػتب ًة سػػوؼ تسػػتخدـ ألغ ػراض البحػػث
ً
ال مم فقطى كم ست مؿ بسرية ت مة.

شاكر لكم ُحسن التعاون
ًا
البيانات األولية:

براػ ت بئػػة البي ًػ ت الت ليػػةى مػػف خػػعؿ وضػػع إ ػ رة ( )xفػ المربػػع المػراد اختيػ رمى مػػع مػػدـ تػػرؾ أي

بي ف ف رغ لألهمية.
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الرمـ

أوافق

الفقرة

5
الدور التربوي المم رس لم مم المرحمة األس سية ال مي ف الحف ظ ممر الهوية

الثق فية الفمسطيًية
 .0أًبً الطمبة إلر اآلث ر الثق فية الض رة لوس ئؿ اإلمعـ الم برة .
 .2أر د الطمبة إلر م ئمة مف الموامع الً ف ة والبرامج الثق فية المفيدة ممر
بكة اإلًترًت والفض ئي ت .

 .2أؤكد ممر الب د الت ريخ الفمسطيً ف الحف ظ ممر الهوية الثق فية
لمطمبة

 .4أمزز ف ًفوس الطمبة اتا ه ً إيا بي ً لعستف دة مف الاواًب المفيدة
مف الثق فة الغربية .

 .7أوضح لمطمبة أب د الهوية الثق فية الفمسطيًية المتمثمة ف المغة
والت ريخ والديف.

 .6أحذر الطمبة مف خطورة ال ولمة الثق فية المتمثمة ف إلغ ء
الخبوبي ت الثق فية المحمية.

 .5ألق الضوء ممر ب ض األًم ط السموكية والمم رس ت ال ممية الم برة
مف الهوية الثق فية الفمسطيًية .

 .1أس مد الطمبة ممر توضيح ال عمة بيف التفوؽ ال مم التكًولوا
ألمريك وتأثيره الثق ف ف مواة ال ولمة .

 .9أحرص ممر التحدث ب لمغة ال ربية الفبحر ف الحبص المدرسية
وأحث الطمبة ممر ذلؾ .

 .01أحب الم ركة ف المؤتمرات والًدوات واألي ـ الدراسية الت تتً وؿ
مضية الهوية الثق فية.

 .00أً مش الطمبة ممر مظ هر التموث الثق ف المرافؽ لمهوية الثق فية
الفمسطيًية.

 .02ألق الضوء ممر أهـ وس ئؿ ال ولمة ف فرض هيمًته ممر الهوية
الثق فية الفمسطيًية .

 .02أوفر لمطمبة فربة الحوار ف المضموف الثق ف لموث ئؽ والمؤتمرات
الداممة لمهيمًة الثق فية الغربية .

 .04أح وؿ ترسيخ ال مومي ت الثق فية (الديف والقيـ والمغة) لدى الطمبة .
 .07أ اع مظ هر اإلبداع واألب لة الثق فية الت تظهر لدى ب ض الطمبة
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المتميزيف .

 .06أًبً الطمبة إلر مظ هر الثق فة االًهزامية المًبهرة ب لماتم ت الغربية
.

 .05أواً الطمبة ًحو التربية الذاتية المس همة ف التف مؿ اإليا ب مع
الثق فة الغربية .

 .01ألفت ًظر الطمبة إلر م وم ت الهوية الثق فية ف ماتم ً ك لاهؿ
والفقر والمرض .

 .09أوضح لمطمبة أهمية دور األسرة ف المح فظة ممر هوية الفرد وثق فتً
.

 .21أبيف لمطمبة أهمية دورهـ وخطورتً ف إحداث التغييرات االاتم مية
المرتبطة بهويتهـ.

 .20أًبً الطمبة إلر أثر مواة ال ولمة ف مح ولة تقويض ًظ ـ األسرة ف
الماتم ت اإلسعمية.

 .22أًبً الطمبة إلر أهمية البً ء ال مم واالاتم م لإلًس ف ب متب رم
محور التغيير والتًمية.

 .22أًبً الطمبة إلر أغراض المبطمح ت الت تسربت مًه القيـ
االاتم مية الغربية إلر ماتم تً مثؿ حقوؽ اإلًس ف ى والحرية

االمتب دية ى والحقوؽ المدًية.

 .24أفرؽ لمطمبة بيف مفهوـ المس واة المثمية بيف الراؿ والمرأة ف المًظور
الغرب ومفهوـ ال دؿ والتك مؿ ف األدوار والوظ ئؼ بيًهم ف

المًظور اإلسعم .

 .27أً مش مع الطمبة ب ض مظ هر اغتراب المًه ج الت ميم ممر األسس
التربوية األبيمة .

 .26أهتـ ب لتربية األخعمية لدى الطمبة بوبفه مف أهـ خطوط الهوية
الثق فية الفمسطيًية.

 .25أحرص ممر بً ء ال خبية الف ممة لدى الطمبة ب متب ره هدف ً مف
أهداؼ التربية الثق فية.

 .21أوضح لمطمبة خطورة التغريب التربوي اله دؼ إلر بً مة أاي ؿ
ت ب ة لمغرب ومًبهرة بمًازاتً.

 .29أًبً الطمبة إلر خطورة الغزو الفكري المتمثمة ف ت ويً معمة
اإلًس ف ب لقض ي الخمس الكبرى (الخ لؽ ى الكوف ى اإلًس ف ى الدًي ى

اآلخرة).

049

 .21أت وف مع زمعئ مف أمض ء هيئة التدريس ف ربد اآلث ر التربوية
لمهوية الثق فية الً تاة مف مواة ال ولمة.

 .20أثير ف ًفوس الطمبة االمتزاز بديًهـ وهويتهـ ب يداً مف االًبه ر
ب لثق فة الغربية.

 .22أمدـ امتراح ت إلر المدرسة تس هـ ف تف يؿ تب دؿ الخبرات الثق فية
بيف المدارس المحمية

 .22أمرؼ الطمبة بأسم ء ب ض المفكريف المهتميف ب لتأبيؿ اإلسعم
لم موـ التربوية وأحثهـ ممر مراءة إًت اهـ ال مم .

 .24أ ر الطمبة بأهمية التربية الثق فيةى ودوره ف تًمية القدرات
والمه رات المس همة ف الت ريؼ ب لهوية الثق فية الفمسطيًية .



شاكرون حسن تعاونكم معنا
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ممحق رقم ( )2االستبيان بصورتو النيائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة األزهــر -غـــزة
الدراســات العليــا
كلية الرتبية
قسم أصول الرتبيــــــة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضدغد...................................................................................../حغظهػاضضه.ػ ػ
اضدالمػرضغصمػورحطظػاضضهػوبرصاتهػ ،،،ػ

املوضوع حتكيم استبانه
تقػػوـ الب حثػػة بإمػػداد د ارسػػة لمحبػػوؿ ممػػر دراػػة الم اسػػتير ف ػ أبػػوؿ التربيػػة لا م ػػة األزهػػر بغ ػزة
ب ً ػواف :ل دور م ممػ ػ المرحم ػػة األس س ػػية ال ميػ ػ فػ ػ الحفػ ػ ظ مم ػػر الهوي ػػة الثق في ػػة الفمس ػػطيًيةلى وله ػػذا

الغرض أمدت الب حثة استب ًً تكوًت مف ( )72فقرة موزمة ممر مسميف:
 القسـ األوؿ البي ً ت ال مة

 القسـ الث ً  :ادوار الم مـ ف الحف ظ الهوية الثق فية موزمة مم أرب ة ما الت ه ( :المًه ج
الدراس ى األً طة العبفيةى البيئة البفية ى التحديات الثقافية المعاصرة )

وًظ اًر لخبرتكـ الواس ة ف

هذا الما ؿ ي رفً

أف أضع بيف أيديكـ هذم اإلستب ًة الت

ت كؿ أداة

الدراسة الميداًية ف بورته األولية بهدؼ تحكيمه مبؿ تطبيقه ميداًي ً لذا ًراو مف سي دتكـ التكرـ
ب الطعع ممر الفقرات هذم اإلستب ًة وابداء رأيكـ فيه ى مف حيث سعمة ال ب رات ومً سبته لموضوع
الدراسة ومدى اًتم ئه لما الت الدراسة الت

وردت فيً بوضع معمة ( )xلمفقرة المً سبة وااراء

الت ديعت ممر الفقرة غير المً سبةى او امتراح البيغة الت تروًه مً سبة.

كريف لكـ حسف ت وًكـ

اليويددة الثقافيددة:

ذلػػؾ المركػػب المتاػ ًس مػػف الػػذكري ت والتبػػورات والقػػيـ والرمػػوز والت بيػرات واإلبػػدام ت والتطم ػ ت

الت تحتفظ لام مة ب رية ت كؿ أمة أو م ف م ً ه بهويته الحض رية ف إط ر مػ ت رفػً مػف تطػورات بف ػؿ ديً ميتهػ الداخميػة
وم بميته لمتوابؿ واألخذ وال ط ء ى وب ب رة أخرى هػ الم بػر األبػيؿ مػف الخبوبػية الت ريخيػة ألمػة مػف األمػـى مػف ًظػرة هػذم

األمة إلػر الكػوف والحيػ ة والمػوت واإلًسػ ف ومه مػً ومد ارتػً وحػدودم ومػ يًبغػ أف ي مػؿ ومػ يًبغػ أف يأمػؿ( .الاػ بريى : 0991

.)04

الباحثة

رينا طو حمش
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بي ف ف رغ لألهمية.
الجنس:

ذكر
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أكثر مف  01سًوات



منتمية

الفقرة

الرمـ

المنياج الدراسي:
 .0يً مش مع الطمبة مض ي مًهاية مت مقة ب لتراث الوطً .
 .2يخ طب الطمبة ب لمغة ال ربية الفبحر.
 .2يسمح لمطمبة ب لحوار والمً م ة حوؿ مض ي الدرس.

 .4يح وؿ ترسيخ ال مومي ت الثق فية (الديف والقيـ والمغة) لدى الطمبة .

 .7ي ػ ػ رؾ فػ ػ األً ػػطة الدامم ػػة لبػ ػرامج الت م ػػيـ التػ ػ تمك ػػف الً ػػي م ػػف
موااهة أسب ب التموث الثق ف والت ميم

 .6يقدـ امتراح ت إلر مػدير المدرسػة تسػ هـ فػ زيػ دة الخبػرات الثق فيػة فػ
المًه ج الفمسطيً مف خعؿ الوامع ال مم اليوم

 .5يً مش مع الطمبة ب ض مظ هر اغتراب المًه ج الت ميم ممػر األسػس
التربوية األبيمة .

 .1ير ػػد الطمب ػػة إل ػػر أهمي ػػة البًػ ػ ء ال ممػ ػ واالاتمػ ػ م لإلًسػ ػ ف ب متبػ ػ رم
محور التغيير والتًمية

 .9يح ػ وؿ بػػي غة المقػػرر الد ارس ػ لمطمبػػة بم ػ يػػتعءـ مػػع البيئػػة الثق فيػػة
الفمسطيًية مف حيث األهداؼ والمحتوى

 .01يقترح ممر المدرسػة ب الهتمػ ـ بػأمعـ الفكػر الفمسػطيً مػف خػعؿ مػواد
دراسية م يًة.

 .00يحػ ػػث المدرسػ ػػة ممػ ػػر تحػ ػػديث ب ػ ػرامج تػ ػػدريب لمطمبػ ػػة بحيػ ػػث تتضػ ػػمف
استخداـ وس ئؿ التكًولواي الحديثة ف الحقؿ الثق ف .

 .02يًبػػً الطمبػػة إلػػر ضػػرورة المً فسػػة الف ممػػة ف ػ المً ػ هج الفمسػػطيًية مػػف
أاؿ الت ريؼ ب لقضية الفمسطيًية ب يداً مف تأثير الدم ية البهيوًية

من خالل األنشطة الصفية:
.0
ي رؾ الطمبة ف ف لي ت مختمفة ف المً سب ت الوطًية.
.2
ير د الطمبة إل الحقوؽ والوااب ت مف خعؿ اإلذامة المدرسية.
.2
.4
.7

يبدر مامة مف حيف آلخر حوؿ المستادات الثق فية.
يس مد الطمبة مف خعؿ مختبر الح سوب ف تبفح الموامع الً ف ة.
ير ػػد الطمبػػة إلػػر تػ ريخ الحركػ ت الوطًيػػة التػ مػػف ػػأًه ت مػػؿ تقبػػؿ
اآلخر
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.6

ي مػ ػػؿ مػ ػػع الطمبػ ػػة ممػ ػػر م رفػ ػػة أهػ ػػـ التحػ ػػدي ت الت ػ ػ توااػ ػػً األس ػ ػرة

.5

أُلفػػت ًظػػر الطمبػػة إلػػر اآلث ػ ر االاتم ميػػة والثق فيػػة الق تمػػة الً ب ػػة مػػف

.1

الفمسطيًية ك لتفكؾ األسري وض ؼ الرم بة ممر األبً ء.
االًقس ـ الداخم الفمسطيً .

يًػ ػ مش الطمب ػػة فيمػ ػ تقدم ػػً البػ ػرامج اإلمعمي ػػة المحمي ػػة وال لمي ػػة م ػػف
ًم ذج ثق فية وسموكية ت مؿ ممر زي دة الوم الثق ف لديهـ.

.9

يًب ػػً الطمب ػػة إل ػػر ال ً ي ػػة بمرحم ػػة الد ارس ػػة المدرس ػػية بوب ػػفه المرحم ػػة

.01

يواً الطمبة ًحو االهتم ـ ب لاواًب التطبيقية لمت مػيـ والػدورات التدريبيػة

.00
.02

األهـ ف بً ء ال خبية باواًبه المختمفة

الت تؤهؿ الطمبة لمتف مؿ المستمر مع الفكر الثق ف الم بر .
يوض ػ ػػح لمطمب ػ ػػة اآلثػ ػ ػ ر الًفس ػ ػػية واالاتم مي ػ ػػة المترتب ػ ػػة مم ػ ػػر اً ػ ػػغ ؿ
اإلًس ف الم بر بوس ئؿ االتب ؿ الحديثة لمدة طويمة
ي ػػاع مظػ ػ هر اإلب ػػداع واالبتكػ ػ ر ل ػػدى الطمب ػػة ويح ػػث المدرس ػػة مم ػػر
رم يتهـ وال ً ية بهـ

البيئة الصفية:
.0
ي اع الطمبة ممر ت ميؽ بوسترات ذات ط بع وطً .
.2
يم رس ال مؿ الديمقراط داخؿ البؼ.
.2
.4

يتيح الفربة لت بير الطمبة مف اهتم م تهـ.
يرسػػخ لػػدى الطمبػػة الحػػس ب لمسػػئولية مػػف خػػعؿ ضػػرورة الم ػ ركة ف ػ
ًظ فة الفبؿ.

.7

يبػػيف لمطمبػػة أهميػػة دورهػػـ وخطورتػػً ف ػ إحػػداث التغيي ػرات االاتم ميػػة

.6

يواً الطمبة إلر مت ب ة األبح ث التربوية الم برة األبيمة

الً ب ة مف هويتهـ .

.5

يثي ػػر فػ ػ ًف ػػوس الطمب ػػة االمتػ ػزاز ب ػػديًهـ وه ػػويتهـ ب ي ػػداً م ػػف االًبهػ ػ ر

.1

ي ػػاع الطمبػػة إلػػر القػراءة المسػػتمرة والف ممػػة بوبػػفه اسػػتا بة ألمػػر ام
المتمثؿ ف مولً ت لر لا ْم ْأر بِ ِ
ؽل
سـ ربؾالذي َخمَ َ

.9

ب لثق فة الغربية.

يفً ػ ػػد لمطمب ػ ػػة االدمػ ػ ػ ء ب ممي ػ ػػة ال قػ ػ ػػؿ الغربػ ػ ػ القػ ػ ػ در مم ػ ػػر اإلبػ ػ ػػداع

التكًولوا ومدـ م بمية ال قؿ ال رب لذلؾ .
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.01

ي ػػاع الطمب ػػة مم ػػر البح ػػث ال ممػ ػ المؤس ػػس مم ػػر المًهاي ػػة الس ػػميمة

.00

يوض ػػح لمطمب ػػة دور المدرس ػػة ومطػ ػ م اإلم ػػعـ والثق ف ػػة فػ ػ التً ػػوير التكًول ػػوا

.02

يًبػػً الطمبػػة إلػػر ضػػرورة تحسػػيف اإلًت ػ ج ال مم ػ والػػوطً ليبػػبح ف ػ

والمه رات ال ممية الدميقة.

المؤازر لحركة المبدميف ف ما ؿ ال مـ والتكًولواي

مستوى المً فسة ال لمية

التحديات الثقافية المعاصرة:
.0
ي م ػػؿ مم ػػر تًبي ػػً الطمب ػػة إل ػػر اآلثػ ػ ر الثق في ػػة الضػ ػ رة لوسػ ػ ئؿ اإلم ػػعـ
.2
.2

الم برة.

ي زز ف ًفوس الطمبة اتا ه ت إيا بيػة لعسػتف دة مػف الاواًػب المفيػدة
مف الثق فة الغربية .
يحػ ػ ػػذر الطمبػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خطػ ػ ػػورة ال ولمػ ػ ػػة الثق فيػ ػ ػػة المتمثمػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ إلغ ػ ػ ػ ء
الخبوبي ت الثق فية المحمية.

.4

يسػ ػ مد الطمب ػػة مم ػػر توض ػػيح ال عم ػػة ب ػػيف التف ػػوؽ ال ممػ ػ التكًول ػػوا

.7

يًػ ػ مش الطمبػ ػػة ممػ ػػر مظ ػ ػ هر التم ػػوث الثق ػ ػ ف الم ارفػ ػػؽ لمهويػ ػػة الثق فيػ ػػة

.6
.5

ألمريك وتأثيره الثق ف ف مواة ال ولمة .

الفمسطيًية.
يمقػ الضػػوء ممػػر أهػػـ وس ػ ئؿ ال ولمػػة ف ػ فػػرض هيمًته ػ ممػػر الهويػػة
الثق فية الفمسطيًية.
يػػوفر لمطمبػػة فربػػة الح ػوار ف ػ المضػػموف الثق ػ ف لموث ػ ئؽ والمػػؤتمرات
الداممػ ػػة لمهيمًػ ػػة الثق فيػ ػػة الغربيػ ػػة .يًبػ ػػً الطمبػ ػػة إلػ ػػر مظ ػ ػ هر الثق فػ ػػة
االًهزامية المًبهرة ب لماتم ت الغربية .

.1

يحػػرص ممػػر تًبيػػً الطمبػػة إلػػر أثػػر مواػػة ال ولمػػة فػ مح ولػػة تقػػويض

.9

يًب ػ ػػً الطمب ػ ػػة إل ػ ػػر أغػ ػ ػراض المب ػ ػػطمح ت التػ ػ ػ تسػ ػ ػربت مًهػ ػ ػ الق ػ ػػيـ

ًظ ـ األسرة ف الماتم ت اإلسعمية.

االاتم ميػ ػػة الغربيػ ػػة إلػ ػػر ماتم تً ػ ػ مثػ ػػؿ حقػ ػػوؽ اإلًس ػ ػ ف ى والحريػ ػػة

.01

االمتب دية ى والحقوؽ المدًية.
ي مػػؿ مم ػ موااهػػً خطػػورة الغػػزو الفكػػري المتمثمػػة ف ػ ت ػػويً معمػػة
077

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

منتمية

الفقرة

الرمـ

اإلًسػ ػ ف ب لقضػ ػ ي الخم ػػس الكب ػػرى (الخػ ػ لؽى الك ػػوفى اإلًسػ ػ فى ال ػػدًي ى

.00
.02

اآلخرة).

يوضح لمطمبة خطورة التغريب الثق ف اله دؼ إلر بً مة أايػ ؿ ت ب ػة
لمغرب ومًبهرة بمًازاتً.
يهػػتـ ب لتربيػػة األخعمي ػػة لػػدى الطمب ػػة بوبػػفه مػػف أه ػػـ خطػػوط الهوي ػػة
الثق فية الفمسطيًية.


شاكرون حسن تعاونكم معنا
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ممحق رقم ()3
أسماء المحكمين
التخصص

جية العمل

االسم والكنية
أ .د .فؤاد ال از

أصول تربية " تربية مقارنة"

الجامعة اإلسالمية

د .ف يز مداف

أصول تربية " تربية إسالمية"

الجامعة اإلسالمية

د .ف يز األسود

أصول تربية

جامعة األزىر

أ .د .زي د الارا وي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

د .إي د الداً

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

أ .د .محمود أبو دؼ

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

د .سمية س لـ الًخ لة

مناىج وطرق تدريس

وزارة التربية والتعميم

د .خميؿ حم د

مناىج وطرق تدريس

وزارة التربية والتعميم

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

د .زي د أبو يوسؼ

لغة عربية

جامعة األقصي

د .يحي أبو اربوع

مناىج وطرق تدريس

جامعة األقصي

د .محمد ه ـ اآلغ

أصول تربية

جامعة األزىر

د .أس مة حمدوًة

عمم نفس

جامعة األزىر

د .مط درويش

مناىج وطرق تدريب

جامعة األزىر

محمود خمؼ ام

أصول تربية

جامعة األقصي

رائد الحا ر

أصول تربية

جامعة األقصي

د .إبراهيـ الم هراوي
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ممحق رقم ()4
كتاب تسييل الميمة
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