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   ملخص البحث  
هيدف البحث احلايل إىل بناء تصور لتوظيف املنهج اخلفي 
لرؤية  وفقًا  للمتعلمني  الرقمية  القيم  منظومة  تنمية  يف 
مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون  وقد   ،2030 اململكة 
العام واجلامعي، وأولياء األمور  التعليم  طالب وطالبات 
الدراسة  عينة  وتكونت  املكرمة،  مكة  بمنطقة  واملعلمني 
من  )1114( طالبًا بمنطقة مكة املكرمة، و)298( معلاًم 
و)152( ويل أمر، وتم تطبيق أداة الدراسة االستبانة عليهم 
ممارستهم  وواقع  الرقمية  بالقيم  الطالب  وعي  لقياس 
وخمتصًا  خبريًا   )  30  ( آراء  بمسح  الباحثان  قام  كام  هلا، 
استقراء  وتم  هلا،  الرتبوية  املامرسات  أفضل  عىل  للتعرف 
الرقمية،  القيم  مع  التعامل  يف  عاملية  دول  ست  جتارب 
يرى  أمهها:  النتائج  من  العديد  إىل  النتائج  وتوصلت 
الطالب والطالبات أهنم يتقنون مهارات التعامل مع القيم 
واملعلمون  األمور  أولياء  يرى  بينام  عالية،  بدرجة  الرقمية 
أهنا ممارسة بدرجة متوسطة عدا مهارات املواطنة الرقمية 
بدرجة عالية، كام تم بناء تصور لتوظيف املنهج اخلفي يف 
تنمية منظومة القيم الرقمية وفق املدخل املنظومي املعتمد 
منظومات  بني  التكامل  دور  وإبراز  املدخالت  كمية  عىل 
املجتمع املختلفة كاملنزل، واألرسة، واملسجد، والقطاعات 
األمنية واإلعالمية يف العمليات التي تم رصدها يف البحث 
الصالح  املواطن  يف  املتمثل  النهائي  املخرج  إىل  للوصول 
البحث  الرقمي يف شكل عمل جمتمعي متكامل. وأوىص 
القيم  بناء  العمل اجلامعي يف  املرفق لتحقيق  التصور  بتبني 
التصور،  داخل  املعنية  القطاعات  من  املجتمع  أفراد  لدى 

Abstract
The current study aims to build a perception of 
employing the hidden curriculum in developing 
the system of digital values for learners in accor-
dance with the Kingdom's vision 2030, and in 
order to achieve the goal of the study, the two re-
searchers counted the optimal digital skills need-
ed to master in the digital age, and they identified 
the reality of the awareness and practice of pub-
lic and university education students of digital 
skills from the point of view of (1114) students, 
(298) teachers and (152) parents, In addition, 
they surveyed the opinions of (30) experts and 
the experiences of six global countries in deal-
ing with digital values were extrapolated. The 
results of this study reached to the need to pay 
attention to the development of digital values for 
students in all fields of study, a perception was 
also built to employ the hidden approach in de-
veloping the system of digital values, including 
according to the systemic approach based on the 
amount of inputs and processes that were moni-
tored in the study to create a good digital citizen 
in the form of an integrated community work. 
The study recommended the adoption of the at-
tached perception to achieve collective action 
in building values among community members 
from the concerned sectors within the percep-
tion, and the study also recommended adopting 
a behavioral and ethics approach based on direct 
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كام أوىص البحث بتبني منهج للسلوك واألخالق قائم عىل 
ممارسات غري تعليمية مبارشة، وتفعيل األنشطة واملعارض 

املدرسية لتعزيز القيم الرقمية لدى الطالب.
الكلامت املفتاحية: 

املنهج غري  الرقمية -  املواطنة  الرقمية -  القيم  املنهج اخلفي - 
الرسمي - رؤية اململكة 2030.

non-educational practices, and activating school 
activities and exhibitions to enhance students' 
digital values.

Keywords:
The Hidden Curriculum - Digital Values - Digi-
tal Citizenship - The Informal Curriculum - The 
Kingdom's Vision 2030.

 مقدمة البحث

مــع ظهــور الثــورة الثالثــة وامتــدادًا ملــا وصلــت إليــه 
ــاالت  ــت االتص ــة، الزال ــة الرابع ــورة التكنولوجي الث
األبــرز يف  املــكان  املعلومــات حتتــل  وتكنولوجيــا 
ــا  ــت التكنولوجي ــث أصبح ــارص، حي ــوم املع ــامل الي ع
ــاة  ــدث يف حي ــي حت ــريات الت ــكل التغ ــد األول ل القائ
األفــراد واملجتمعــات، وأصبــح تأثريهــا بالــغ األمهيــة 
الثقافــات،  وامتــزاج  الشــعوب،  حيــاة  طريقــة  يف 
ــي  ــىل النواح ــا ع ــا تأثريه ــات، وهل ــاج املجتمع واندم

ــة. ــة والرتفيهي ــة والفكري ــة واألخالقي الديني
ــن  ــخاص م ــة األش ــا الرقمي ــت التكنولوجي ــد مكن لق
ــن،  ــني اآلخري ــال ب ــل الفع ــق التواص ــال وحتقي االتص
وبقــدر إيــامن األشــخاص بالتقنيــة وقدرهتــا عــىل 
ــف  ــني خل ــاس واقف ــى الن ــول يبق ــاف املجه استكش
ــة  ــم الرغب ــال ، تدفعه ــائل االتص ــك األدوات ووس تل
ملعرفــة املزيــد، وحتفزهــم األهــداف غــري املعلنــة 
ــن  ــل الكثريي ــا جع ــي، مم ــام ه ــا ك ــول إليه يف الوص
ــني  ــي ب ــزاج التقن ــك االمت ــري ذل ــن تأث ــاءلون ع يتس
ــا كل  ــن هب ــي يوم ــم الت ــة القي ــىل منظوم ــعوب ع الش
طــرف، ومــدى قدرهتــم عــىل التعايــش بقيــم أصيلة يف 
عــامل رقمــي معــارص يســتخدم فيــه الصغــري والكبــري، 
والضعيــف والقــوي تلــك األدوات التكنولوجيــة، 
ويؤثــر بعضهــم يف بعــض، فينتــج ســلوك ســوي 
مقبــول أو ســلوك غــري ســوي مرفــوض، ويؤكــد 
ثــورة  بــأن  ذلــك   (Thompson, 2013) ثامبســون 

االتصــاالت الرقميــة احلديثــة وفــرت مزيــدًا مــن 
التســهيالت واملزايــا ، ورسعــة يف احلصــول عــىل 
مصـــادر املعلومـــات جلميـــع رشائــح املجتمــع وبأقــل 
التكاليــف إذا مــا أحســن اســتثامرها بطريقــة رشـــيدة، 
كــام إن هلــا كثري مـــن املخاطر والعواقـــب إذا مل تســتثمر 
اجلرائــم  ممارســات  كظهــور  الرشــيدة  بالطريقــة 
اإللكرتونيــة ، وقضايــا االبتــزاز الرقمــي، واإلرهـــاب 

ــات. ــن ممارس ــك م ــري ذل ــرتوين، وغ اإللك
ــا  ــا ولغاهت ــالف أفراده ــىل اخت ــات ع ــاء املجتمع إن بن
اإلنســانية  واملبــادئ  القيــم  مــن  أساســه  يســتمد 
القيــم األساســية  بــأن  العميــق  الســوية، إليامهنــا 
ــون  ــي أن يك ــذي ينبغ ــان ال ــخصية اإلنس ــّون ش تك
عليــه املجتمــع وأفــراده، وعــىل الرغــم مــن اختــالف 
ــه  ــم إال أن ــت القي ــي تناول ــات الت ــم والتعريف املفاهي
ــوب  ــلوك املرغ ــف للس ــا وص ــىل أهن ــق ع ــكاد تتف ت
فيــه لــدى الفــرد، وهــي أســاس ربــاين لبنــاء اإلنســان 
بنــاء ســلياًم وتربيتــه عــىل فعــل الفضيلــة والبعــد عــن 
مســببات الرذيلــة، ، حيــث إن القيــم تعمــل عــىل 
تكويــن شــخصية الفــرد وحتديــد أهدافهــا ضمــن 
وخلقيــًا،  نفســيًا  وإصالحهــا  الصحيــح  املعيــار 
ــة إىل  ــرتاب، باإلضاف ــض واالغ ــن التناق ــا م وصيانته
قدرهتــا عــىل مواجهــة التغــريات املختلفــة التــي تواجــه 
ــني  ــتقراره. ويب ــه واس ــظ كيان ــايل حتف ــع، وبالت املجتم
أمــني احلــق )2012، ص. 336( أمهيــة القيــم يف أّن هلا 
دور أســايس يف حيــاة األفــراد واجلامعــات واملجتمعات 
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إىل الدرجــة أصبحــت فيهــا القيــم قضيــة الرتبيــة، 
ــم  ــة، فالقي ــة قّيم ــا عملي ــد ذاهت ــة يف ح ــك أن الرتبي ذل
ــات  ــداف والعملي ــفات واأله ــدد الفلس ــي حت ــي الت ه
ــا،  ــة ومناهجه ــات الرتبي ــم مؤسس ــة، وحتك التعليمي
فهــي موجــودة يف كل خطــوة وكل مرحلــة وكل عمليــة 

ــوىض. ــة إىل ف ــول الرتبي ــا تتح ــة وبدوهن تربوي
ــد  ــه التحدي ــىل وج ــة ع ــام والرقمي ــكل ع ــم بش وللقي
مكونــات متعــددة حيــث يذكــر فهمــي )1999، ص. 
ــريف أو  ــات: مع ــة مكون ــن ثالث ــون م ــا تتك 51( أهن
إدراكــي حيــث يقــوم العقــل بــإدراك القيمــة وحتديــد 
إذا ماهــي جديــرة بالرغبــة والتقديــر، ومكــون وجداين 
ــون  ــة، ومك ــاعر الداخلي ــيس واملش ــمل األحاس ويش
ســلوك  إىل  القيــم  برتمجــة  يتعلــق  وهــو  ســلوكي 
ظاهــري، ويمكــن مالحظتــه يف ســلوك اإلنســان. 
وهــذا فــإن أي نــوع مــن أنــواع دراســة الســلوك 
ــني  ــن اثن ــك ع ــي أال ينف ــراد ينبغ ــم األف ــري وقي الب
ــىل  ــا ع ــات لقدرهت ــك املكون ــن تل ــارص م ــة عن أو ثالث
توضيــح الســلوك ومــدى وجــود القيــم املحركــة لــه.
ــراد  ــالمة األف ــق س ــف يف حتقي ــة وظائ ــم الرقمي وللقي
نموهــا  يف  املجتمعــات  إن  حيــث  واملجتمعــات، 
ــا  ــظ هل ــا وحتف ــزز نموه ــم تع ــاج إىل قي ــرد حتت املضط
ــره  ــا ذك ــم م ــف القي ــم وظائ ــن أه ــتقرارها، وم اس
النــوري )1981(، العفيصــان )2006( ، وســفيان 
ــل  ــع، وتعم ــة املجتم ــىل هوي ــظ ع ــا حتاف )2012( أهن
عــىل متاســكه ووحدتــه عــر التاريــخ، وتوجــه يف إتبــاع 
اآلخريــن و التأثــري عليهــم لتبنــي مواقــف ومعتقــدات 
ــاع  ــامم و الدف ــرة باالهت ــا جدي ــد أهن ــات نعتق أو اجتاه
ــريات  ــة التغ ــىل مواجه ــع ع ــاعد املجتم ــا، وتس عنه
ــارات  ــد االختي ــالل حتدي ــن خ ــه م ــدث في ــي حت الت
مســتقرا  املجتمــع  هــذا  جتعــل  التــي  الصحيحــة 
ومتامســكا يف إطــار موحــد، وتــؤدي القيــم إىل حتقيــق 
التوافــق النفــي واالجتامعــي، ألن لــكل مرحلــة 
ــا  ــم يميزه ــن القي ــق م ــان نس ــا اإلنس ــر هب ــة يم عمري

عــن املراحــل األخــرى، وهــذا النســق القيمــي يعمــل 
ــة  ــري االجتامعي ــع املعاي ــرد م ــق الف ــق تواف ــىل حتقي ع

ــه. ــائدة يف جمتمع الس
إن القيــم واألخــالق األصيلــة تطلبهــا كل املجتمعــات 
ــة  ــة مقاوم ــة وواجه ــوام الفضيل ــتثناء، فهــي ق ــال اس ب
الرذيلــة، هبــا ينمــو املجتمــع وأفــراده يف ســلم وســالم 
يف  يعيشــون  وأفرادهــا  األخــرى  املجتمعــات  مــع 
احلــق  أمــني  يقــول  وتســامح،  وتالحــم  تعايــش 
)2012، ص.  344( " إن القيــم واألخــالق أصــل كل 
يشء، فــإذا فســدت القيــم واألخــالق فســد اإلنســان".
إن املجتمعــات التــي تعيــش يف عــر اجتامعــي رقمي، 
أصبحــت قــادرة عــىل حفــظ تواصــل النــاس بعضهــم 
مــع بعــض عــىل الرغــم مــن اختــالف ثقافاهتــم 
ومبادئهــم وطباعهــم ولغتهــم، متجاوزيــن فيــه حــدود 
املــكان والزمــان يف التواصــل واالتصــال، وهــذا يؤكــد 
احلاجــة إىل منهــج تعليمــي خمتلــف وإىل نظــام تعليمــي 
رصــني، تكــون فيــه الرتبيــة عــىل القيــم واملبــادئ هــي 
األســاس، وإىل نظــام يمّكــن القيــم كســلوك يف الفــرد 
ــم  ــا ت ــإذا م ــظ، ف ــم باحلف ــية هتت ــامدة دراس ــس ك ولي
الربــط بــني البيئــة الرقميــة املنتــرة وبــني األشــخاص 
اآلخريــن، تعلــم حجــم اخلطــورة التــي تواجههــا 
ــد  ــتقبيل، وق ــا املس ــم أبنائه ــلوك وقي ــات يف س املجتمع
ــعت، 2017، ص. 177(  ــري وش ــك )امل ــني ذل ب
بــأن هنــاك حاجــة ماســة لنظــام نظــام قيمــي أخالقــي 
ــة  ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــىل اس ــودًا ع ــرض قي يف
لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن إمكاناهتــا، ويف 
ــف  ــا وختفي ــىل درء خماطره ــاعد ع ــه يس ــت ذات الوق
آثارهــا الســلبية وأرضارهــا النفســية واالجتامعيــة، 
حيــث إن طبيعــة التكنولوجيــا الرقميــة املتســارعة 
ــي  ــة وزاد أخالق ــم حاكم ــود قي ــرض رضورة وج تف

ــة. ــه الرقمي ــرد يف تعامالت للف
إن القيــم الرقميــة التــي هتتــم هبــا األمــم واملجتمعــات 
صغريهــا وكبريهــا، هــي القاعــدة املتينــة لتنشــئة 
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ــة ووســائل  ــورة التكنولوجي ــل فاعــل يف عــر الث جي
االتصــال، ذلــك العــر الرقمــي الــذي رضبــت 
ــًا  ــكان لزام ــا، ف ــة األرسة ومبادئه ــق ثقاف ــاده عم أوت
ــتها  ــة، ودراس ــم الرقمي ــك القي ــداد لتل ــم اإلع أن يت
مــن واقــع مؤسســات التعليــم ومراكــز البحــوث 
ــىل  ــة ع ــات واملحافظ ــالح املجتمع ــة، ألن ص املجتمعي
ــر  ــع اآلخ ــا م ــش هب ــي تتعاي ــا الت ــكها ومبادئه متاس
ــرد األرسة ومــدى حمافظــة عــىل  يقــوم عــىل صــالح ف
ــرى  ــث ي ــة. حي ــلوكًا وممارس ــة س ــم الرقمي ــك القي تل
إيريديــس(Eurydice.2013) إىل أن القيــم الرقميــة هلــا 
ــاعدة  ــة ملس ــا أداة فاعل ــم، كوهن ــدة بالتعلي ــة وطي عالق
ــن  ــي م ــا ينبغ ــم م ــر لفهـ ــم وويل األم ــب واملعل الطال
أجــل االســتخدام األمثــل للتكنولوجيــا، وإعــداد 
وطنـــه  خدمــة  يف  باملشــاركة  لالنخــراط  الطالــب 

ــا. ــل هل ــف األمث بالتوظي
مــن جانــب آخــر فــإن معظــم املــدارس التــي حاولــت 
سياســات  بوضــع  املشــكالت  لتلــك  التصــدي 
ــا يف  تضمــن قواعــد االســتخدام اإلجيــايب للتكنولوجي
املجتمعــات الغربيــة حققــت تقدمــًا حمــدودًا يف حتســني 
الســلوك، حيــث إن األســلوب املناســب للتغلــب عــىل 
تلــك املشــكالت يعتمــد بالدرجــة األوىل عــىل تزويــد 
ــع  ــيل، ووض ــري التأم ــة التفك ــة وتنمي ــني باملعرف املتعلم
ــة  ــم الكيفي ــىل فه ــذ ع ــاعد التالمي ــي تس ــط الت الضواب
Ribble& Bai-)  املناســبة الســتخدام التكنولوجيــا

.(ley.2006

ــم  ــة القي ــرز جمــاالت تربي يعــّد املنهــج اخلفــي أحــد أب
ــه عــىل توفــري  ــه مــن قدرت ــز ب واالهتــامم هبــا، ملــا يتمي
وســائل وأدوات غــري مبــارشة وســهلة التعامــل، فهــو 
منهــج خفــي عــن األنظــار وال حيتــاج إىل مناهــج 
ــارات،  ــن وعب ــب وال مت ــردات وتراكي ــة ومف رصحي
وإنــام يقــوم عــىل ممارســات تعليميــة أصيلــة، ومناهــج 
ــر  ــارش ويذك ــري املب ــم غ ــدوة والتعلي ــاب الق يف اكتس
Jackson Phil-)  أبــو املنهــج اخلفــي جاكســون فيليــب

lip.2004) أن املنهــج اخلفــي وتوظيفــه بشــكل إجيــايب 

مــن شــأنه أن يعــدل ســلوك املتعلمــني، وقيمهــم، 
واجتاهاهتــم بــام حيفــظ هويــة األمــة وحيصــن املتعلمــني 
ضــد هجــامت العوملــة الفكريــة املتمثلــة بوســائل 

ــال.  ــالم واالتص اإلع

مشكلة البحث:
حتتــل القيــم الرقميــة أمهيــة كــرى بــني منظومــة 
العــر  يف  الســيام  التعامــل،  وأخالقيــات  القيــم 
ــني  ــل مع ــط تعام ــرض نم ــذي ف ــايل ال ــي احل الرقم
ــة  ــا بعام ــال والتكنولوجي ــراد وأدوات االتص ــني األف ب
أكــدت  البعــض، وقــد  بــني األفــراد بعضهــم  أو 
ــىل  ــعودية 2030 ع ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــع  ــىل املجتم ــا ع ــة يف تركيزه ــخة األصيل ــم الراس القي
ــادة،  ــؤولية والقي ــة املس ــث وردت قيم ــوي، حي احلي
واالنضبــاط،  واالتقــان،  والتســامح،  والوســطية، 
قضايــا  عــىل  أكــدت  كــام  والشــفافية،  والعدالــة، 
ــد  ــري الناق ــة التفك ــىل أمهي ــدت ع ــام أك ــة، ك املواطن
ــاء  ــة حــل املشــكالت وإرشاك أولي واإلبداعــي، وأمهي
األمــور يف العمليــة التعليميــة، وتبنــت الرؤيــة برناجمــًا 
خاصــًا يعنــى بالقيــم وتعزيــز الشــخصية الوطنيــة 
)وثيقــة رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية2030(. 
مــع  املجتمــع  أطيــاف  تعامــل  لواقــع  املتأمــل  إن 
الوســائل الرقميــة احلديثــة يف االتصــال والتواصــل جيد 
ــدول  ــر ال ــني أكث ــن ب ــعودي م ــع الس ــراد املجتم أّن أف
ــباب،  ــة الش ــيام يف مرحل ــتخدامها الس ــامل يف اس يف الع
حيــث أشــار تقريــر الشــباب الســعودي باألرقــام 
الصــادر من اهليئــة العامــة لإلحصــاء ؛ أن )%98.43( 
مــن الشــباب الســعودي يســتخدمون مواقــع التواصــل 
االجتامعــي، وأن )43.9% ( يســتخدمون االتصــال 
ــون  ــت، وأن )39.23% ( يقوم ــىل اإلنرتن ــي ع اهلاتف
ــور، وأن  ــيقى أو ص ــو أو موس ــع فيدي ــل مقاط بتحمي
)33%( يقومــون بتحميــل برامــج وتطبيقــات، ويشــري 
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ــارش يف  ــكل مب ــر بش ــت أّث ــر أّن اإلنرتن ــس التقري نف
ــر أّن  ــر التقري ــث يذك ــلبًا ، حي ــخصية س ــم الش حياهت
ــاهم يف  ــت س ــي واإلنرتن ــل االجتامع ــائل التواص وس
زيــادة انغــالق البعــض مــن األشــخاص نتيجــة التنمــر 
أصدقاءهــم  فقــدوا   )%10( وأن  عليهــم،  الرقمــي 
عــىل اإلنرتنــت ، وأن )15%( قــّروا يف مهامهــم 
االجتامعيــة واألرسيــة، وأّن )5%( قــّروا يف مهامهــم 
ــي  ــل اإلحصائ ــز التحلي ــية. )مرك ــة والدراس الوظيفي

ــرار ،2020(. ــم الق ودع
ــت  ــع اإلنرتن ــم للتعامــل م ــة القي ممــا يؤكــد أّن منظوم
ــتفيضة،  ــة مس ــة إىل دراس ــل بحاج ــائل التواص ووس
ودراســة الوعــي لــدى فئــة الشــباب بأمهيــة تلــك القيم 
يف حياهتــم، ومــدى ممارســتها يف العــامل الرقمــي، وهــذا 
ــول  ــزار )2014( ح ــة اجل ــات دراس ــه توصي ــا أكدت م
أمهيــة تفعيــل دور املؤسســات الرتبويــة يف غــرس 
القيــم الرقميــة، كــام أكــدت دراســة الســليحات 
ــة  ــم الرقمي ــي بالقي ــن الوع ــتها ع )2018( يف دراس
ــب  ــخصية الطال ــاء ش ــا يف بن ــالب، أمهيته ــدى الط ل
Berar-)  وســلوكه، كــام أكــدت دراســة بــرياردي
القيــم  تعليــم  يف  املعلمــني  دور  أمهيــة   (di, 2016

ــم  ــداد املعل ــرورة إع ــا ب ــث أوىص فيه ــة، حي الرقمي
ــذا  ــي، ويف ه ــامل الرقم ــة يف الع ــتعدا للرتبي ــون مس ليك
ــم  الســياق وعــن اجلهــود التــي ســبق أن درســت القي
ــم  ــال  القي ــيام جم ــم الس ــوع مه ــه كموض ــت في وبحث
ــي  ــد)2020( الت ــة الراش ــه، دراس ــة وتصنيفات الرقمي
أكــدت رضورة امتــالك الطــالب القيــم الرقميــة، كــام 
ــم  ــالؤه)2020( بالقي ــه وزم ــة عبدرّب ــت دراس اهتم
الرقميــة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم القيــم اإلنســانية 
تصــورًا لتعزيــز القيــم الرقميــة واهلويــة الوطنيــة لــدى 
ــب  ــة اخلطي ــت دراس ــك اهتم ــة، كذل ــال الروض أطف
ــامء وترســيخها لــدى  ــة واالنت ــم الوطني )2020( بالقي
التحــوالت  بعــض  ضــوء  يف  اجلامعــات  طــالب 
الثقافيــة املعــارصة، وبــني األشــقر )2017( يف دراســته 

التحليليــة عــددًا من القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتاب 
ــم  ــا القي ــني أبرزه ــث ب ــطيني حي ــات الفلس الرياضي
األخالقيــة والقيــم الرتوحييــة، والقيــم االجتامعيــة 
والقيــم العمليــة، وتتفــق مــع دراســة ســفيان )2012( 
ــاًل للقيــم  عــن القيــم االجتامعيــة، حيــث قدمــت حتلي
املعــارصة،   التغــريات  بعــض  ظــل  يف  الشــخصية 
وقدمــت دراســة األغــا وإســليم )2018( دراســة عــن 
ــل  ــائل التواص ــري وس ــدى تأث ــة وم ــم االجتامعي القي
الرعيــة  دراســة  وأكدهتــا  عليهــا،  االجتامعــي 
التواصــل  ووســائل  التقنيــة  تأثــري  عــن   )2017(
االجتامعــي عــىل القيــم الدينيــة واألخالقيــة، ويف جمــال 
ــة  ــد صرين ــي، أك ــامل الرقم ــة يف الع ــم االقتصادي القي
وأســامء )2018( أن تأثــري االقتصــاد الرقمــي عــىل قيم 
الشــباب وميلــه للغــرب أكــر وبحثــا آليــات االقتصــاد 
الرقمــي يف العــر احلديــث وقدرتــه عــىل نــر القيــم 
ــة  ــة الرقمي االســتهالكية، كــام حظــي موضــوع املواطن
ــة  ــت دراس ــث وضح ــات، حي ــن الدراس ــد م بالعدي
ــف  ــات اهلات ــة تطبيق ــيل )2020( أمهي ــن وع عبدالرمح
ــة، كذلــك  ــة الرقمي ــم املواطن ــة قي املحمــول عــىل تنمي
أكــدت دراســة هيــث (Heath.2018) عــىل أمهيــة 
ــل  ــن أج ــة م ــة الرقمي ــم املواطن ــالب لقي إدراك الط
بنــاء جمتمــع أكثــر انســجامًا وشــمولية، وبينــت دراســة 
القحطــاين )2018( رضورة تضمــني قيــم املواطنــة 
ــم وتبصــري الطــالب  ــات التعلي ــة يف مقــرر تقني الرقمي

ــا. بمبادئه
ــال  ــني يف جم ــرة الباحث ــالل خ ــن خ ــن وم ــه م ــام أن  ك
ــتهام  ــي، ومعايش ــام واجلامع ــم الع ــس يف التعلي التدري
للمجتمــع املحــيل واخلــاص جيــدان أّن اهتــامم الشــباب 
بتقنيــات التعليــم وأدواهتــا والوســائل التقنيــة املتعــددة 
ــة  ــة والبحثي ــتفادة العلمي ــل إن االس ــدًا، ب ــدود ج حم
ــم  ــدد احتياجاهت ــة، فتتح ــون معدوم ــكاد تك ــا ت منه
ــة  ــة للتواصــل واالســتفادة يف موضوعــات ثانوي التقني
ــتاقات  ــاركة اهلاش ــة ومش ــه والرياض ــاة كالرتفي يف احلي
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والبحــث عــن األخبــار مــن أي مصــدر، بــدون إدراك 
واعــي للقيــم املحركــة لذلــك التعامــل وممارســة 
ــى  ــا خيش ــو م ــدت، وه ــم إن وج ــك القي ــدة لتل جي
ــة،  ــم الوطني ــالب وانتامءاهت ــدة الط ــىل عقي ــر ع أن يؤث
وســلوكهم املجتمعــي والفكــري حيــث تكــون البيئــة 
اخلصبــة لنشــوء اجلريمــة اإللكرتونيــة واإلرهــاب 
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــزاز مم ــاد واالبت ــداوة والفس ــذ والع والنب

ــدر اهلل.  ــراف ال ق إىل االنح
ــج اخلفــي يف  ــة املنه ــذه الدراســة لتؤكــد أمهي ــأيت ه وت
ــت  ــد حتدث ــي ق ــج اخلف ــيام وأن املنه ــم الس ــة القي تربي
عنــه دراســات كثــرية حــول فاعليتــه وأثــره يف الســلوك 
وتربيــة القيــم، فعــىل مســتوى مناهــج الرياضيــات قّدم 
ــج  ــف املنه ــًا لتوظي ــًا مقرتح ــرين )2020( نموذج الق
اخلفــي يف املنظومــة القيميــة لدى طــالب التعليــم العايل 
ــدي)2015(  ــّدم األمح ــام ق ــات، ك ــج الرياضي يف مناه
دراســة عــىل أثــر املنهــج اخلفــي عــىل املامرســات 
التدريســية، وقــّدم القصــري)2012( دراســة عــن أثــر 
ــة  ــة واجلاملي ــم األخالقي ــة القي ــي يف تنمي ــج اخلف املنه
التــي   )1439( محــد  ودراســة  الطالــب،  لــدى 
ــز  ــلوك وتعزي ــة الس ــي يف تربي ــج اخلف ــت دور املنه بين
Fitri- ) ــا ــًا درس فرتي ــة، وعاملي ــؤولية األخالقي يناملس
ani ,2017) املنهــج اخلفــي وتأثــريه عــىل تربيــة القيــم 

 (Prewitt.2008) ويــت  بــري  درس  كــام  الدينيــة، 
املنهــج اخلفــي يف الصفــوف العليــا وتأثــريه عــىل 
التمييــز يف املناهــج الدراســية لــدى الطــالب األفارقــة 
 (Wren,1999) ــن ــة، ودرس ري ــدارس األمريكي يف امل
ــة،  ــل املدرس ــي داخ ــج اخلف ــة للمنه ــب املختلف اجلوان
ــة،  ــية املختلف ــم املدرس ــي للقي ــج اخلف ــز املنه وتعزي
 (Medha&Ahmat,2009)وأخــريًا قّدم مدهــا وأمهــت
دراســة عــن املنهــج اخلفــي وقدرتــه عــىل حتقيــق قيمــة 
االحــرتام وكرامــة اإلنســان داخــل املــدارس الرتكيــة.
ويف ضــوء مــا ســبق عرضــه، يــرى الباحثــان أن 
ــة ال  ــم الرقمي موضــوع املنهــج اخلفــي وارتباطــه بالقي

يوجــد لــه دراســات تناولــت دراســة ذلــك االرتبــاط 
االجتامعــي، ولكونــه موضــوع  العمــل  يف ســياق 
مرتبــط بقيــم املجتمــع ومتاســكه ومتطلبــات املجتمــع 
الرقمــي احلــايل، فــريى الباحثــان أن الدراســة احلاليــة 
ســتتميز مــن خــالل أهدافهــا وأمهيتهــا، وعليــه يمكــن 
ــايل: ــس الت ــؤال الرئي ــث يف الس ــكلة البح ــد مش حتدي

مــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف تنميــة 
منظومــة القيــم الرقميــة للمتعلمــني وفقــًا لرؤيــة 

اململكــة 2030؟
ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية: 

مــا درجــة وعــي وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل . 1
الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن 

وجهــة نظرهــم؟
مــا واقــع تطبيــق املتعلمــني للقيــم املثــىل الالزمــة . 2

ــة  ــن وجه ــي م ــامل الرقم ــايب يف الع ــل اإلجي للتعام
ــور؟ ــاء األم ــني وأولي ــر املعلم نظ

ــا املداخــل املناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف . 3 م
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي 

مــن وجهــة نظــر خــراء الرتبيــة والتعليــم؟
مــا التجــارب العامليــة الناجحــة يف توظيــف املنهج . 4

اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل 
لرقمي؟  ا

ــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف . 5  م
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل للتعامــل اإلجيــايب 
يف العــامل الرقمــي وفقــًا لرؤيــة اململكــة الطموحــة 

2030؟

مصطلحات البحث:

املنهج اخلفي:
ــه  ــي بأن ــج اخلف ــزاوي )2006: 34( املنه ــّرف الع ع
ــا  ــي يتعلمه ــة الت ــكار واألنظم ــم واألف ــارف والقي املع
الطالــب داخــل املدرســة بــدون ختطيــط مــن املرفــني 
ــران  ــكاك باألق ــة االحت ــني نتيج ــن أو املدرس أو املديري
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ــتخدمة أو  ــس املس ــرق التدري ــة أو لط ــام املدرس أو نظ
ــة )1998،  ــا فالت فه ــام عرِّ ــة. ك ــذايت للمعرف ــم ال للفه
ص. 10( بأهنــا: اخلــرات املصاحبــة للعمليــة الرتبويــة 
ــة  ــا هام ــودة ولكنه ــري مقص ــون غ ــا تك ــًا م ــي غالب الت
جــدًا مــن الناحيــة الرتبويــة، ومــن أمثلــة ذلــك، 
اكتســاب القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتاهــات 
الفكريــة والســلوكية املرغــوب فيهــا، وكافــة املعــارف 
ــو  ــني عض ــة ب ــن العالق ــم ع ــي تنج ــات الت واملامرس
هيئــة التدريــس وطالبــه، وبــني الطــالب فيــام بينهــم. 
ــة  ــة الرتبوي ــارص العملي ــإن عن ــك ف ــىل ذل ــالوة ع وع
ووســائل  التدريــس  وطــرق  الــدرايس  كاملنهــج 
ــن  ــه م ــا ترتك ــة مل ــج خفي ــرز مناه ــا تف ــم كله التقوي
آثــار إجيابيــة أو ســلبية لــدى املتعلــم فتشــجعه أو حتــده 
ــًا  ــًا وفكري ــامل خلقي ــو الش ــن النم ــم أو م ــن التعل م
واجتامعيــًا، ويعــّرف الباحثــان املنهــج اخلفــي إجرائيــًا 
ــات  ــج واملامرس ــطة والرام ــن األنش ــة م ــا جمموع بأهن
ــط  ــا التخطي ــي يقوده ــارشة، والت ــري املب ــة غ املجتمعي
ــة  ــة واالجتامعي ــات التعليمي ــل املؤسس ــن قب ــم م املنظ
املختلفــة واألرس واملســاجد،  والقطاعــات األمنيــة 
لتحقيــق التأثــري غــري املبــارش يف قيــم األبنــاء والبنــات 

ــة. ــات الرقمي ــع التقني ــم م ــاء تعامله أثن

القيم:
فهــا اجلــالد )2007، ص.12( بأهنــا "جمموعــة  ُيَعرِّ
والوجدانيــة  فيــة  املَعرَّ والتصــّورات  املعتقــدات 
ــة  ــا اإلنســان بحري ــي خيتاره ــخة الت والســلوكية الراس
جازمــًا  اعتقــادًا  ويعتقدهــا  وتأمــل،  تفكــر  بعــد 
ــىل  ــا ع ــم هب ــري حيك ــن املعاي ــة م ــه منظوم ــكل لدي تش
ــض،  ــول أو الرف ــح، وبالقب ــن أو القب ــياء باحلس األش
ويصــدر عنــه ســلوك منتظــم يتميــز بالثبــات والتكــرار 
ــىل  ــم ع ــا وتنظ ــام بينه ــة في ــي مرتابط ــزاز وه واالعت
ــل  ــم إىل األق ــن األه ــدرج م ــي مت ــاء هرم ــكل بن ش

ــة".  أمهي

ويتبنى الباحثان ذلك التعريف إجرائيًا.

القيم الرقمية:
تعرفهــا (Ribble.2017) بأهنــا معايــري االســتخدام 
ــد  ــة تع ــي طريق ــؤولة، وه ــا املس ــم للتكنولوجي املالئ

ــا. ــل للتكنولوجي ــتخدام أمث ــالب الس الط
ويعــّرف الباحثــان القيــم الرقميــة إجرائيــًا: بأهنــا 
التــي  واملعتقــدات واالجتاهــات  املبــادئ  جمموعــة 
ــم  ــي حتك ــط الت ــلوك والضواب ــم والس ــد القي تتجس
التعامــل األمثــل للمتعلــم مــع املعطيــات التكنولوجيــة 
بالعلــم  وتســلحه  الرقميــة  واملنصــات  واملواقــع 
واملعرفــة واألخــالق عنــد التعامــل مــع األفــراد 
واملؤسســات مــن خالهلــا وتوجــه ســلوكه نحــو 
ــل ممــا يوفــر لــه وللطــرف اآلخــر  التــرف األمث
احلاميــة الدينيــة واالجتامعيــة والفكريــة واجلســدية 

واالقتصاديــة. واملاليــة 

رؤية اململكة العربية السعودية 2030:
ــة،  ــة طموح ــق ألم ــة للتحق ــة قابل ــة جريئ ــي خط ه
ــر  ــا تع ــد" أهن ــمو ويل العه ــا س ــر عنه ــام ع ــي ك وه
ــتند  ــد، وتس ــدى البعي ــىل امل ــا ع ــا وآمالن ــن أهدافن ع
إىل مكامــن القــوة والقــدرات الفريــدة لوطننــا. وهــي 
ترســم تطلعاتنــا نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا 
إنشــاء جمتمــع نابــض باحليــاة يســتطيع فيــه مجيــع 
املواطنــني حتقيــق أحالمهــم وآماهلــم وطموحاهتــم 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــر". )رؤي ــي مزده ــاد وطن يف اقتص

الســعودية 2030( 
ــق  ــايل إىل حتقي ــث احل ــدف البح ــث: ه ــداف البح أه

ــة: ــداف التالي األه
ــم . 1 ــني بالقي ــي املتعلم ــة وع ــىل درج ــوف ع الوق

املثــىل الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي 
الطــالب  نظــر  وجهــة  مــن  هلــا  وممارســتهم 

أنفســهم.
ــم . 2 ــني بالقي ــة املتعلم ــة ممارس ــىل درج ــوف ع الوق
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املثــىل الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي 
مــن وجهــة نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور.

التعــرف عــىل املداخــل الرتبويــة لتوظيــف املنهــج . 3
اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف 
ــة  ــراء الرتبي ــر خ ــة نظ ــن وجه ــي م ــامل الرقم الع

ــم. والتعلي
التعــرف عــىل التجــارب العامليــة الناجحــة يف . 4

توظيــف املنهــج اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني 
القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي.

ــي يف . 5 ــج اخلف ــف املنه ــرتح لتوظي ــور مق ــاء تص بن
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل للتعامــل اإلجيــايب 

ــة 2030. ــة اململك ــًا لرؤي ــي وفق ــامل الرقم يف الع

أمهية البحث: 
تكمن األمهية النظرية للبحث فيام ييل: 

تقديــم معايــري عمليــة للحكــم عــىل واقــع القيــم 	 
ــة. الرقمي

ــع 	  ــاء املجتم ــي أبن ــدى وع ــة م ــهام يف دراس االس
ــة. ــم الرقمي ــاته للقي ــي وممارس املك

توجيــه صنــاع القــرار حــول احلاجــة إلدراج 	 
الرقميــة واألخالقيــة.  بالرتبيــة  مناهــج خاصــة 

منطقــة 	  يف  الدولــة  قطاعــات  جهــود  تدعيــم 
ــة  ــم الرقمي ــة القي ــدًا يف دراس ــة حتدي ــة املكرم مك
وضبطهــا لبنــاء مســتقبل رؤيــة اململكــة 2030.

ــؤولني يف وزارة 	  ــورة للمس ــم ص ــاهم يف تقدي يس
التعليــم حــول مســتوى وعــي اجليــل القــادم فيهــا 

ــة وممارســتهم هلــا. ــم الرقمي بالقي

كام تكمن األمهية التطبيقية للبحث فيام ييل:
تدعــو إىل بنــاء املجتمــع املكــي وأبنائــه قيميــًا 	 

للعيــش يف العــامل الرقمــي اجلديــد.
ــدف 	  ــي هت ــة الت ــهامات العلمي ــد اإلس ــر أح تعت

ــه  ــم دين ــك بتعالي ــارص املتمس ــان املع ــاء اإلنس لبن
وتــراث وثقافــة وطنــه واملتســلح بالعلــم واملعرفــة 

ــة  ــه رؤي ــو إلي ــا تصب ــًا مل ــي وفق ــذكاء الرقم وال
اململكــة الطموحــة 2030.  

املســامهة يف االرتقــاء بالقيــم الرقميــة يف بنــاء 	 
ســلوك أبنــاء منطقــة مكــة املكرمــة.

حدود البحث:
احلــدود املوضوعيــة: تتحــدد يف دراســة القيــم الرقميــة 
ــة-  ــة- الفكري ــة - الوطني ــة: الديني ــاالت التالي يف املج
العامليــة- االجتامعيــة - االقتصاديــة- الرتفيهيــة أو 

ــة. الرتوحيي

ــع  ــىل جمتم ــث ع ــق البح ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل
ــدة –  ــة- ج ــمل: مك ــط وتش ــة فق ــة املكرم ــة مك منطق

ــذة. ــث- القنف ــف - اللي الطائ

ــام  ــم الع ــات التعلي ــالب وطالب ــة: ط ــدود البرشي احل
واجلامعــي لتحديــد مــدى وعيهــم وممارســتهم للقيــم 
ــد مــدى  ــاء األمــور لتحدي ــة، واملعلمــون وأولي الرقمي
ممارســة الطــالب والطالبــات للقيــم الرقميــة، واخلراء 
ــني  ــس واملرف ــة التدري ــن أعضــاء هيئ واملختصــون م
ــج  ــل املنه ــر مداخ ــد أكث ــدارس لتحدي ــري امل ومدي

ــات. ــالب والطالب ــلوك الط ــرًا يف س ــًا وأث ــي نفع اخلف
احلــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق البحــث يف الفصــل 

2020م. 1442هـــ،  الثــاين  الــدرايس 

منهج البحث وإجراءاته:
ــة  ــبته لطبيع ــي ملناس ــج الوصف ــث املنه ــتخدم البح اس

ــني: ــىل مرحلت ــه؛ ع ــث ومتغريات البح

املرحلــة األوىل: اســتخدم املنهــج الوصفــي التحليــيل، 
ــا  ــا وعرضه ــرة وحتليله ــف الظاه ــىل وص ــه ع لقدرت
ــث،  ــاء أدوات البح ــن بن ــن م ــة متك ــة تفصيلي بطريق
وهــو األقــرب يف قدرتــه عــىل وصــف الظاهــرة احلاليــة 
املتمثلــة يف القيــم الرقميــة ومــدى توافرهــا، حيــث تــم 
مراجعــة األدبيــات العلميــة والدراســات الســابقة 
ذات العالقــة واالطــالع عليهــا هبــدف التعــرف عــىل 
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أبعــاد البحــث املختلفــة والعوامــل التــي تؤثــر وتتأثــر 
ــاء أدوات البحــث وهــي  بمتغرياهتــا، ومــن ثــم تــم بن

ــة: ــالث األدوات التالي ــن الث ــارة ع عب
اســتبانة مــن جانبــني لقيــاس درجتــي وعــي . 1

وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي 
ــط -  ــم )املتوس ــل التعلي ــالب مراح ــة لط موجه
ــني  ــات يف القطاع ــني وبن ــي( بن ــوي - اجلامع الثان

ــيل. ــي واأله احلكوم
املتعلمــني . 2 ممارســة  واقــع  لتشــخيص  اســتبانة 

ــاء  ــة ألولي ــي موجه ــامل الرقم ــىل يف الع ــم املث للقي
األمــور واملعلمــني بمراحــل التعليــم )املتوســط - 
ــني  ــات يف القطاع ــني وبن ــي( بن ــوي - اجلامع الثان

ــيل. ــي واأله احلكوم
واملختصــني . 3 اخلــراء  أراء  الســتقراء  اســتبانة 

مديــري   - تربويــني  مرفــني   - )أكاديميــني 
املناســبة  املداخــل  مــدارس - معلمــني( عــن 
ــني  ــاب املتعلم ــي يف إكس ــج اخلف ــف املنه لتوظي

القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي.

املرحلــة الثانيــة : اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي 
االســتقرائي املبنــي عــىل نتائــج حتليــل أدوات البحــث 
ــم  ــر القي ــم ح ــث يت ــة األوىل بحي ــة يف املرحل املطبق
ــم  ــا والقي ــة لتعزيزه ــورة إجيابي ــة بص ــة املطبق الرقمي
أو  ضعيفــة  بمســتويات  املطبقــة  أو  املطبقــة  غــري 
ــي  ــور العلم ــع التص ــة لوض ــري صحيح ــاليب غ بأس
ــي  ــتقراء العلم ــة واالس ــىل النظري ــي ع ــرتح -املبن املق

آلراء خــراء املجــال الرتبــوي ونتائــج الدراســات 
الســابقة والنظريــات ذات العالقــة والتجــارب العامليــة 
ــتخدام  ــًا باس ــه إجرائي ــم تطبيق ــذي يت ــارصة- وال املع
اخلفــي  املنهــج  واســرتاتيجيات  وأنــامط  مداخــل 
)املســترت( Hidden Curriculum  بــام ينســجم مــع 
ــداد  ــة إىل إع ــة 2030 الرامي ــة الطموح ــة اململك رؤي
ــة  ــة واملهاري ــدرات املعرفي ــلح بالق ــم متس ــل متعل جي
ــع  ــايب م ــل اإلجي ــه للتعام ــي تؤهل ــا الت ــة العلي والقيمي
ــه مــن التوظيــف  العــامل الرقمــي ومســتحدثاته، ومتكن

ــاة. ــي احلي ــع نواح ــا يف مجي ــل هل األمث

عينة البحث: 
استهدفت أدوات البحث اكل من:

العــام واجلامعــي 	  التعليــم  طــالب وطالبــات 
األوىل. األداة  أســئلة  عــن  لإلجابــة 

ــئلة 	  ــن أس ــة ع ــور لإلجاب ــاء األم ــني وأولي املعلم
األداة الثانيــة.

اخلــراء واملختصــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 	 
ومديــري  الرتبويــني  واملرفــني  باجلامعــات 
املــدارس؛ لإلجابــة عــن أســئلة األداة الثانيــة.

  ســعيًا لتحقيــق الشــمولية يف إصــدار األحــكام حــول 
ــول  ــة، وح ــم الرقمي ــني للقي ــة املتعلم ــي وممارس وع
املداخــل املناســبة للمنهــج اخلفــي يف تنميــة القيــم 
ــي  ــة الت ــداول التالي ــام يف اجل ــني، ك ــة للمتعلم الرقمي
ــكل  ــتجيبني ل ــع املس ــداد وتوزي ــات وأع ــح صف توض

ــدة. ــىل ح أداة ع
جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد عينة الطلبة حسب املرحلة الدراسية والنوع

أنثىذكرجامعيثانويمتوسطالنسبةعدد املستجيبنياملدينة
52.0625440115478102%580جدة
8.622015612967%96مكة

6.911532305126%77الطائف
24.787132565271%276الليث
7.63615644342%85القنفذة

10073515526606508%1114العدد الكيل
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جدول رقم )2( يوضح توزيع أفراد عينة املعلمني وأولياء األمور

جدول رقم )3( يوضح توزيع أفراد عينة اخلراء حسب الوظيفة أوالرتبة والنوع

جدول رقم )4( يوضح املحاور الرئيسة الستبانة الطالب والقيم يف كل حماور

ويل أمرمعلم/ةالنسبةعدد املستجيبنياملدينة
328460%144جدة
206228%90مكة

186712%79الطائف
10378%45الليث
204844%92القنفذة

100298152%450العدد الكيل

أنثىذكرالنسبةعدد األفرادالرتبة
63127%19أستاذ جامعي
2060%6مرف تربوي

702%2قائد مدرسة
720%2معلم خبري

301%1أخرى
1002010%30العدد الكيل

أدوات البحث: 
ــحية  ــة مس ــذ دراس ــد تنفي ــث بع ــاء أدوات البح ــم بن ت
ــرة يف  ــابقة املتواف ــات الس ــات والدراس ــة لألدبي حتليلي
جمــايل املنهــج اخلفــي والقيــم الرقميــة، ثــم تــم تقنــني 

ــة:  ــراءات التالي ــق اإلج األدوات وف

أوالً: استبانة الطالب: 
ــة  ــي وممارس ــي وع ــاس درجت ــتبانة لقي ــت االس هدف
الطلبــة للقيــم الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة 
ــئلة  ــورة أس ــتبانة يف ص ــاءت االس ــد ج ــهم. وق أنفس
مغلقــة جييــب عليهــا املســتهدف وفــق املقيــاس الثالثي 
)أدرك بدرجــة عاليــة - أدرك بدرجــة متوســطة - أدرك 
بدرجــة منخفضــة( للتعبــري عــن درجــة وعيــه بالقيــم 
ــي  ــاس الثالث ــق املقي ــي، ووف ــال الوع ــة يف جم الرقمي
ــة - أمــارس بدرجــة متوســطة  )أمــارس بدرجــة عالي
ــة  ــن درج ــري ع ــة( للتعب ــة منخفض ــارس بدرج - أم
ــال  ــي يف جم ــاء الرقم ــة يف الفض ــم الرقمي ــته للقي ممارس
املامرســة، وقــد تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة 

مــن )56( قيمــة موزعــة عــىل )7( حمــاور رئيســة؛ كــام 
ــايل:  ــم )4( الت ــدول رق ــح يف اجل يتض

عدد القيمعنوان املحوراملحور

5القيم الرقمية الّدينّية1

10القيم الرقمية الوطنية2

10القيم الرقمية الفكرية3

9القيم الرقمية العاملية4

8القيم الرقمية االجتامعية5

6القيم الرقمية االقتصادية6

8القيم الرقمية الرتفيهية والرتوحيية7

56املجموع

الصدق الظاهري لالستبانة:
تــم عــرض االســتبانة يف صورهتــا األوليــة عــىل عــدد 
ــول  ــم وأص ــات التعلي ــني يف تقني ــن املختص )10( م
ــىل  ــم ع ــس للحك ــرق التدري ــج وط ــة، واملناه الرتبي
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2030 )املجتمع املكي أنموذجًا(.

درجــة الصــدق الظاهــري ملحــاور االســتبانة الرئيســة 
والقيــم املضمنــة يف كل حمــور، مــن حيــث جــودة 
الصياغــة ودقتهــا ومناســبتها للفئــة املســتهدفة واالنتامء 
ــىل  ــا ع ــل حتكيمه ــتملت األداة قب ــد اش ــال، وق للمج
مخســة حمــاور، وســبعة وثالثــني فقــرة فقــط، وقــد تــم 
تعديلهــا بإضافــة جمموعــة مــن املحــاور بعــد التحكيــم 
ــون  ــرة لتك ــني فق ــتة ومخس ــاور بس ــبعة حم ــون س لتك
ــي األداة  ــات حمكم ــىل مرئي ــتنادًا ع ــمولية، اس ــر ش أكث
ــبة  ــا مناس ــي جتعله ــة الت ــورة النهائي ــا بالص وإخراجه
ــا. ــن أجله ــت م ــي بني ــداف الت ــق األه ــاس وحتقي لقي

الصــدق البنائــي )االتســاق الداخــيل( لالســتبانة: 

تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس
ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور البالــغ عددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا، وبالدرج )7( ببعضه
عاليــة عنــد مســتوى داللــة (0,01) ممــا يعطــي مــؤرشًا 
ــة  ــن الثق ــة م ــة عالي ــتبانة بدرج ــع االس ــل م إىل التعام
ويوضــح اجلــدول رقــم )5( قيــم معامــالت االرتبــاط 
بــني حمــاور القيــم باســتبانة الطــالب فيــام بينهــا ومــع 

ــة. ــي واملامرس ــي الوع ــن جانب األداة ككل يف كل م

جدول رقم )5( مصفوفة معامالت االرتباط بني حماور استبانة الطالب ببعضها وبالدرجة الكلية

جانب املامرسةحماور القيم الرقمية

االرتباط كالرتوحييةاالقتصاديةاالجتامعيةالعامليةالفكريةالوطنيةالّدينّية

عي
الو

ب 
جان

0.782**0.674**0.612**0.696**0.706**0.706**0.778**1الّدينّية

0.898**0.742**0.719**0.795**0.807**0.774**0.6991**الوطنية

0.917**0.778**0.754**0.708**0.790**0.7261**0.682**الفكرية

0.910**0.758**0.761**0.801**0.7361**0.722**0.655**العاملية

0.908**0.7630.747**0.7621*0.761**0.716**0.617**االجتامعية

0.874**0.783**0.7061**0.683**0.720**0.620**0.572**االقتصادية

0.990**0.7361**0.766**0.711**0.750**0.675**0.608**الرتوحيية

0.8781**0.847**0.887**0.871**0.896**0.847**0.792**االرتباط ك

** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة (0.01)

ثبات االستبانة: 
تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام معادلــة 
"ألفــا كرونبــاخ" ملحــاور االســتبانة البالــغ عددهــا )7( 
ــالت  ــم معام ــاءت قي ــتبانة ككل، وج ــاور، ولالس حم

ــات مرتفعــة ممــا يشــري إىل التعامــل معهــا بدرجــة  الثب
مرتفعــة مــن الثقــة، ويوضــح اجلــدول رقــم )6( قيــم 

ــاخ". ــا كرونب ــات" ألف ــل ثب معام
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2030 )املجتمع املكي أنموذجًا(.

جدول )6( قيم معامل ثبات" ألفا كرونباخ" الستبانة الطلبة

ثبات “ املامرسة”ثبات “الوعي”عدد العنارصاملحور الرئيسم
50.7530.842القيم الرقمية الّدينّية1
100.8730.911القيم الرقمية الوطنية2
100.8880.918القيم الرقمية الفكرية3
90.8890.917القيم الرقمية العاملية4
80.8590.895القيم الرقمية االجتامعية5
60.8860.916القيم الرقمية االقتصادية6
80.8870.907القيم الرقمية الرتوحيية7

560.9720.980املحور ككل
0.987االستبانة ككل

ثانيًا: استبانة املعلمني وأولياء األمور
هدفــت االســتبانة لقيــاس درجــة ممارســة الطلبــة 
ــاء  ــم وأولي ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــة م ــم الرقمي للقي
ــئلة  ــورة أس ــتبانة يف ص ــاءت االس ــد ج ــم،  وق أموره
مغلقــة جييــب عنهــا أوليــاء األمــور واملعلمني وأســاتذة 
اجلامعــة وفــق املقيــاس الثالثــي )يــامرس بدرجــة 
ــامرس بدرجــة متوســطة - يــامرس بدرجــة  ــة - ي عالي
ــم أو  ــة طالهب ــة ممارس ــن درج ــري ع ــة( للتعب منخفض
ــد  ــي، وق ــاء الرقم ــة يف الفض ــم الرقمي ــم للقي ابنائه
النهائيــة مــن )7(  تكونــت االســتبانة يف صورهتــا 
ــال  ــا بمج ــري عنه ــم التعب ــة ت ــة جممل ــاالت رئيس جم
ــة  ــا التفصيلي ــه رشح ملكوناهت ــن حتت ــام ضم ــة الع القيم
حتــى يتضــح مفهــوم القيمــة للمجيــب وتتــم اإلجابــة 
كتقييــم إمجــايل باختيــار واحــد ؛ وهــي نفــس املجاالت 

ــة. ــة للطلب ــتبانة املوجه ــبعة يف االس ــة الس الرئيس

ــتبانة  ــرض االس ــم ع ــتبانة: ت ــري لالس ــدق الظاه الص
ــني  ــن املختص ــدد )10( م ــىل ع ــة ع ــا األولي يف صورهت
يف تقنيــات التعليــم وأصــول الرتبيــة، واملناهــج وطــرق 
ــري  ــدق الظاه ــة الص ــىل درج ــم ع ــس للحك التدري
ــة يف كل  ــم املضمن ــاور االســتبانة الرئيســة والقي ملح
حمــور، مــن حيــث جــودة الصياغــة ودقتهــا ومناســبتها 

ــتملت  ــد اش ــال، وق ــامء للمج ــتهدفة واالنت ــة املس للفئ
الدراســة قبــل حتكيمهــا عــىل مخســة حمــاور، وقــد تــم 
تعديلهــا بإضافــة بعــض املحــاور لتكــون بعــد التحكيم 
عــىل  اســتنادًا  الصياغــة  وتعديــل  حمــاور،  ســبعة 
مرئيــات حمكمــي األداة وإخراجهــا بالصــورة النهائيــة 
التــي جتعلهــا مناســبة لقيــاس وحتقيــق األهــداف التــي 

بنيــت مــن أجلهــا.

الداخــي( لالســتبانة:  البنائــي )االتســاق  الصــدق 
تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس
ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور وعددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا وبالدرج )7( ببعضه
عاليــة عنــد مســتوى داللــة (0,01) ممــا يعطــي مــؤرشًا 
ــة  ــن الثق ــة م ــة عالي ــتبانة بدرج ــع االس ــل م إىل التعام
ويوضــح اجلــدول رقــم )7( قيــم معامــالت االرتبــاط 
ــع  ــا وم ــام بينه ــة في ــتبانة الطلب ــم باس ــاور القي ــني حم ب
ــالت  ــة معام ــم )7( مصفوف ــدول رق األداة ككل. ج
االرتبــاط بــني حمــاور اســتبانة املعلمــني وأوليــاء 

ــة ــة الكلي ــا وبالدرج ــور ببعضه األم
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2030 )املجتمع املكي أنموذجًا(.

حماور القيم 
االرتباط الرتوحييةاالقتصاديةاالجتامعيةالعامليةالفكريةالوطنيةالّدينّيةالرقمية

الكيل
1الّدينّية

0.4771**الوطنية

0.5171**0.618**الفكرية

0.5741*0.437*0.554**العاملية

0.5351*0.571**0.493**0.486**االجتامعية

0.5571**0.461**0.557**0.397**0.365**االقتصادية

0.5841**0.509**0.528**0.533**0.415**0.469**الرتوحيية

االرتباط 
الكيل

**0.739**0.692**0.824**0.762**0.779**0.752**0.7671

** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة (0.01)

ثبات االستبانة: 
تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام معادلــة 
"ألفــا كرونبــاخ" حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 
ــري إىل  ــا يش ــع مم ــات مرتف ــل ثب ــو معام )0.877( وه

التعامــل معهــا بدرجــة عاليــة مــن الثقــة
ثالثًا: استبانة اخلراء: 

حــول  اخلــراء  آراء  الســتقراء  االســتبانة  هدفــت 
ــج  ــف املنه ــا توظي ــن خالهل ــن م ــي يمك ــل الت املداخ
اخلفــي يف تنميــة القيــم الرقميــة للمتعلمني وصــوالً إىل 
طــالب راشــدين - وعيًا وممارســة - يف العــامل الرقمي. 
وقــد جــاءت االســتبانة يف صــورة أســئلة مغلقــة جييــب 
عنهــا اخلبــري وفــق املقيــاس الثالثــي )مناســب بدرجــة 
عاليــة - مناســب بدرجــة متوســطة - مناســب بدرجــة 
منخفضــة( للتعبــري عــن درجــة مناســبة ذلــك املدخــل 
ــة للمتعلمــني، وقــد  ــة القيــم الرقمي للتوظيــف يف تنمي
تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة مــن )57( 
ــة؛  ــاور رئيس ــل أو حم ــىل )5( مداخ ــة ع ــرًا موزع عن

ــايل: كــام يتضــح يف اجلــدول رقــم )8( الت

جدول رقم )8( يوضح املداخل الرئيسة الستبانة اخلراء والعنارص 
يف كل حمور

عدد العنارصاملدخل الرئيسم

17القدوة يف العامل الرقمي1

5االتصال يف العامل الرقمي2

11التعلم يف العامل الرقمي3

15املواطنة يف العامل الرقمي4

9اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي5

57املجموع

ــتبانة  ــرض االس ــم ع ــتبانة: ت ــري لالس ــدق الظاه الص
ــني  ــن املختص ــدد )15( م ــىل ع ــة ع ــا األولي يف صورهت
يف تقنيــات التعليــم وأصــول الرتبيــة، واملناهــج وطــرق 
ــري  ــدق الظاه ــة الص ــىل درج ــم ع ــس للحك التدري
الفرعيــة  والعنــارص  الرئيســة  االســتبانة  ملحــاور 
املدرجــة حتــت كل حمــور، مــن حيــث جــودة الصياغــة 
واالنتــامء  املســتهدفة  للفئــات  ومناســبتها  ودقتهــا 
ــىل  ــا ع ــل حتكيمه ــتملت األداة قب ــد اش ــل، وق للمدخ
ــدرج حتتهــا مخــس ومخســون  مخســة حمــاور رئيســة، ين
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جدول رقم )9( مصفوفة معامالت االرتباط بني حماور استبانة اخلراء وبالدرجة الكلية

                                    جدول )10( قيم معامل ثبات" ألفا كرونباخ" الستبانة اخلراء

فقــرة ، وقــد تــم اقــرتاح تعديــل صياغــة بعــض 
ــم  ــد التحكي ــون بع ــرى ؛ لتك ــة أخ ــرات وإضاف الفق
ســبع ومخســون فقــرة موزعــة عــىل مخســة حمــاور 
ــدف  ــي األداة هب ــات حمكم ــىل مرئي ــتنادًا ع ــة، اس رئيس
ــبة  ــا مناس ــي جتعله ــة الت ــورة النهائي ــا بالص إخراجه
ــا. ــن أجله ــت م ــي بني ــداف الت ــق األه ــاس وحتقي لقي

الداخــي( لالســتبانة:  البنائــي )االتســاق  الصــدق 
تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس

ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور البالــغ عددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا، وبالدرج )5( ببعضه
مناســبة عنــد مســتوى داللــة (0,01)، ومســتوى داللــة 
(0,05)، ممــا يعطــي مــؤرشًا إىل التعامــل مــع االســتبانة 

بدرجــة جيــدة مــن الثقــة ويوضــح اجلــدول رقــم )9( 
قيــم معامــالت االرتبــاط بــني حمــاور القيــم باســتبانة 

ــع األداة ككل.  ــا وم ــام بينه ــة في الطلب

االرتباط الكيلاإلبداعاملواطنةالتعليماالتصالالقدوةاملداخل

1القدوة

0.6951**االتصال

0.6111**0.742**التعليم

0.5031*0.536*0.666**املواطنة

0.5811*0.631**0524*0.673**اإلبداع

0.2080.1150.0040.0201االرتباط الكيل   0.036
** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة )0.01( - * تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة )0.05

ــتبانة  ــات االس ــن ثب ــق م ــم التحق ــتبانة: ت ــات االس ثب
باســتخدام معادلــة "ألفــا كرونبــاخ" ملحــاور االســتبانة 
البالــغ عددهــا )5( حمــاور، ولالســتبانة ككل، وجاءت 

قيــم معامــالت الثبــات مرتفعــة ممــا يشــري إىل التعامــل 
معهــا بدرجــة مرتفعــة مــن الثقــة، ويوضــح اجلــدول 

رقــم )10( قيــم معامــل ثبــات" ألفــا كرونبــاخ".

قيمة معامل الثباتعدد العنارصاملدخل الرئيسم

170.920القدوة يف العامل الرقمي1

50.681االتصال يف العامل الرقمي2

110.962التعليم يف العامل الرقمي3

150.924املواطنة يف العامل الرقمي4

90.924اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي5

570.979االستبانة ككل
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نتائج البحث ومناقشتها: 
تفســري نتائــج البحــث: حــدد الباحثــان معيــارًا لتفســري 
ــات  ــاة لفئ ــات املعط ــًا للدرج ــج وفق ــة النتائ ومناقش
ــدى  ــو اآليت: امل ــىل النح ــة ع ــة رياضي ــة وبطريق اإلجاب
= أكــر قيمــة لفئــات اإلجابــة – أصغــر قيمــة لفئــات 
اإلجابــة = 3-1 = 2، وطــول الفئــة = )املــدى÷ عــدد 
الفئــات( = 2÷3= 0.67، وبذلــك يكــون معيــار 
احلكــم عــىل املتوســط احلســايب كــام يف اجلــدول التــايل:

جدول)11( معيار االستجابات واملتوسط احلسايب لدرجات السلم الثالثي

جدول )12( متوسطات استجابات الطالب مرتبة تنازليًا بحسب املتوسط العام لدرجة املامرسة يف كل حمور

املتوسط احلسايبمعيار االستجابة
من 2.34 إىل 3درجة عالية

من 1.67 إىل أقل من 2.34درجة متوسطة
من 1 إىل أقل من 1.67درجة منخفضة

اإلجابة عن أسئلة البحث:

إجابة السؤال األول: 
لإلجابــة عــن الســؤال البحثــي األول والــذي نصــه )ما 
درجــة وعــي وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل الالزمــة 
للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن وجهــة 
احلســابية  املتوســطات  اســتخراج  تــم  نظرهــم؟(؛ 
ــات الطــالب حــول درجــة وعيهــم وإدراكهــم  إلجاب
ــدول  ــح ج ــا، ويوض ــتهم هل ــة، وممارس ــم الرقمي للقي
)12( ذلــك بالتفصيــل، وقــد تــم ترتيــب النتائــج 
ــاور  ــن حم ــور م ــتوى كل حم ــىل مس ــًا ع ــًا تنازلي ترتيب
ــة املامرســة. ــم الرقمي ــوع القي ــراز ن املامرســة هبــدف إب

متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

1

نّية
لّدي

ية ا
قم

الر
يم 

الق

عالية2.89عالية2.87األمانة والصدق يف التعامالت التقنية

عالية2.85عالية2.80استشعار مراقبة اهلل عند تصفح اإلنرتنت2

عالية2.85عالية2.72مراعاة الواجبات الدينية خالل تصفح مواقع اإلنرتنت3

عالية2.85عالية2.76احرتام املعتقدات الدينية لكل شعب4

عالية2.84عالية2.76إثراء املعلومات الدينية باحلصول عليها من املواقع املوثوقة5

6

نية
وط

ة ال
قمي

الر
يم 

الق

عالية2.89عالية2.91الدفاع عن الوطن.

عالية2.86عالية2.91االعتزاز باملقدسات الدينية.7

عالية2.84عالية2.79الوعي بدعوات األفكار التخريبية واإلرهابية التقنية8

عالية2.84عالية2.83تقدير الرموز الوطنية9

عالية2.84عالية2.85االعتزاز بالكتابة والتحدث باهلوية الوطنية اللغوية10

عالية2.83عالية2.82محاية املعلومات الشخصية من الرسقة عر اإلنرتنت11

عالية2.82عالية2.81احلصول عىل األخبار من مصادرها الرسمية12

عالية2.82عالية2.78تعزيز النزاهة وكشف الفساد13

عالية2.76عالية2.67توفري برامج احلامية عىل األجهزة الشخصية.14
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متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

15

نية
وط

ة ال
قمي

الر
يم 

الق

عالية2.73عالية2.61إبالغ اجلهات املختصة عن أي إساءة.

معرفة الواجبات واحلقوق جتاه “النفس - الدين-املال- العرض 16
عالية2.84عالية2.86-الوطن”

عالية2.83عالية2.80الوعي بعدم املشاركة يف األفكار املنحرفة17

عالية2.78عالية2.72تنمية املعارف واملهارات املختلفة18

عالية2.77عالية2.68استثامر حماسن التقنية “الرسعة-الدقة”19

عالية2.76عالية2.67تعزيز القراءة احلرة عر اإلنرتنت20

21

رية
فك

ة ال
قمي

الر
يم 

الق

عالية2.72عالية2.68الوعي باجلرائم املعلوماتية وقوانني الرقمنة

عالية2.72عالية2.62اإلدارة اجليدة للوقت عىل التقنية22

عالية2.66عالية2.54استخدام اإلنرتنت لتعلم اللغات23

عالية2.66عالية2.52التفكري النقدي الفاحص24

عالية2.65عالية2.51البحث العلمي املفيد يف الفضاء الرقمي25

اإلحسان يف التعامالت مع الفقراء واملعدمني بغض النظر عن 26
عالية2.89عالية2.88اجلنس أو العرق أو الدين.

27

ملية
لعا

ية ا
قم

الر
يم 

الق

عالية2.85عالية2.80التسامح مع اآلخر

عالية2.84عالية2.86الوعي بحقوق اإلنسان للعيش بسالم28

عالية2.83عالية2.85العدل واملساواة بغض النظر عن اجلنس والعرق29

عالية2.81عالية2.76تقبل اختالف الرأي ووجهات النظر30

عالية2.80عالية2.70االعتامد عىل األشخاص الثقات فقط31

عالية2.79عالية2.74التعاون مع الغري من جنسيات متعددة32

عالية2.72عالية2.78بناء عالقات إجيابية مع الغري33

عالية2.72عالية2.68التعايش مع اآلخر فكريًا34

عالية2.82عالية2.80إدراك إجيابيات حتقيق األمن االجتامعي35

عالية2.81عالية2.74التواصل مع األشخاص املوثوقني فقط36

عالية2.80عالية2.76دعم املسؤولية االجتامعية جتاه البعض37

عالية2.79عالية2.78التعاون والتعاضد إلنجاز مهام حمددة38

عالية2.77عالية2.73إدراك أمهية التكافل االجتامعي39

عالية2.76عالية2.71تقنني التواصل االجتامعي40
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متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

41

ملية
لعا

ية ا
قم

الر
يم 

عالية2.76عالية2.72اختيار األوقات املناسبة للتواصل.الق

عالية2.59عالية2.43تكوين صداقات متنوعة عر اإلنرتنت42

43

دية
صا

القت
ية ا

قم
الر

يم 
الق

عالية2.83عالية2.83املحافظة عىل رسية احلسابات اإللكرتونية

عالية2.81عالية2.80مراعاة الصدق يف التعامالت املالية عر اإلنرتنت44

عالية2.79عالية2.77اإلخالص والنزاهة يف التعامالت املالية اإللكرتونية45

عالية2.75عالية2.72الوعي بطرق جتنب االحتياالت عر اإلنرتنت46

عالية2.74عالية2.67املعرفة بقوانني الراء والبيع عر اإلنرتنت47

عالية2.73عالية2.63الوعي بالتجارة اإللكرتونية48

49

هية
رتفي

ة ال
قمي

الر
يم 

الق

عالية2.81عالية2.78االستمتاع باخلرات اجلديدة

عالية2.80عالية2.77التشجيع الريايض والبعد عن التعصب50

عالية2.79عالية2.79الروح الرياضية تقبل الفوز واهلزيمة51

إدراك خطر مشاركة األلعاب مع األشخاص غري املنتمني للمرحلة 52
عالية2.76عالية2.72العمرية املناسبة.

عالية2.75عالية2.68الوعي بطرق ممارسة اهلوايات واملغامرات عر اإلنرتنت.53

عالية2.75عالية2.73الوعي بخطورة بعض األلعاب البطولية54

عالية2.73عالية2.71الوعي بقوانني املشاركة بألعاب اإلنرتنت55

عالية2.67عالية2.62الوعي بالرحالت االفرتاضية عر اإلنرتنت56

عالية2.78عالية2.74اجلانب ككل

عالية2.76املنظومة القيمية ككل

الطــالب  لــدى  أن  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
درجــات ممارســة عاليــة للقيــم يف العــامل الرقمــي 
ــني  ــك بمضام ــة كذل ــي عالي ــات وع ــىل درج ــاء ع بن
ــع املحــاور الرئيســية  ــم؛ حيــث حققــت مجي هــذه القي
الســبعة متوســطات بدرجــات ) عاليــة(، كــام حققــت 
مجيــع القيــم املتفرعــة منهــا درجــات )عاليــة( يف 
جانبــي الوعــي واملامرســة معــًا، وهــذا يعطــي مــؤرشًا 

ــاهبة  ــات املش ــة والدراس ــذه الدراس ــة ه ــدًا ألمهي جي
نفســية  أخــرى  جوانــب  مــن  املوضــوع  لتنــاول 
ــة  ــة، ومــن خــالل عينــات جمتمعي ــة وأخالقي واجتامعي
ــول  ــة ح ــة ودقيق ــكام موضوعي ــدار أح ــرى إلص أخ
واقــع ممارســة الطلبــة للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي، 
واألســباب املعينــة عــىل ممارســتها بالصــورة املأمولــة؛ 
ــزار  ــة اجل ــه دراس ــت ل ــا توصل ــع م ــق م ــا يتف ــو م وه
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)2014( والتــي بينــت أمهيــة املؤسســات الرتبويــة 
ــرياردي  ــة ب ــع ودراس ــة، وم ــم الرقمي ــرس القي يف غ
ــد  ــدور اجلي ــىل ال ــدت ع ــي أك (Berardi, 2016) الت

ــدت رضورة  ــون وأك ــه املعلم ــذي يامرس ــل ال والفاع
زيــادة إعــداد املعلــم ليكــون مســتعدا للرتبيــة يف العــامل 
الرقمــي، كــام تتفــق مــع دراســة ســفيان )2012( 
ارتفــاع  بينــت  التــي   )2020( الراشــد  ودراســة 
امتــالك الطــالب اجلامعيــني للقيــم الرقميــة، ودراســة 
ــي  ــة )2017(  الت األغــا وإســليم )2018(، و الرعي
ــة ووســائل التواصــل االجتامعــي  ــري التقني ــدت تأث أك
عــىل القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتامعيــة. ويفــرس 
ــون  ــد يك ــه ق ــالب أن ــات الط ــق إجاب ــان وف الباحث
ــم  ــات التعلي ــالب وطالب ــدى ط ــايب ل ــاه إجي ــاك اجت هن
العــام واجلامعــي يف إدراك التأثــري الســلبي للتقنيــة عــىل 

ــوف  ــك اخل ــراد، وذل ــارش لألف ــلوك املب ــم والس القي
يدفهــم لتعلــم املزيــد بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة 
لتجنــب مضــار وســلبيات التواصــل التقنــي مــع 

ــر. اآلخ

إجابة السؤال الثاين:
ــه  ــذي نص ــاين وال ــي الث ــؤال البحث ــن الس ــة ع لإلجاب
ــة  ــىل الالزم ــم املث ــني للقي ــق املتعلم ــع تطبي ــا واق )م
للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن وجهــة 
نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور؟(؛ تــم اســتخراج 
ــاء  املتوســطات احلســابية إلجابــات املعلمــني وأولي
األمــور حــول درجــة تطبيــق الطــالب للقيــم الرقميــة، 
ــم  ــد ت ــل، وق ــك بالتفصي ــدول )13( ذل ــح ج ويوض
ترتيــب املجــاالت ترتيبــًا تنازليــًا مــن األعــىل لألدنــى.

جدول )13( متوسطات استجابات املعلمني وأولياء األمور حول واقع تطبيق املتعلمني للقيم الرقمية

درجة التطبيقمتوسط التطبيقجمال القيمت

عالية2.44القيم الرقمية الوطنية1

متوسطة2.16القيم الرقمية الرتفيهية2

متوسطة2.13القيم الرقمية العاملية3

متوسطة2.10القيم الرقمية االقتصادية4

متوسطة2.09القيم الرقمية االجتامعية5

متوسطة1.99القيم الرقمية الفكرية6

متوسطة1.98القيم الرقمية الّدينّية7

متوسطة2.13املجاالت ككل

أراء  إىل متوســطات  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
واقــع  حــول  ومعلميهــم  الطــالب  أمــور  أوليــاء 
تطبيــق الطــالب للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي حيــث 
حصلــت القيــم الرقميــة الوطنيــة عــىل أعــىل مســتوى 
ــة وبمتوســط )2.44(  ــم الرقمي ــني القي ــق مــن ب تطبي
ذلــك  الباحثــان  ويفــرس  عاليــة  تطبيــق  وبدرجــة 
بوعــي الشــباب الســعودي بقيمــة الوطــن ومكتســباته 

ــة، ويشــري إىل قــوة  ــة املحافظــة عليهــا مــن ناحي وأمهي
الرتابــط بــني املواطــن وحكومتــه وتقديــر الشــباب ملــا 
تبذلــه الدولــة مــن جهــود ملموســة يف ســبيل رفاهيــة 
ــق  ــاة، وتتف ــاالت احلي ــة جم ــه يف كاف ــعب وتقدم الش
هــذه النتيجــة مــع نتائــج ودراســة عبدالرمحــن، وعــيل 
ــة  ــة الرقمي ــم املواطن ــاع قي ــت ارتف ــي أثبت )2020( الت
ــاالت  ــع جم ــا مجي ــات بعده ــم ج ــالب، ث ــدى الط ل



152

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م
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ــطة  ــق متوس ــات تطبي ــرى بدرج ــة األخ ــم الرقمي القي
ــي حصلــت عــىل  ــة الت ــة الرتفيهي ــم الرقمي ــة بالقي بداي
متوســط )2.16(، فالقيــم الرقميــة العامليــة بمتوســط 
ــط  ــة بمتوس ــة االقتصادي ــم الرقمي ــم القي )2.13(، ث
ــط  ــة بمتوس ــة االجتامعي ــم الرقمي ــم القي )2.10(، ث
الفكريــة بمتوســط  الرقميــة  القيــم  ثــم   ،)2.09(
بمتوســط  الدينيــة  الرقميــة  القيــم  ثــم   ،)1.99(
ــن  ــج كل م ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه )1.98(، وتتف
ــم  ــي أشــارت إىل أن القي دراســة األشــقر )2017( الت
والقيــم  الرتفيهية)الرتوحييــة(  والقيــم  األخالقيــة 
ــع  ــى ترتف ــم حت ــاج إىل تدعي ــا حتت ــة مجيعه االجتامعي
ــليم  ــا، وإس ــة األغ ــدت دراس ــام أك ــىل، ك ــتوى أع ملس
ــري  ــدى تأث ــي )2017( م ــة الرع )2018(، ودراس
ــم  ــىل القي ــي ع ــل االجتامع ــائل التواص ــة ووس التقني
وأســامء  صرينــة  ودراســة  واألخالقيــة،  الدينيــة 
ــىل  ــي ع ــاد الرقم ــري االقتص ــت تأث ــي بين )2018( الت
والتبعيــة  االســتهالكية  إىل  وميلهــا  الشــباب  قيــم 

ــة.  ــات الغربي للموض
مــن جانــب آخــر فــإن نتائــج القيــم التــي حصلــت عىل 
مســتوى تطبيــق أقــل مــن املرتفــع تؤكــد أمهيــة العنايــة 
بتنميــة قيــم الطــالب الرقميــة ورضورة تعاهدهــا مــن 
ــج  ــي الرام ــج، وتبن ــة املناه ــا يف بني ــالل تضمينه خ
واخلطــط املناســبة لدعمهــا وتعزيزهــا بصفــة مســتمرة؛ 
ــت  ــي بين ــليحات)2018( الت ــة الس ــري دراس ــام تش ك
ــة  ــم الرقمي ــالب بالقي ــدى الط ــي ل ــتوى الوع أن مس
ــي  ــتدعي تبن ــا يس ــطة مم ــة متوس ــأيت بدرج ــًا ي عموم
لرفــع مســتويات وعــي  برامــج وأنشــطة هتــدف 
الطــالب بالقيــم يف العــامل الرقمــي. ودراســة اخلطيــب 
ــا  ــة أمهيته ــم الوطني ــة القي ــت أمهي ــي بين )2020( الت
ورضورة ترســيخها لــدى طــالب اجلامعــات يف ضــوء 
بعــض التحــوالت الثقافيــة املعــارصة، ودراســة هيــث 
ــالب  ــة إدراك الط ــري إىل أمهي ــي تش (Heath.2018) الت

ــر  ــع أكث ــاء جمتم ــل بن ــن أج ــة م ــة الرقمي ــم املواطن لقي

انســجامًا وشــمولية، ودراســة القحطــاين )2017( 
التــي أوصــت بــرورة تضمــني قيــم املواطنــة الرقمية 
يف مقــرر تقنيــات التعليــم وتبصــري الطــالب بمبادئهــا.
جديــر بالذكــر إن النتائــج جمــاالت القيــم الســتة التــي 
ــا يف  ــن نتائجه ــف ع ــطة ختتل ــة متوس ــاءت بدرج ج
ــهم  ــالب بأنفس ــا الط ــاب عليه ــي أج ــتبانة الت االس
ــة  ــي واملامرس ــج إىل أن الوع ــري النتائ ــت تش ــث كان حي
كانــا بدرجتــني عاليتــني مــن قبــل الطــالب، وهــو مــا 
ــي  ــالف عينت ــي الخت ــر طبيع ــه أم ــه بان ــر إلي ــد ينظ ق
ــد  ــالف ق ــذا االخت ــن ه ــني لك ــني األدات ــة ب الدراس
ُيعــد منطلقــًا خصبــًا ملزيــد مــن البحــث يف هــذا املجــال 
ــه  ــيل ألمهيت ــع الفع ــتقراء الواق ــاد الس ــعي اجل والس
ــم احلقيقــي  ــا التقيي ــى عليه ــي يبن ــر الت ــد األط يف حتدي
العــامل  يف  للطــالب  الفعليــة  القيميــة  للمامرســات 
ــات  ــني للمامرس ــن حتس ــك م ــع ذل ــا تب ــي، وم الرقم
ــلبية  ــة أو الس ــات املنخفض ــة للمامرس ــدة ومعاجل اجلي
ــاء  ــاهم يف بن ــايل ومس ــل مث ــع وجي ــاء جمتم ــعيًا لبن س

ــإذن اهلل. ــن ب ــد للوط ــتقبل الواع املس

إجابة السؤال الثالث: 
لإلجابــة عــن الســؤال البحثــي الثالــث والــذي نصــه 
)مــا املداخــل املناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف 
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي مــن 
وجهــة نظــر خــراء الرتبيــة والتعليــم؟(؛ تم اســتخراج 
حــول  اخلــراء  إلجابــات  احلســابية  املتوســطات 
ــي يف  ــج اخلف ــف املنه ــل لتوظي ــبة املداخ ــة مناس درج
ــدول )14( ذلــك  ــح ج ــة، ويوض ــم الرقمي ــة القي تنمي
ــًا  ــًا تنازلي ــج ترتيب ــب النتائ ــم ترتي ــد ت ــل، وق بالتفصي

ــور. ــتوى كل حم ــىل مس ع



153

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م
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جدول )14(: متوسطات استجابات اخلراء مرتبة تنازليا يف كل مدخل رئيس بحسب املتوسط العام للفقرة 

ور
ملح

ا

متوسطالفقرة
الفقرة

درجة
املناسبة

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
وة 

قد
ال

عالية2.90   إعالن خطة املقرر الدرايس منذ اللقاء األول )التوصيف - توزيع الدرجات - األنشطة - التقويم.... (
عالية2.87افتتاح احلصص واملحارضات واختتامها بالتحية ولطيف احلديث.

عالية2.87إدارة الزمن التدريي باحرتافية من قبل املعلمني واألكاديميني.
عالية2.87اتباع املنهج النبوي يف حسن الظن والعفو واإلحسان لآلخرين

عالية2.87ضبط جمريات التقويم بام يضمن العدالة بني املتعلمني
عالية2.83بناء التقويم الدرايس بإحكام
عالية2.83إعالن التقويم الدرايس مبكرًا

عالية2.83معاجلة أخطأ الطالب )سلوكية - علمية( بحكمة وموضوعية
عالية2.80تنفيذ التقويم الدرايس بدقة

عالية2.80منح املتعلم الفرصة الكافية للحديث والتعبري عن )وجهة نظره - طموحاته - مقرتحاته...(
عالية2.80بناء االختبارات وفق مواصفات القياس والتقويم )املوضوعية -الصدق - الثبات - الصعوبة..(

مسامهة مؤسسات املجتمع يف التوعية بأشكال السلوك غري املقبول يف املجتمعات الرقمية كانتحال الشخصيات 
ونر الشائعات وتبادل الصور والرسائل غري الالئقة.

عالية2.80

عالية2.77إعطاء التغذية الراجعة املناسبة ملا يرد من املتعلمني من مقرتحات أو طلبات أو اعرتاض عىل النتائج.
عالية2.73التعامل اإلجيايب واإلنساين مع تأخر وغياب الطالب

عالية2.73توفري قنوات إلكرتونية للتواصل بني املتعلمني واألساتذة والقيادات )بريد إلكرتوين - واتس أب.......(
عناية األرسة بمقتضيات التوظيف األمثل للتكنولوجيا يف املنزل من حيث )جدولة أوقات استخدام األجهزة 
الرقمية - محاية احلسابات الشخصية لألطفال - املتابعة الواعية ملواقع تصفح األبناء - تربية األبناء عىل الرقابة 

الذاتية وحتمل املسؤولية(
عالية2.73

عالية2.47البدء برصد الغياب من األسبوع األول

2.79مدخل القدوة بشكل عام
عالية

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
ال 

ص
الت

عالية2.97إبراز الصورة املرقة لتعاليم وسامحة الدين اإلسالميا
عالية2.93توظيف مهارات االتصال الفعال يف احلوار اهلادف املبني عىل االحرتام املتبادل

عالية2.90احرتام خصوصية اآلخرين يف الفضاء الرقمي
عالية2.77التحدث والكتابة بطريقة صحيحة لغويًا وإمالئيًا

عالية2.67جتنب الدخول يف قضايا جدلية أو رصاعات مذهبية
عالية2.85مدخل االتصال بشكل عام

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
يم 

تعل
ال

عالية2.93تشجيع احلوار والنقاش العلمي بني املتعلمني
عالية2.87انتقاء اسرتاتيجيات وممارسات تدريسية تنمي مهارات التفكري )النقدي - املنظومي...( للمتعلمني.

عالية2.87العناية بالتغذية الراجعة بعد كل عملية تقييم
عالية2.87التدرج يف مستويات أسئلة التقويم بام بعطي الفرصة جلميع الطلبة باملشاركة )متميز - متوسط - متأخر(

عالية2.87التنويع يف أساليب التقويم لضامن قياس املخرجات املختلفة )معرفية - مهارية - وجدانية(
عالية2.83تقسيم أجزاء الدرس خلدمة أهدافه )هتيئة - تدريس - تطبيق - تقويم(

عالية2.83ربط التقويم باألهداف للتأكد من حتققها
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ور
ملح

ا

متوسطالفقرة
الفقرة

درجة
املناسبة

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
يم 

تعل
عالية2.77تطبيق اسرتاتيجية التعلم الذايت كأهم أدوات املعرفة للمتعلمنيال

عالية2.77تنمية الوعي بأمهية تعلم مهارات استخدام التكنولوجيا الرقمية.
عالية2.73توظيف اسرتاتيجية التعلم التشاركي والعناية بتفاصيلها

عالية2.67توظيف اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عر اإلنرتنت واإلرشاف عليها
عالية2.82مدخل التعليم بشكل عام

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
نة 

واط
امل

عالية2.97عدم اإلدالء بأي معلومات أو نر وسائط تر باألمن الوطني
عالية2.93الدفاع عن مكتسبات الوطن

عالية2.93قراءة رشوط وحيثيات أي حساب إلكرتوين قبل املوافقة عليها
عالية2.93حتمل املسؤولية الشخصية حيال أي سلوك أو تعامل يف الفضاء الرقمي

عالية2.93الوعي بأساليب التصدي ألي سلوك غري أخالقي قد يتعرض له من اآلخرين عر الفضاء الرقمي.
عالية2.90عدم نر األخبار إال بعد التأكد من صحتها

عالية2.90إظهار الوالء والطاعة لوالة األمر
عالية2.87استقاء األخبار واملعلومات من املواقع الرسمية املوثوقة

عالية2.87املشاركة الفاعلة يف املناسبات الدينية والوطنية
عالية2.87املسامهة يف نر وحتقيق األمن الفكري.

عالية2.87اإلبالغ عن احلسابات املشبوهة
عالية2.83التزام الصدق يف املعلومات املرتبطة بحساباهتم الشخصية يف حسابات التواصل االجتامعي

عالية2.83حسن الترف )احلصافة( عند إمتام عمليات البيع والراء الرقمية.
عالية2.80العناية بكلامت املرور وبيانات دخول احلسابات اإللكرتونية )الدقة - احلفظ - القوة(

عالية2.80عدم متابعة احلسابات اإللكرتونية املجهولة
عالية2.88مدخل املواطنة بشكل عام

مي
لرق

مل ا
لعا

يف ا
اع 

إلبد
 وا

ادة
لري

ا

عالية2.83األمانة العلمية واإلشارة إىل مصادر املعلومات املقتبسة.
عالية2.80تعلم املهارات احلياتية اجلديدة وتوظيفها بإبداع

عالية2.77التدريب عىل مهارات البحث العلمي يف الفضاء الرقمي
عالية2.73البحث عن احللول امللهمة واخلروج من النمطية يف حل املشكالت

عالية2.73إبراز األصالة واالبتكار يف األعامل الرقمية
عالية2.70املسامهة يف نر العلم واملعرفة

عالية2.63املشاركة يف املسابقات املحلية والعاملية
عالية2.53الربط بني األفكار وتكوين منتجات جديدة

متوسطة2.27تعلم اللغات املختلفة
عالية2.67مدخل اإلبداع والريادة بشكل عام

عالية2.80االستبانة ككل



155

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2030 )املجتمع املكي أنموذجًا(.

املداخــل  مجيــع  أن  أعــاله  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــة املندرجــة حتتهــا  الرئيســة اخلمســة واملداخــل الفرعي
تعــد مناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف إكســاب 
ــة  ــن وجه ــي م ــامل الرقم ــىل يف الع ــم املث ــني القي املتعلم
ــم حيــث جــاءت مجيعهــا  ــة والتعلي نظــر خــراء الرتبي
بدرجــة عاليــة عــدا مدخــل )تعلــم اللغــات املختلفــة( 
فقــد جــاءت مناســبته بدرجــة متوســطة وهــذا يؤكــد 
ــة  ــزاز باللغ ــأن االعت ــرى ب ــي ت ــر الت ــات النظ وجه
العربيــة وتعلمهــا واســتخدامها يف التواصــل والكتابــة 
ــات  ــىل اللغ ــا ع ــي وتقديمه ــامل الرقم ــم يف الع والتعلي
األخــرى يعــد أمــرًا مهــام للمحافظــة عــىل القيــم 
اإلســالمية العربيــة ومصــدر قــوة وليــس مصــدر 
ضعــف وال غرابــة يف ذلــك فاللغــة العربيــة هــي لغــة 
ــور  ــدى العص ــىل م ــت ع ــت ومازال ــي كان ــرآن الت الق

ــا. ــا وبالغته ــا ومعانيه ــة بمفرداهت ــة وقوي ــة مجيل لغ
ــل  ــد إن مدخ ــة نج ــل الرئيس ــة للمداخ ــرة عام وبنظ
ــة يف العــامل الرقمــي حصــل عــىل أعــىل درجــة  املواطن
ــامن  ــة اإلي ــس أمهي ــا يعك ــل )2.88( مم ــني املداخ ب
ــات  ــدارك وممارس ــوخها يف م ــوة رس ــة وق ــأن املواطن ب
الطــالب ركــن ركــني مــن املداخــل الرتبويــة يف تنميــة 
ــل  ــني يف املراح ــدى املتعلم ــة ل ــم الرقمي ــز القي وتعزي
الدراســية املختلفــة وفــق مــا أكــده القحطــاين )2017( 
التــي بينــت رضورة تضمــني قيــم املواطنــة الرقميــة يف 
ــا،  ــالب بمبادئه ــري الط ــم وتبص ــات التعلي ــرر تقني مق
ــت رضورة  ــي بين ــث (Heath.2018) الت ــة هي ودراس
تضمــني قيــم املواطنــة الرقميــة يف مقــرر تقنيــات 
التعليــم وتبصــري الطــالب بمبادئهــا، يف حــني جــاءت 
أدوار مؤسســات  لتؤكــد  اجلــزار )2014(  دراســة 
وقطاعــات املجتمــع يف تعزيــز تلــك املداخــل املختلفــة 
ــز  ــة يف تعزي ــات الرتبوي ــة املؤسس ــت أمهي ــث بين حي
ــة  ــد أمهي ــة لتؤك ــذه الدراس ــأيت ه ــة، وت ــم الرقمي القي
املنهــج اخلفــي يف تربيــة القيــم الســيام وأن املنهــج 
اخلفــي قــد حتدثــت عنــه دراســات كثــرية حــول 

فاعليتــه وأثــره يف الســلوك وتربيــة القيــم، وتتفــق 
النتائــج الســابقة فيــام يتعلــق بأولويــات املنهــج اخلفــي 
يف تربيــة القيــم الرقميــة مــع مــا قدمــه القــرين )2020( 
مــن تصــورات حــول االهتــامم باملنهــج اخلفــي يف 
املناهــج الدراســية، ودراســة األمحــدي )2015( التــي 
تؤكــد أثــر املنهــج اخلفــي عــىل املامرســات التدريســية 
ــري)2012(،  ــة القص ــع دراس ــا، وم ورضورة مراعاهت
 Fitriani)ــاين ــة فرتي ــد )1439(، ودراس ــة مح ودراس
 ،(Prewitt.2008)بريويــت ودراســة   ،  (,2017

مدهــا  ودراســة   ،(Wren,1999) ريــن  ودراســة 
وأمهــت(Medha&Ahmat,2009)، والتــي أكــدت 
مجيعهــا أمهيــة املنهــج اخلفــي وتأثــريه املبــارش يف تربيــة 
القيــم الرقميــة وتنميــة الســلوك الرقمــي عــىل الطالب 

ــددة.   ــم متع ــاالت قي يف جم

إجابة السؤال الرابع: 
والــذي  الرابــع  البحثــي  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
ــف  ــة يف توظي ــة الناجح ــارب العاملي ــا التج ــه )م نص
ــىل يف  ــم املث ــني القي ــاب املتعلم ــي يف إكس ــج اخلف املنه
ــن  ــد م ــث العدي ــد البح ــد رص ــي؟(؛ فق ــامل الرقم الع
ــتوى  ــىل مس ــم ع ــامم بالقي ــة يف االهت ــارب العاملي التج
الباحثــان  أبــرز  وقــد  واجلامعــي،  العــام  التعليــم 
بعــض اجلهــود املتوافــرة حــول بعــض اجلهــود العربيــة 

ــيل: ــا ي ــًا مل ــا وفق ــأيت ذكره ــك، وي كذل
أوالً: جتربة الواليات املتحدة االمريكية:

الرقميــة  القيــم  نــر  هبــدف  وثيقــة  إقــرار  تــم 
مــوكل  فيهــا  األســايس  الــدور  وكان  أمريــكا،  يف 
ــتجابة  ــور، واس ــاء األم ــة وأولي ــات الرتبوي للمؤسس
ــم  ــذه القي ــز ه ــات لتعزي ــم إدراج موضوع ــك ت لذل
 Literacy with) .مــن خــالل منهــج الرتبيــة الوطنيــة
ــن  ــدد م ــاذ ع ــم اخت ــار ت ــس اإلط ICT.2009)، ويف نف

اإلجــراءات اهلادفــة لنــر املواطنــة الرقميــة؛ مــن 
ــيل:  ــا ي ــا م أمهه
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ــمل . 1 ــة ككل لتش ــة التعليمي ــم العملي ــادة تصمي إع
ــة يف  ــة الرقمي ــر املواطن ــة ون ــة الرقمي ــو االمي حم

ــكا. ــدارس أمري كل م
تصميــم منهــاج للســلوكيات األخالقيــة للتعامــل . 2

ــالب  ــا للط ــة والتكنولوجي ــات الرقمي ــع التقني م
ــني. ــور واملعلم ــاء األم وأولي

واملبــادئ . 3 التكنولوجيــا  حــول  اآلبــاء  تثقيــف 
ــىل  ــوي ع ــي تنط ــة الت ــلوكية اهلام ــة الس التوجيهي
اســتخدام وســائل اإلعــالم الرقميــة كالفيســبوك.

خلــق املعلــم الرقمــي مــن خــالل التدريــب . 4
ــي  ــي التكنولوج ــادة الوع ــي وزي ــه املهن والتوجي
ــد  ــة عن ــة الرقمي ــو األمي ــىل حم ــادرًا ع ــون ق ليك

الطــالب ونــر املواطنــة الرقميــة.
ــع املراحــل . 5 ــة جلمي ــة الرقمي وضــع مســاق املواطن

كل  يف  املوضوعــات  اختــالف  مــع  التعليميــة 
)آل  املرحلــة.  هــذه  مــع  يتــالءم  بــام  مرحلــة 

ص.20(  ،1441 حزيمــي، 

ثانيًا: التجربة الكندية: 
ســعت كنــدا إىل إعــداد الشــباب الكنــدي ليكون قــادرًا 
عــىل حتقيــق متطلبــات النجــاح يف املســتقبل متاشــيًا مــع 
التغــريات العامليــة الرسيعــة ولتحقيــق ذلــك فقــد 
ــادي  ــرن احل ــدي للق ــم الكن ــات التعلي ــددت كفاي ح
واإلبــداع،  االبتــكار،  شــملت:  التــي  والعريــن 
والتعــاون،  الناقــد،  والتفكــري  األعــامل،  وريــادة 
الشــخصية،  والكفايــات  والتواصــل،  واالتصــال 
والتقنيــة الرقميــة، باإلضافــة إىل قيــم املواطنــة الثقافيــة 

ــدف إىل: ــي هت ــة الت واألخالقي
تعزيــز القــدرة عــىل فهــم واســتيعاب أنظمــة كنــدا 	 

السياســية واالجتامعيــة، واالقتصاديــة واملاليــة 
ــرتام  ــىل اح ــدرة ع ــي، والق ــياق العامل ــن الس ضم
ــدرة  ــع، والق ــات يف املجتم ــدد الثقاف ــر تع وتقدي

ــكار ــتيعاب األف ــم واس ــىل فه ع

والنظريــات األساســية املتعلقــة بالديمقراطيــة 	 
والعدالــة االجتامعيــة وحقــوق اإلنســان، كــام 
الروريــة  والترفــات  املهــارات  تشــمل 
ــم  ــا ت ــق م ــة، وتطبي ــة الفعال ــاركة الوطني للمش
فهمــه وإدراكــه عــىل الواقــع مــن أجــل التخطيــط 
.(Canada C21  ,2012) أفضــل.  لصنــع مســتقبل 

ثالثًا: مرشوع (ESDinds ,2010) يف أوروبا:
وهــو مــروع بحثــي اســتمر ملــدة عامــني بــني 2009 
ــم  ــؤرشات وأدوات تقيي ــر م ــدف تطوي و2011 م هب
ــم  ــز التعلي ــدين، وتعزي ــع امل ــامت املجتم ــاريع منظ مش
القائــم عــىل القيــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ 
حيــث صنــف القيــم إىل جمموعــة املحــاور واملــؤرشات 

ــة: التالي
ــن 	  ــة م ــا جمموع ــدرج حتته ــة وين ــم األخالقي القي

ــا: ــؤرشات منه امل
ــاء 	  ــفية - الوف ــات التعس ــز واملامرس ــر التميي  حظ

بااللتزامــات األخالقيــة - تقــي احلقائــق - بنــاء 
ــالغ  ــالق - اإلب ــق األخ ــه بتطبي ــة - التوجي الثق
عــن االنتهــاكات األخالقيــة - مكافحــة كل أنــواع 
الفســاد كالرشــوة والتزويــر - التأديــب واملحاســبة 
اآلخريــن  احــرتام  والشــفافية-  الصــدق   -

ــرارات. ــاذ الق ــاركية يف اخت ــاواة - التش واملس
ــه جمموعــة مــن 	  ــدرج حتت الســلوك األخالقــي وين

ــا: ــؤرشات منه امل
واالحــرتام- 	  اللطــف   - والشــفافية  الصــدق 

املحســوبية  مكافحــة   - العــدل   - احلياديــة 
-مكافحــة الغــش - اجلــودة يف املنتــج - املســؤولية 
ــاح  ــع -اإلفص ــة املجتم ــة - رعاي ــة واملحلي العاملي
عــن تضــارب املصالــح - الســالم- الديمقراطيــة.

حتتهــا 	  وينــدرج  الشــخصية  التنظيميــة  القيــم 
منهــا: املــؤرشات  مــن  جمموعــة 

الصــدق مــع الــذات - االلتــزام بالثوابــت األخالقيــة 
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– تقديــم املصلحــة العامــة عــىل اخلاصــة - تطويــر 
الــذات - تنظيــم احليــاة وإدارهتــا وفــق املنظومــة 

)34. ص  )الغامــدي،1437،  القيميــة. 

رابعًا: التجربة األسرتالية:
حتــت  مروعــًا  األســرتالية  التعليــم  وزارة  تبنــت 
ــدارس  ــة يف م ــم الرتبوي ــي للقي ــار الوطن ــمى اإلط مس
National Framework for Values Ed-)  اســرتاليا
مولتــه  )حيــث   ucation in Australian Schools

احلكومــة األســرتالية بمبلــغ ثالثــني مليــار دوالر عــىل 
ــم  ــاب القي ــاعدة يف اكتس ــنوات، للمس ــع س ــدى أرب م
ــذا  ــدف ه ــرتايل، وهي ــم األس ــزًا للتعلي ــا مرتك وجعله
ــز  ــة، وتعزي ــم الرتبوي ــم القي ــم تعلي ــروع إىل دع امل
ــة  ــات مكافح ــاء منتدي ــالب، وإنش ــدى الط ــة ل النزاه
املخــدرات يف كل مدرســة، وتعزيــز قيــم املواطنــة، 
ومــن أبــرز القيــم التــي تبناهــا املــروع قيــم: العنايــة 
ــرتام  ــذات - اح ــر ال ــي - تطوي ــف االجتامع والتعاط
اآلخريــن - التميــز - احلريــة - تقديــم املصلحــة 
العامــة -الصــدق - النزاهــة - بنــاء الثقــة - األخــالق 
ص  )الغامــدي،1437،  التســامح.   - املســؤولية   -

)36.
ــم  ــة األســرتالية للمناهــج والتقيي ــت اهليئ ــد قام وق
مــواد  مــن  جمموعــة  بإعــداد  التقاريــر  وإصــدار 
الكفايــات العامــة التــي أعــدت يف األســاس لتوضــح 
ــف  ــى الص ــية حت ــة التأسيس ــن املرحل ــج م ــة املنه كتاب
العــارش ثــم تــم تطويرهــا لتســاعد املعلمــني واملــدارس 
ــارش  ــج املب ــة يف املنه ــات العام ــذه الكفاي ــم ه ــىل فه ع
ــات  ــني ذوي االحتياج ــم املتعلم ــارش ولدع ــري املب وغ

ــة: املتنوع

الكفاية األوىل: تعلم اللغة أو القراءة والكتابة
Literacy

Numeracy الكفاية الثانية: احلساب
الكفاية الثالثة: التفكري الناقد واإلبداعي

Creative Thinking and Critical 

الكفاية الرابعة: الكفاية الشخصية واالجتامعية 
personal and social capability

الكفاية اخلامسة: الفهم الثقايف
Understanding Intercultural 

الكفاية السادسة: تقنية املعلومات واالتصال:
ICT) Information and Communication Tech-

ــة: ــارص التالي ــة العن ــذه الكفاي ــن ه nology)، وتتضم

ــد . 1 ــة عن ــة واالجتامعي ــات األخالقي ــق املامرس تطبي
ــال. ــات واالتص ــة املعلوم ــتخدام تقني اس

إدارة وعمل تقنية املعلومات واالتصال.. 2
الكفاية السابعة: الفهم األخالقي

Understanding  Ethical 
وتتضمن هذه الكفاية العنارص التالية:

فهم املفاهيم والقضايا األخالقية.. 1
التفكري املنطقي يف اختاذ القرارات والترفات.. 2
اكتشاف القيم، واحلقوق واملسئوليات.. 3

.(ACARA,2013)

خامسًا: التجربة السنغافورية:
ــروع  ــنغافورة م ــة س ــة يف مجهوري ــت وزارة الرتبي تبن
CIVICS AND MORAL EDUCATION SYL-)

القيميــة  التنميــة  هبــدف   (LABUS SECONDA

ــة  ــز املنظوم ــول تعزي ــور ح ــث متح ــة؛ حي واألخالقي
القيميــة وإدراجهــا يف مناهــج التعليــم حتــت جمموعتــني 
رئيســتني كل جمموعــة تكونــت مــن )موضــوع تعلــم – 

ــم(: ــم - قي ــداف -   مفاهي أه
ــي  ــم: الوع ــم قي ــا وتض ــم العلي ــة القي األوىل / جمموع
)االهتــامم  املواطنــة   - القــرار  اختــاذ   - بالــذات 
املحبــة-  االجتامعــي-  الوعــي   - بســنغافورة( 
ــدارة ــتقامة- اجل ــؤولية - االس ــل املس ــرتام- حتم االح
الثانيــة / جمموعــة القيــم الدنيــا وتضــم قيــم: العدالة - 
األمانــة- الشــجاعة األدبيــة - املســؤولية االجتامعيــة - 
الثقــة - أمانــة الكلمــة. )الغامــدي،1437، ص .35(
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ــىل أن  ــد ع ــنغافورة يعتم ــم يف س ــام التعلي ــام إن نظ ك
املعــارف واملهــارات جيــب أن ترتكــز عــىل القيــم 
ــة  ــات االجتامعي ــق الكفاي ــم تنطل ــن القي values وم

Competencies Emotional and So- ةوالعاطفيــ
ــرن 21  ــات الق ــمى بكفاي ــا يس ــا م ــى عليه cial ويبن

-والتــي  فالقيــم   )21(  Century Competencies

تشــمل االحــرتام، واملســؤولية، والنزاهــة، واالهتــامم، 
لبنــاء  األســاس  تشــكل  واالنســجام-  واملرونــة 
الكفايــات االجتامعيــة والعاطفيــة -وهــي الوعــي 
الــذايت، واإلدارة الذاتيــة، والوعــي االجتامعــي، وإدارة 
ــا  ــذه بدوره ــب. وه ــرار الصائ ــاذ الق ــات واخت العالق
تقــود إىل بنــاء كفايــات القــرن 21لــدى الطالــب 
وهــي: مهــارات الثقافــة املدنيــة والوعــي العاملــي 
ــكاري،  ــدي واالبت ــري النق ــات، والتفك ــدد الثقاف وتع
ومهــارات االتصــال والتعــاون واملعلومــات. وهيــدف 
ــع  ــات األرب ــق املخرج ــات إىل حتقي ــذه الكفاي ــاء ه بن

للتعليــم الســنغافوري: 
 	 person confident شخص واثق
 	self-directed learner  متعلم ذايت
 	 contributor active مشارك نشط
 	    citizen concerned .مواطن مهتم

ــة  ــة املرحل ــالب بنهاي ــىل الط ــم ع ــه يتحت ــه فإن وعلي
ــة: ــات التالي ــم الصف ــق فيه ــة أن تتحق الثانوي

بلوغ الشجاعة األخالقية للدفاع عن احلق	 
القدرة عىل حتمل الشدائد	 
ــارات 	  ــف احلض ــع خمتل ــل م ــىل التعام ــدرة ع الق

ــة ــؤولية االجتامعي ــس املس ــوغ ح وبل
االبتكار واملبادرة	 
القــدرة عــىل ممارســة التفكــري التحليــيل واالتصــال 	 

ل لفعا ا
مكانــة 	  وإدراك  ســنغافوريني  بكوهنــم  الفخــر 

العــامل  يف  ســنغافورة 
ــات 	  ــر اجلاملي ــة وتقدي ــاة صحي ــو حي ــعي نح الس

ــم ــن حوهل ــن م والف
تكويــن أهــداف شــخصية تســعى للتميــز. )مركــز 	 

التميــز يف التعليــم والتعلــم، 2018، ص.18(

سادسًا: جتربة مجهورية مرص العربية:
ــة بدورهــا لنــر ســبل  ــة مــر العربي ســعت مجهوري
ــا بــني املواطنــني، وظهــر ذلــك  اســتخدام التكنولوجي
ــة  ــة الرقمي ــة املواطن ــا بقضي ــالل اهتاممه ــن خ ــا م جلي
ــة  واعتبارهــا املحــور الرئيــس يف االســرتاتيجية القومي
 -2012 واالتصــاالت  املعلومــات  لتكنولوجيــا 
2017 )نحــو جمتمــع رقمــي واقتصــاد قائــم عــىل 
ــت  ــام اجته ــزار، 2014م، ص44(، ك ــة(. )اجل املعرف
ــامم بإعــداد "املواطــن الرقمــي"؛ مــن خــالل  إىل االهت
تعزيــز املواطنــة الرقميــة، والرتكيــز عــىل املوضوعــات 
ــا،  ــول إليه ــات، والوص ــداول املعلوم ــة بت ذات العالق
كذلــك اســتهدفت احلكومــة املريــة يف برناجمهــا 
"مــر تنطلــق 2019م -2022م" تعميــق التنميــة 
التكنولوجيــة، وتطويــر اخلدمــات، والتحــول الرقمي. 

)ناجــي، 2019م(
ــة  ــهادة قومي ــالق أول ش ــم إط ــار ت ــس اإلط ويف نف
اآليل  للحاســب  األساســية  املهــارات  إلكســاب 
ــي  ــري والت ــع امل ــات باملجتم ــا املعلوم وتكنولوجي
Digital Cit-) ــي ــن الرقم ــهادة املواط ــم ش ــل اس  حتم
izen Certificate) حتــت إرشاف "مركــز اخلدمــات 

اإللكرتونيــة واملعرفيــة" التابــع للمجلــس األعــىل 
 "MKCL" للجامعــات املــري بالتعــاون مــع رشكــة
الرائــدة عامليــًا يف جمــال حمــو األميــة الرقمية )الدهشــان، 

ص.77(. 2016م، 

سابعًا: التجارب املحلية:
ــه  ــعودية يف ) 2012( بأن ــم الس ــارت وزارة التعلي أش
عــىل كل تربــوي ســواء كان يف مؤسســات التعليــم 
اســرتاتيجية  بتأســيس  معنــي  العــايل،  أو  العــام 
ــة  ــة الرقمي ــري املواطن ــاد ومعاي ــا أبع ــق فيه ــة حيق تربوي
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ــيام  ــة والس ــية املختلف ــررات الدراس ــالل املق ــن خ م
ــة  ــطة الالمنهجي ــالل األنش ــن خ ــب اآليل، وم احلاس
واإلذاعــة املدرســية؛ لتشــجيع الطــالب عــىل توســيع 
شــبكات تواصلهــم دوليــًا وعامليــًا، يف ظــل اهتاممــات 
ــرتام  ــا اح ــها ومنبعه ــون أساس ــرتكة يك ــة مش منهجي
ــس  ــد بأس ــرى، والتقي ــات األخ ــات واملجتمع الثقاف
ــات  ــج وتطبيق ــف برام ــي يف توظي ــل األخالق التعام
ــن  ــة، م ــم والثقاف ــة العل ــي خلدم ــل االجتامع التواص
ــس  ــم تؤس ــم وتعل ــرتاتيجيات تعلي ــع اس ــالل وض خ
املهــارات احلياتيــة. )حمــروس، 2018، ص.52(.وقــد 
اعتــرت اململكــة العربيــة الســعودية املواطنــة الرقميــة 
ــا  ــف تكنولوجي ــادرة توظي ــارات مب ــن مس ــارًا م مس
ــن  ــدد م ــة يف ع ــات ICT املطبق ــاالت واملعلوم االتص
املــدارس املنظمــة للرنامــج الوطنــي لتطويــر املدارس، 
ــامت  ــب املعل ــرتاتيجياهتا تدري ــن اس ــن ضم ــي م والت
ــائط  ــة ووس ــاالت إعالمي ــاج مق ــىل إنت ــات ع والطالب
ــة، كــام  ــة الرقمي ــق املواطن ــة يف جمــال نــر وتطبي رقمي
ــة للمعلمــني  ــج ودورات تدريبي ــداد برام ــدأت يف إع ب
وجمــاالت  بجوانــب  لتوعيتهــم  األمــور  وأوليــاء 
ــة  ــئة وتربي ــىل تنش ــاعدهتم ع ــة ومس ــة الرقمي املواطن
ــريب  ــة الع ــب الرتبي ــود مكت ــة إىل جه ــم، إضاف أبنائه
الكتــب  بعــض  ترمجــة  جمــال  يف  اخلليــج،  لــدول 
والدراســات الرائــدة يف هــذا املجــال. )الدهشــان، 
2016، ص.78(، )آل حزيمــي،1441، ص.  22(.

إجابة السؤال اخلامس: 
مــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف 
ــايب  ــل اإلجي ــىل للتعام ــم املث ــني القي ــاب املتعلم إكس
يف العــامل الرقمــي وفقــًا لرؤيــة اململكــة الطموحــة 

2؟  0 3 0

فلسفة التصور: 
ُيعــد املنهــج اخلفــي أحــد أســاليب التوجيــه غــري 
املبــارش للرتبيــة عــىل القيــم واملبــادئ ليــس عــىل 

مســتوى املدرســة فحســب بــل يف كل نواحــي احليــاة، 
ونظــرًا لفاعليتــه الكبــرية يف تعديــل الســلوك والتوجيــه 
ــة  ــاء صبغ ــني يف إضف ــن الرتبوي ــري م ــتخدمه كث فيس
غــري مبــارشة للقيــم املجتمعيــة وبنــاء أدوات االتصــال 
ــرى  ــات األخ ــه واملجتمع ــرد وجمتمع ــني الف ــال ب الفع
ــن.  ــري معل ــي غ ــج خف ــمي وبمنه ــري رس ــلوب غ بأس
ويتجســد ذلــك يف العــر احلــارض مــن خــالل قدرتــه 
ــري  ــة كث ــة، ملواجه ــدى الطلب ــة ل ــم رقمي ــاء قي ــىل بن ع
مــن التحديــات التــي تواجههــم يف إدراكهــم ووعيهــم 
وممارســتهم  التكنولوجــي،  الرقمــي  العــامل  بقيــم 
لتلــك القيــم الرقميــة ليحافــظ املجتمــع عــىل متاســكه 
ــه  ــىل قيم ــه ع ــرد في ــظ الف ــني، وليحاف ــه الرص وبنائ
ومعتقداتــه اإلســالمية التــي تضمــن لــه العيــش 
بســالم وأمــان يف عــامل متغــري، وحيــاول التصــور 
مؤسســات  أدوار  بــني  التكامــل  حيقــق  أن  احلــايل 
الرتبيــة والتعليــم كاجلامعــات واملــدارس ومؤسســات 
املجتمــع األخــرى كالقطاعــات األمنيــة ودور الرعايــة 
ــا  ــة ...وغريه ــر الدعوي ــاجد واملناب ــة، واملس االجتامعي
ممــن يعملــون معــًا لبنــاء إنســان العــر احلــارض 
وحيرســون املجتمعــات وحيموهنــا مــن تأثــري متغــريات 

ــر.  الع

أهداف التصور 
ــم  ــام حيك ــار ع ــع إط ــايل إىل وض ــور احل ــدف التص هي
كثــريًا مــن املامرســات الرتبويــة والتعليميــة يف إكســاب 
القيــم الرقميــة وفــق متطلبــات املنهــج اخلفــي، وذلــك 

مــن خــالل حتقيــق مــا يــيل: -
حتديــد أدوار مؤسســات التعليــم واملجتمــع املــدين . 1

ــاملة  ــة الش ــة التكاملي ــق التنمي ــرى يف حتقي األخ
ــع. للمجتم

متكــني طــالب وطالبــات التعليــم العــام واجلامعي . 2
مــن اكتســاب القيــم الرقميــة بشــكل غــري مبارش.

وضــع برامــج وأنشــطة للمنهــج اخلفــي يف التعليم . 3
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غــري املبــارش لشــباب الوطن.
تنميــة القيــم الرقميــة لــدى الطــالب والطالبــات . 4

وفــق منهــج غــري رســمي.
التعليميــة . 5 املؤسســات  ممارســات  بــني  الربــط 

وبــني  املختلفــة  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
.2030 رؤيــة  حتقيــق  متطلبــات 

منطلقات التصور: 
   ينطلق التصور ممن املرتكزات واألسس التالية:

ــعودية 2030 . 1 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــوي  ــع حي ــاء جمتم ــه إىل بن ــت التوج ــي تضمن الت
الــذي  الراســخة  القيــم  حمــور  خــالل  مــن 
يســتهدف تعزيــز القيــم اإلســالمية بواســطة:

تعزيز قيم الوسطية والتسامح	 
تعزيز قيم االتقان واالنضباط	 
تعزيز قيم العدالة والشفافية	 
تعزيز قيم العزيمة واملثابرة.	 

ــعودية 2030 . 2 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــوي  ــع حي ــاء جمتم ــه إىل بن ــت التوج ــي تضمن الت
الــذي  الراســخة  القيــم  حمــور  خــالل  مــن 

يســتهدف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة بواســطة:
ــامء 	  ــز االنت ــة وتعزي ــم الوطني ــادئ والقي غــرس املب

ــي. الوطن
املحافظــة عــىل تــراث اململكــة اإلســالمي والعريب 	 

ــف به. ــي والتعري والوطن
العناية باللغة العربية.	 

ــعودية 2030 . 3 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
التــي تضمنــت التوجــه إىل بنــاء وطــن طمــوح من 
خــالل حمــور املواطنــة املســؤولة الــذي يســتهدف 
رفــع مســتوى حتمــل املواطــن للمســؤولية بحيــث:

نتحمل املسؤولية يف حياتنا.	 
نتحمل املسؤولية يف أعاملنا.	 
نتحمل املسؤولية يف جمتمعنا.	 

العربيــة . 4 باململكــة  الرقمــي  التحــول  برنامــج 
أنظمــة  تبنــي  يســتهدف  الــذي  الســعودية 
وتفعيــل  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
معلومــايت  جمتمــع  إىل  للوصــول  اســتخدامها 
ــاء  ــامم ببن ــتدعي االهت ــا يس ــي؛ مم ــاد رقم واقتص
منظومــة قيــم رقميــة فاعلــة للشــباب الســعودي. 

يمثــل املنهــج اخلفــي أســلوبًا تعليميــًا غــري مبــارش . 5
ــري  ــة غ ــه بطريق ــم من ــن التعل ــراد م ــن األف يمّك

ــارشة. مب
ُيعــد االنفتــاح الثقــايف واالجتامعــي الــذي تعيشــه . 6

املجتمعــات بفعــل املســتحدثات التكنولوجيــة 
ــا. ــم وتعهده ــة القي ــاًم لدراس ــؤرشًا مه م

أصبحــت األجهــزة واألدوات الرقميــة شــائعة . 7
ــعودي. ــع الس ــراد املجتم ــدى أف ــتخدام ل االس

مربرات التصور:
    يمكــن حتديــد املــررات التــي متثــل نــواة التصــّور يف 

النقــاط التاليــة:
أصبحــت التقنيــات الرقميــة يف هــذا العــر 	 

مكونــًا أساســيًا مــن مكونــات احليــاة ومل تعــد مــن 
ــا. ــتغناء عنه ــن االس ــال يمك ــايل ف ــا، وبالت كاملياهت

ســتتأثر 	  ـ  شــك  أدنــى  دون  ـ  الناشــئة  قيــم 
والرقميــة  واحلضاريــة  الثقافيــة  باملســتجدات 

خاصــة. بصفــة 
ــذي 	  ــن ال ــًا، لك ــره إجيابي ــُد يف ظاه ــر ُيَع ــذا التأث ه

خيشــى منــه أن يغلــب التأثــري الســلبي عــىل األثــر 
اإلجيــايب؛ فالطلبــة - خاصــة املراهقــني - يف كثــري 
مــن األحيــان يســتخدمون التقنيــة يف جمــاالت 
الرتفيــه ومتابعــة املشــاهري وآخــر الصيحــات 
جوانــب  مــن  وغريهــا   ... األوقــات  وهــدر 

االســتخدام الســلبي. 
حتــى يف حــال االفــرتاض بــأن تأثــري التقنيــة 	 

ــايل  ــة خــري مــن العــالج وبالت ــإن الوقاي إجيــايب؛ ف
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فمــروع التصــور ســيكون فاعــاًل يف تكويــن 
ــي  ــالب والت ــدى الط ــدة ل ــة اجلي ــة القيمي املناع
حتميهــم ـ بــإذن اهلل ـــمن االنحــراف خلــف مزالق 

ــا.  ــلبي هل ــف الس ــة والتوظي التقني
التقنيــات احلديثــة تســاعد كثــريًا يف اختصــار 	 

ــا  ــال توظيفه ــال يف ح ــر امل ــد وتوف ــت واجله الوق
ــث  ــم والبح ــم والتعل ــات التعلي ــًا يف عملي إجيابي

ــي.  العلم
ــتجاب 	  ــذي اس ــداين ال ــث املي ــج البح ــري نتائ تش

لــه )1114( طالبــًا وطالبــة مــن مراحــل التعليــم 
املتوســطة والثانويــة واجلامعيــة؛ إىل عــدد مــن 
النتائــج التــي تكســب بنــاء التصــور أمهيــة خاصــة 

مــن أمههــا:
انخفــاض درجــات وعــي الطــالب يف أغلــب  —

القيــم الرقميــة مقارنــة بدرجــات املامرســة - رغــم 
ــتدعي  ــة تس ــس - إذا أن املامرس ــع العك إن املتوق
ــىل أن  ــري ع ــا يش ــة - مم ــم املامرس ــي أوالً ث الوع
ــري  ــار نظ ــىل إط ــتند ع ــالب ال تس ــة الط ممارس
قــوي أو منهجيــة علميــة وقــد ٌيعــزى ذلــك 
لضعــف الرامــج التوعويــة واألنشــطة التعليميــة 

ــي.  ــي التقن ــة للوع املخصص
حصلــت قيمــة )تكويــن صداقــات متنوعــة عــر  —

ــة  ــي يف منظوم ــة وع ــل درج ــىل أق ــت( ع اإلنرتن
يدعــو  ممــا   ،)2.59( بمتوســط  ككل؛  القيــم 
إىل أمهيــة إجيــاد الرامــج واملامرســات املناســبة 
للعنايــة هبــذه القيمــة لتصبــح مهــارة ملــا هلــا مــن 
ــع  ــة للمجتم ــورة املضيئ ــم الص ــل يف رس دور فاع
الســعودي والقيــم األخالقيــة والدينيــة التــي 
ــات  ــن صداق ــتدعي تكوي ــي تس ــا والت ــىل هب يتح
ــامل.  ــف دول الع ــن خمتل ــران م ــع األق ــة م ناضج

حصلــت قيمتــي )البحــث العلمــي املفيــد يف  —
الفضــاء الرقمــي(، و)التفكــري النقــدي الفاحــص( 
عــىل درجــات منخفضــة عــن باقــي عنــارص 

)2.65(؛  بمتوســط  ككل؛  القيــم  منظومــة 
ــل  ــاد جي ــوم يف إجي ــس الي ــم تتناف ــث إن األم حي
حيســن البحــث العلمــي ويســتطيع التعلــم بذاتــه، 
املعــريف  نمــوه  ســبيل  يف  ذلــك  كل  ويوظــف 

واملهــاري واألخالقــي، وهنضــة جمتمعــه.
كــام إن تســلح املتعلمــني بمهــارات التفكــري الناقــد  —

رضورة ملحــة لتعاملهــم مــع العــامل الرقمــي 
ــىل  ــرف ع ــىل التع ــدرة ع ــرية، والق ــاءة وبص بكف
ــم  ــن الك ــئ م ــب واخلاط ــار والصائ ــع والض الناف
ــة  ــوات اإللكرتوني ــر القن ــق ع ــايت املتدف املعلوم
ــة  ــو إىل أمهي ــا يدع ــة؛ مم ــة ورسيع ــورة مذهل بص
للعنايــة  املناســبة  واملامرســات  الرامــج  إجيــاد 

ــام. ــني وصقله ــني القيمت هبات
تشــري نتائــج البحــث امليــداين الــذي اســتجاب لــه 	 

)450( معلــم/ة وويل أمــر مــن مــدن وحمافظــات 
خمتلفــة؛ إىل عــدد مــن النتائــج التــي تكســب بنــاء 

التصــور أمهيــة خاصــة مــن أمههــا:
وجــود اختــالف بــني إجابــات الطــالب أنفســهم  —

وإجابــات واملعلمــني وأوليــاء األمــور حــول 
الرقميــة  للقيــم  الطلبــة  ممارســات  درجــات 
ــبة  ــات بنس ــدين املامرس ــج إىل ت ــري النتائ ــث تش حي
ــاء األمــور ممــا  ــة مــن وجهــة املعلمــني وأولي ملفت
ــد  ــا ق ــًا مل ــور تالفي ــع التص ــة وض ــري إىل أمهي يش
ــة يف وضــع الدرجــة  يكــون مــن عــدم دقــة الطلب
الصحيحــة للمامرســات القيميــة وألن وجهــة 
نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور ممــا يعتــد بــه 
ــر  ــون أكث ــد يك ــا ق ــاالت ومم ــذه احل ــل ه يف مث

مصداقيــة وموضوعيــة. 
هنــاك تــدين يف درجــات ممارســات الطــالب  —

للقيــم الرقميــة )الّدينّيــة( و)الفكريــة( عــن باقــي 
جمــاالت القيــم الرقميــة، وحيــث إن القيــم الدينيــة 
حتتــل أمهيــة بالغــة يف حيــاة املجتمعــات فــإن تــدين 
هــذه القيــم يعــد مــؤرشًا خطــريًا جديــر بالدراســة 
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ــم  ــدين القي ــإن ت ــر ف ــب آخ ــن جان ــامم. م واالهت
ــابقه  ــن س ــورة ع ــة وخط ــل أمهي ــة ال يق الفكري
املنحرفــة  لألفــكار  يؤســس  ذلــك  إن  حيــث 
الســيئة  والســلوكيات  اإلرهابيــة  وكذلــك 

واملامرســات الســلبية. 
تشــري نتائــج البحــث االســتقرائي الذي اســتجاب 	 

لــه 30 خبــريًا مــن رتــب علميــة متعــددة؛ إىل عــدد 
ــة  ــور أمهي ــاء التص ــب بن ــي تكس ــج الت ــن النتائ م

خاصــة مــن أمههــا:
ــز  — ــة وفاعليــة توظيــف املنهــج اخلفــي يف تعزي أمهي

وبنــاء منظومــة القيــم الرقميــة. 
ــف  — ــل لتوظي ــاك )5( مداخ ــج أن هن ــت النتائ بين

ــا  ــة، مجيعه ــم الرقمي ــز القي ــي يف تعزي ــج اخلف املنه
حتقــق ذلــك بدرجــة عاليــة، وتــأيت عــىل الرتتيــب 

ــايل: ــازيل الت التن
 مدخل املواطنة يف العامل الرقمي.. 1
مدخل االتصال يف العامل الرقمي.. 2
مدخل التعليم يف العامل الرقمي.. 3
مدخل القدوة يف العامل الرقمي.. 4
مدخل اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي. . 5

ــؤرشات - 	  ــن امل ــددًا م ــاك ع ــج أن هن ــت النتائ بين
املندرجــة حتــت تلــك املداخــل - يمكــن أن يــؤدي 
توظيفهــا إىل تعزيــز القيــم الرقميــة بدرجــات 

ــايل: ــازيل الت ــب التن ــىل الرتتي ــأيت ع ــة، وت مرتفع
 إبــراز الصــورة املرقــة لتعاليــم وســامحة الديــن . 1

اإلســالمي.
التوعيــة بخطــورة اإلدالء بــأي معلومــات أو نــر . 2

وســائط تــر باألمــن الوطنــي.
تشجيع احلوار والنقاش العلمي بني املتعلمني.. 3
ــوار . 4 ــال يف احل ــال الفع ــارات االتص ــف مه توظي

ــادل. ــرتام املتب ــىل االح ــي ع ــادف املبن اهل
الوعــي بأســاليب التصــدي ألي ســلوك غــري . 5

ــر  ــن ع ــن اآلخري ــه م ــرض ل ــد يتع ــي ق أخالق

الفضــاء الرقمــي.
الدفاع عن مكتسبات الوطن.. 6
ــرتوين . 7 ــاب إلك ــات أي حس ــراءة رشوط وحيثي ق

ــا. ــة عليه ــل املوافق قب
حتمــل املســؤولية الشــخصية حيــال أي ســلوك أو . 8

تعامــل يف الفضــاء الرقمــي.
ــات 	  ــج وتوصي ــة لنتائ ــور كرتمج ــذا التص ــأيت ه ي

كدراســة  الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد 
ومحــد  واألمحــدي)2015(،  القصــري)2012(، 
ــارت إىل  ــي أش ــرين )2020(؛ الت )1439(، والق
ــني  ــي يف حتس ــج اخلف ــاًل للمنه ــاك دورًا فاع أن هن
ــلوك  ــكيل الس ــاء وتش ــة، ويف بن ــة التعليمي العملي
واملهــارات والقيــم واالجتاهــات اإلنســانية بشــكل 

ــام. ع
ــة  ــج الدراس ــىل نتائ ــاء ع ــبق وبن ــا س ــىل م ــًا ع  تأسيس
ــرات  ــرى واملؤمت ــات األخ ــة، والدراس ــة احلالي امليداني
ذات العالقــة فــإن الــروع يف صياغــة مثــل هــذا 
التصــور يعــد مــن األمهيــة بمــكان ملــا تكتســبه القيــم 
مــن مكانــة عظمــى يف بنــاء املجتمعــات املتقدمــة 

ــي. ــيل والعامل ــتويني املح ــىل املس ــدة ع والرائ

متطلبات التصور: 
ــان  ــن الباحث ــه، يستحس ــور أهداف ــق التص ــى حيق    حت

مــا يــيل:
ــة . 1 ــن اخلط ــور ضم ــج التص ــادرات وبرام ــي مب تبن

ــك. ــق ذل ــن أن حتق ــي يمك ــات الت ــة للقطاع العام
بنــاء وثيقــة رشاكــة جمتمعيــة بــني مؤسســات . 2

املجتمــع املــدين.
للرامــج . 3 زمنيــة  خطــة  وضــع  عــىل  العمــل 

للتنفيــذ. واألنشــطة 
بنــاء قياســات أداء ملتابعــة التنفيــذ ومــؤرشات . 4

ــا. ــاس أثره ــج وقي ــة الرام ــن فاعلي ــق م للتحق
اجلهات ذات العالقة بتنفيذ التصور
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إمارة املنطقة.. 1
القطاعات األمنية.. 2
املــدارس واجلامعــات . 3 التعليــم ممثلــة يف  وزارة 

التدريبيــة. واملعاهــد 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف ممثلــة يف . 4

ــاجد. املس
وزارة اإلعالم ممثلة يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون.. 5
األندية املحلية وجلان التنمية االجتامعية.. 6

املبادرات والربامج التي يقرتحها التصور

ــات  ــا مؤسس ــوم هب ــي تق ــة الت ــادرات التنفيذي أوالً: املب
ــم: التعلي

ــة . 1 اســتحداث أنشــطة مدرســية عــن القيــم الرقمي
ــة. ــة االبتدائي ــاض األطفــال واملرحل ــة ري يف مرحل

ختصيــص اإلذاعــة املدرســية للحديــث عــن القيــم . 2
. قمية لر ا

مفاهيــم . 3 تعــزز  طالبيــة  مســابقات  تصميــم 
الطــالب وممارســاهتم حــول القيــم الرقميــة، 
واالقتصاديــة. والعامليــة  واالجتامعيــة  الدينيــة 

التوعية بأرضار األلعاب اإللكرتونية.. 4
لطــالب . 5 تعليميــة  تروحييــة  برامــج  تصميــم 

املبكــرة. الصفــوف 
ــرات . 6 ــاالت ومذك ــة مق ــالب بكتاب ــف الط تكلي

مــع  اإلنســاين  والتواصــل  احلــوار  آداب  عــن 
اآلخــر يف العــامل الرقمــي.

إعداد اجلدول املدريس الرقمي.. 7
ــوق . 8 ــن حق ــوث ع ــداد بح ــالب بإع ــف الط يكل

ــي. ــامل الرقم ــة يف الع املواطن
املعارض املدرسية الرقمية.. 9

ــاجد  ــا املس ــوم هب ــي تق ــة الت ــادرات التنفيذي ــًا: املب ثاني
واملنابــر الدعويــة واألرسة:

ختصيــص خطبــة اجلمعــة للحديــث عــن بنــاء قيــم . 1
ــي  ــامل الرقم ــهم يف الع الشــباب ورضورة تأسيس

عــىل القيــم الصحيحــة.
ــرق . 2 ــجد يف ط ــع املس ــراد جمتم ــم دورات ألف تقدي

ــارص. ــي املع ــامل الرقم ــات الع ــة حتدي مواجه
ــي . 3 ــامل الرقم ــة يف الع ــم الوطني ــر القي ــراز مظاه إب

ــاجد. ــامت املس ــدوات وكل ــر الن ع
ختصيــص بعــض برامــج اإلذاعــة العامــة للمنطقــة . 4

للتحــدث عــن العــامل الرقمــي ومتطلبــات احليــاة 
فيــه بســالم وأمــان.

وفــق . 5 االجتامعــي  الدينــي  اخلطــاب  إقامــة 
الرقمــي. العــر  يف  التعايــش  متطلبــات 

التوعيــة غــري املبــارشة بالقيــم اإلســالمية يف العــامل . 6
. قمي لر ا

ــامل . 7 ــع الع ــة م ــالمية املتعايش ــامذج اإلس ــراز الن إب
ــي. الرقم

إبراز أمهية اهلوية الثقافية لألمة.. 8
متثــل القــدوة احلقيقيــة يف التعامــل الرقمــي داخــل . 9

األرسة.
صياغــة ضوابــط وقوانــني أرسية لالســتخدام . 10

الفاعــل للتقنيــة املنزليــة وااللتــزام هبــا.
توفــري برامــج األمــان واحلاميــة األرسيــة . 11

للطفــل.
ــة يف . 12 ــة املثالي ــامذج الرتبوي ــة بالن رضب األمثل

ــي.  ــل الرقم التعام

ــالم  ــا اإلع ــوم هب ــي يق ــة الت ــادرات التنفيذي ــًا: املب ثالث
ــمي: ــر الرس ــمي وغ ــموع الرس ــي واملس املرئ

الرقمــي . 1 العــامل  عــن  تلفزيونيــة  برامــج  بــث 
العــر. هــذا  يف  اآلمنــة  احليــاة  ومتطلبــات 

املختصــني . 2 مــع  واللقــاءات  النــدوات  إقامــة 
واملفكريــن والتقنيــني للحديــث عــن العــر 

الرقمــي.
تســجيل لقــاءات تلفزيونيــة مــع طــالب وطالبات . 3

معرضــني للخطــر، ممــن كانــت هلــم ســابق جتارب 
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غــري جيــدة يف العــامل الرقمي.
إبــراز النــامذج الرتبويــة القــادرة عــىل التكيــف مــع . 4

متغــريات العــامل الرقمــي.
ــىل . 5 ــز ع ــال للرتكي ــج األطف ــن برام ــتفادة م االس

ــة  ــة يف العــامل الرقمــي كاللغــة العربي ــم احليوي القي
ــامح  ــن والتس ــع اآلخري ــش م ــة، والتعاي والوطني
مــع النفــس والغــري، واأللعــاب اإللكرتونيــة 

ومســاوئها.
تبنــي برامــج أطفــال كرتونيــة لتعزيــز القيــم . 6

والفكريــة  واالجتامعيــة  الدينيــة  الرقميــة 
. حييــة و لرت ا و

تلفزيونيــة . 7 واســتطالعات  مقابــالت  إقامــة 
املختلفــة. الرقميــة  القيــم  لتعزيــز  لألطفــال 

وضــع ضوابــط لالســتخدام اإلجيــايب للتقنيــة . 8
ــتقرام(  ــوك- انس ــس ب ــات- تويرت-في ــاب ش )الن

ــن. ــخاص املؤثري ــل األش ــن قب م

رابعــًا: املبــادرات التنفيذيــة التــي يقــوم هبــا القطاعــات 
األمنيــة:

توعيــة اجليــل باملامرســات اخلاطئــة عنــد اســتخدام . 1
اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعي.

ــا . 2 ــن ضحاي ــارض ع ــورة ومع ــر مص ــداد تقاري إع
ــي. ــزاز الرقم االبت

األمنيــة . 3 للقطاعــات  الصــارم  الــدور  إبــراز 
للتعامــل مــع اخلارجــني عــن القانــون عــن طريــق 

الوســائل املختلفــة.
توعيــة األجيــال بأدوارهــم جتــاه الوطــن ومقدراته . 4

والــذود عنــه عــر الواقــع الرقمي.
االســتفادة مــن الشاشــات اإلعالنيــة يف الشــوارع . 5

إلبــراز أمهيــة التمســك بالقيــم الرقميــة والتحذيــر 
مــن مضــار عــدم االلتــزام هبــا عــىل الوطــن 

ــرد. ــع والف واملجتم
يف . 6 إرشــادية  حمــارضات  إقامــة  يف  املشــاركة 

واجلامعــات. املــدارس 
ختصيــص برامــج توعويــة لالنعكاســات الســلبية . 7

للتعامــل غــري الراشــد يف العــامل الرقمــي كالتفاعل 
وجرائــم  الرقميــة-  املخــدرات  قضايــا:  مــع 

ــي. ــان الرقم ــت- واإلدم اإلنرتن

نتائج البحث 
تتلخص نتائج البحث فيام ييل:

ــدى . 1 ــه ل ــالب فإن ــتجابات الط ــج اس ــًا لنتائ وفق
"عــايل"  وممارســة  وعــي  درجــات  الطــالب 
ــاور  ــع املح ــت مجي ــث حقق ــة؛ حي ــم الرقمي للقي
ــة(،  ــطات بدرجات)عالي ــبعة متوس ــية الس الرئيس
كــام حققــت مجيــع القيــم املتفرعــة منهــا درجــات 

ــًا. ــة مع ــي واملامرس ــي الوع ــة( يف جانب )عالي
وأوليــاء . 2 املعلمــني  اســتجابات  لنتائــج  وفقــًا 

األمــور فــإن القيــم الرقميــة الوطنيــة كانــت لــدى 
بمتوســط )2,44(،  "عاليــة"  بدرجــة  الطــالب 
ــم  ــة، والقي ــة الرتفيهي ــم الرقمي ــت القي ــام كان في
ــة،  ــة االقتصادي ــم الرقمي ــة، والقي ــة العاملي الرقمي
والقيــم الرقميــة االجتامعيــة، والقيــم الرقميــة 
ــدى  ــرة ل ــة متوف ــة الديني ــم الرقمي ــة، والقي الفكري
الطــالب بدرجــة متوســطة، بمتوســطات )2,16(، 
و)2,13(، و)2,10(، و)2,09(، و)1,99(، و)1,98( 

ــوايل. ــىل الت ع
أن املداخــل الرئيســية اخلمســة واملداخــل الفرعيــة . 3

ــج  ــف املنه ــبة لتوظي ــد مناس ــا تع ــة حتته املندرج
اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل 
الرقمــي مــن وجهــة نظــر خــراء الرتبيــة والتعليــم 
حيــث جــاءت مجيعهــا بدرجــة عاليــة عــدا مدخــل 
ــبته  ــد جــاءت مناس ــة( فق ــات املختلف ــم اللغ )تعل

بدرجــة متوســطة. 
أن . 4 يمكــن  متعــددة  عامليــة  جتــارب  هنــاك  أن 

يســتفاد منهــا يف بنــاء منظومــة القيــم الرقميــة وتــم 
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صدرر  للقيم
  م

كك  ووتقو$مهھ  
سلو

  ددعائم  توجيهھ  اال

  ااملدااررسس  وواا89امعاتت

  ااألمنية  

  ااإلعالمية

  أأبحاثث  -ددووررااتت    –ااألIشطة  ااملدررسية  ااملتنوعة"  مسابقاتت  

OPة  نحو  االعالم  االرقTااملعاررضض  ااملدررسية  ااملوج  

  ميةلقيم  االرقااملماررساتت  ااملدررسية  االضمنية  غYZ  ااملباشرةة  للتوعية  با

̂ي  ررقOP  غYZ  مباشر  للتعليم   تبOa  من`_  سلو

  مقاطع  bعليمية  ووفيديوcاتت  bعليمية  غYZ  مباشرةة

  االلواائح  ووااألنظمة  االصاررمة

  االتوعية  ااملنظمة  بمشارركة  ااإلعالمم  ووااملدررااسس  وواا89امعاتت

  ااملعاررضض  ااألمنية  لpqايا  ااالستخداامم  االسلOm  للتقنية

  ااp9وااررااتت  ووااللقاءءااتت  .

  ااإلعالمية  االوررقية  وواالرقميةااااp9مالتت  

  إإبراازز  االنماذذجج  وواالقدووااتت  االTاددفة

  OPموااطن  ررق  

ق  ااملن`_  ااz9في
جتمعية  ل|Yبية  االقيم  ووف

تت  م
  عمليا

تت
  اا~zرجا

  االنتائج

Ä9صا    OPتنفيذ  موااطن  ررق  ÉÑ  ٢٠٣٠ررؤؤ$ة  ااململكة    فاعل      موااطن  ررقOP    يحتاجج  ووÉã    ووتوجيهھ  ووتقو$م

ااملنطلقاتت  

̂ائز   وواالر

لديèيةاالثواابت  اا   االعاددااتت  وواالتقاليد  ااإلسالمية  

OPمتطلباتت  االعصر  االرق  

٢٠٣٠ووثيقة  ررؤؤ$ة  ااململكة     

  آآررااءء  ااYëz9ااءء   االثوررةة  االتكنولوجية  االرااìعة

  مصاددرر  االقيم  ااملث,+  

االقانونن  االوطOa  وواالقانونن  االدووÉï  –االلواائح  ووااألنظمة    –ااألبحاثث  االعلمية    –االسنة  االنبو$ة    –االقرآآنن  االكر$م     

ووااملنابراالدعو$ةااملساجد     
  خطب  اا89معة  غYZ  ااملباشرةة.

  إإبراازز  االقدووااتت  من  االصاZp9نن.

  االYëاامج  ااإلذذااعية  االتوعو$ة

  االندووااتت  وواالدووررااتت  ل|Yبية  ااالتجاcاتت  

  تدفق  االقيم  االرقمية

تت  تنمية  االقيم  االرقمية
ال
خ
  مد

  االتجارربب  االعاملية

لخخفي في العالم الرقممي وف< الممدخخل الممننظوممي"ننمموذج قّران والقرنني " الننمموذج الممججتتممعي لتتطبب+قات الممننهج ا  

ووااالبتöاررمتطلباتت  ااإلبدااعع     
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االســتفادة منهــا يف بنــاء التصــور احلــايل للدراســة، 
ــرتالية،  ــة، واألس ــة، والكندي ــة: األمريكي كالتجرب
وبعــض  املريــة،  والتجربــة  والســنغافورية، 

ــة. ــارب املحلي التج
تــم التوصــل إىل بنــاء تصــور للقيــم الرقميــة . 5

يف العــامل الرقمــي مــن خــالل املنهــج اخلفــي 
املنظومــي. املدخــل  وفــق  املتعــددة  وممارســاهتا 

توصيات البحث:
يويص البحث بام ييل:

أن يتــم العمــل عــىل تعزيــز إدراك الطــالب وتنمية . 1
ــة  ــات الرقمي ــع التقني ــل م ــرق التعام ــم بط وعيه

بآليــات متنوعــة.
ودعــم . 2 بمتابعــة  يقومــوا  أن  الوالديــن  عــىل 

ممارســات أبنائهــم يف التعامــل مــع القيــم الرقميــة 
كطريقــة للتعايــش الســليم وحتقيــق الســالمة 

والفاعليــة هلــا.
أن تتبنــى وزارة التعليــم وثيقــة القيــم الرقميــة . 3

ــامل  ــة يف الع ــم الرقمي ــع القي ــل م ــلوب للتعام كأس
ــي.  الرقم

ــة يف . 4 ــم الرقمي ــني القي ــم بتضم ــوم وزارة التعلي تق
أنشــطة املــدارس واملامرســات التعليميــة غــري 

ــة. املنهجي
ــة يف . 5 ــات املختلف ــة والقطاع ــات األمني ــوم اجله تق

ــم  ــف بالقي ــة والتثقي ــا يف التوعي ــع بدوره املجتم
ــة. ــة املتنوع الرقمي

ــلوك . 6 ــج للس ــاء منه ــم إنش ــى وزارة التعلي أن تتبن
ــي  ــامل الرقم ــالق يف الع ــم واألخ ــالق للقي واألخ
ويتضمــن جمــاالت القيــم الرقميــة التــي تــم 
حتديدهــا )القيــم الرقميــة الدينيــة- القيــم الرقميــة 
الفكريــة- القيــم الرقميــة العامليــة- القيــم الرقميــة 
ــا(. ــة الرتفيهية...وغريه ــم الرقمي ــة- القي االجتامعي

أن تتبنــى إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة إنشــاء . 7

وحــدة خمتصــة بتقويــم القيــم الرقميــة للمجتمــع 
ــدة  ــوىل الوح ــايل وتت ــور احل ــى التص ــي، وتتبن املك
ــم  ــز القي ــة لتعزي ــات املعني ــع القطاع ــيق م التنس

ــي. ــع املك ــاء املجتم ــدى أبن ــة ل الرقمي

مقرتحات البحث:  
يقرتح البحث ما ييل:

ــتوى . 1 ــىل مس ــة ع ــة احلالي ــة للدراس ــة مماثل دراس
املناطــق التعليميــة املختلفــة.

ــة يف . 2 ــم الرقمي ــة القي ــن فاعلي ــة ع ــة متقدم دراس
ــة. ــني املتكامل ــخصية املتعلم ــو ش نم

ــة . 3 ــم الرقمي ــر اتقــان الطــالب للقي دراســة عــن أث
ــدرايس. ــم ال ــتوى حتصيله ــن مس يف حتس

املــدارس . 4 قــادة  ممارســة  واقــع  عــن  دراســة 
واملعلمــني وأئمــة املســاجد وقــادة القطاعــات 
األمنيــة واملؤثريــن يف املجتمــع للمنهــج اخلفــي يف 
جمتمعــات العمــل وانعكاســات ذلــك عىل ســلوك 

ــعودي.  ــباب الس الش
دراســة عــن القــدوات البــارزة يف املجتمــع ومــدى . 5

تأثريهــا يف نمــو الســلوك الرقمــي ألبنــاء املجتمــع.

املراجع بالعربية:

القيــم . 1 العينــني، عــيل خليــل. )1988(.  أبــو 
مكتبــة  املنــورة:  املدينــة  والرتبيــة.  اإلســالمية 

حلبــي. إبراهيــم 
برنامــج . 2 فاعليــة   .)2015( مريــم.  األمحــدي، 

ــه  ــي وحتليل ــج اخلف ــوم املنه ــة مفه ــرتح يف تنمي مق
وتوظيفــه لــدى معلــامت املرحلــة املتوســطة. جملــة 

ــة، 10)3(. ــوم الرتبوي ــة للعل ــة طيب جامع
األشــقر، أيمــن حممــود. )2017(. القيــم الرتبويــة . 3

الفلســطينية  الرياضيــات  كتــب  يف  املتضمنــة 
للصفــوف )1-4(. مؤمتــر كليــة الرتبيــة األول 
بجامعــة فلســطني املوســوم بـــ: القيــم يف املجتمــع 
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ــى. ــة األق ــات، جامع ــع وحتدي ــطيني - واق الفلس
ــة. . 4 ــة الرقمي آل حزيمــي، آمــال. )1441(. املواطن

 https://cutt.us/2pj9K

دور . 5  .)2018( نــور.  إســليم،  األغــا،  أمــرية، 
مواقــع التواصــل االجتامعــي يف تعزيــز القيــم 
ــطينية  ــات الفلس ــة اجلامع ــدى طلب ــة ل االجتامعي

وســبل تطويــره، جامعــة القــدس.
ــم اإلســالمية . 6 أمــني احلــق، حممــد. )2012(. القي

ــة  ــة دراس ــع. جمل ــىل املجتم ــا ع ــم وآثاره يف التعلي
ــد  ــيتاغونغ. املجل ــة ش ــالمية العاملي ــة اإلس اجلامع

التاســع ديســمر 2012م )ص 335-344 ).
اجلــزاز، هالــة حســن بــن ســعد. )2014م(، . 7

ــة  ــم املواطن ــرس قي ــة يف غ ــة الرتبوي دور املؤسس
ــة  ــات عربي ــة دراس ــرتح، جمل ــور مق ــة: تص الرقمي
الرتبويــني  رابطــة  النفــس،  وعلــم  الرتبيــة  يف 

.)56( العــرب، 
اجلــالد، ماجــد. )2007(. تعلــم القيــم وتعليمها. . 8

تصــور نظــري وتطبيقــي لطرائــق واســرتاتيجيات 
تدريــس القيــم. دار املســرية للنــر والتوزيــع 

ــة )ط.2(. والطباع
اخلفــي . 9 املنهــج  دور   .)1439( حامــد.  محــد، 

يف تعزيــز املســؤولية األخالقيــة. جملــة جامعــة 
القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم. الســنة الثالثــة. 

.190-153  ،)5(
اجلامعــة . 10 دور   .)2020( حممــد.  اخلطيــب، 

ــة لــدى  ــز قيــم االنتــامء واملواطن يف ترســيخ وتعزي
طلبتهــا يف ضــوء التغــريات الثقافيــة ومســتجدات 
ــي، )20(. ــر العلم ــة للن ــة العربي ــر. املجل الع

ــة . 11 ــيل. )2016(. املواطن ــال ع ــان، مج الدهش
العــر  يف  العربيــة  للرتبيــة  مدخــاًل  الرقميــة 
ــاين. ــل الث ــر، )5(، الفص ــد وتنوي ــة نق ــي، جمل الرقم

تاريــخ . 12 2030)بــدون  اململكــة  رؤيــة 

متــت   .2030 رؤيــة  ماهــي  النــر(. 
 1442/106 بتاريــخ  املوقــع  زيــارة 
/h t t p s : / / w w w. v i s i o n 2 0 3 0 . g o v. s a

الراشــد، خولــة رســمي. )2020(. مــدى . 13
امتــالك طلبــة اجلامعــات األردنيــة احلكوميــة 
العربيــة  املجلــة  الرقميــة.  املواطنــة  مهــارات 
للعلــوم والنــر لألبحــاث- العلــوم الرتبويــة 

.)10(4 والنفســية، 
القيــم . 14  .)2012( بوعطيعــط.  ســفيان، 

ــا  ــي وعالقته ــري االجتامع ــل التغ ــخصية يف ظ الش
غــري  دكتــوراة  ]رســالة  املهنــي.  بالتوافــق 
منشــورة[. كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة. 

اجلزائــر. منتــوري.  جامعــة 
روان، . 15 الفلــوح،  روان،  الســليحات، 

والرسحــان، خالــد. )2018(. درجــة الوعــي 
مرحلــة  لــدى  الرقميــة  املواطنــة  بمفهــوم 
البكالوريــوس يف كليــة العلــوم الرتبويــة باجلامعــة 
األردنيــة. مؤمتــر كليــة العلــوم الرتبيــة –التعليــم يف 
الوطــن العــريب نحــو نظــام تعليمــي متميــز. جملــة 

.)3(45 الرتبويــة،  العلــوم 
أثــر . 16  .)2017( منيــزل.  ممــدوح  الرعــة، 

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل 
ــة  ــدى عين ــة ل ــة واألخالقي ــم الديني ــة القي منظوم
مــن طلبــة اجلامعــة اهلاشــمية يف األردن. جملــة 
ــق 8،  ــة، 44)4(، ملح ــوم الرتبوي ــات العل دراس

ــة ــة األردني اجلامع
صرينــة، حديــدان، أســامء، خالــد. )2018(. . 17

االقتصــاد الرقمــي واســتهالك القيــم الغربيــة 
ــول  ــث ح ــي الثال ــى الوطن ــباب. امللتق ــدى الش ل
املســتهلك واالقتصــاد الرقمــي. املركــز اجلامعــي 

ــة. ــوف- ميل ــظ بوالص عبداحلفي
عبدالرمحــن ، نجــالء، عــيل، هيــام. )2020(. . 18



168

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2030 )املجتمع املكي أنموذجًا(.

ــم  ــز قي ــول يف تعزي ــف املحم ــات اهلات دور تطبيق
ــة لــدى طالــب وطالبــات بعــض  ــة الرقمي املواطن
ــة  ــة". املجل ــة ميداني ــة "دراس ــات املري اجلامع
جامعــة  األطفــال.  ريــاض  لكليــة  العلميــة 

.1492-1479،  )17( بورســعيد، 
عبدربــه، عبــري. الســفياين، صاحلــه. الرفاعي، . 19

ــا  ــود، رش ــد املقص ــاب. وعب ــد، رح ــاء. حمم دع
املحمــول  اهلاتــف  تطبيقــات  دور   .)2020(
ــب  ــدى طال ــة ل ــة الرقمي ــم املواطن ــز قي يف تعزي
ــة  ــة "دراس ــات املري ــض اجلامع ــات بع وطالب
ميدانيــة". جملــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، جامعــة 

 .)60( املنصــورة، 
عبدربــه، عبــري، الســفياين، صاحلــة، الرفاعي، . 20

تصــور   .)2020( رحــاب.  وحممــد،  دعــاء، 
ــة  ــة واهلوي ــة الرقمي ــم املواطن ــز قي ــرتح لتعزي مق
ــاد  ــة االبع ــا ثالثي ــتخدام تكنولوجي ــة باس الوطني
ــامت.  ــر املعل ــه نظ ــن وجه ــة م ــال الروض ألطف
جملــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، جامعــة املنصــورة، 

.)60(
ــي . 21 ــج اخلف ــزة.)2006(. املنه ــزاوي. فائ الع

البحــوث  الرتبويــة. جملــة  فلســفته وتطبيقاتــه 
الرتبويــة والنفســية. جامعــة بغــداد. العــددان 

ص69-48  والعــارش.  التاســع 
العفيصــان، عبــد الرمحــن. )2006(. أثــر . 22

التحــول يف القيــم الشــخصية واألرسيــة عــىل 
ــم العنــف  الســلوك العنيــف لــدى مرتكبــي جرائ
ــري  ــرة غ ــاض. مذك ــة الري ــباب يف مدين ــن الش م

منشــورة. الريــاض، 37.
ــج . 23 ــاء برنام ــد. )1437ه(. بن ــدي، ماج الغام

ــة  ــة الثانوي ــب املرحل ــة لطال ــم الزاه ــة قي يف تنمي
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــث باململك ــرر احلدي يف مق
]رســالة دكتــوراة غــري منشــورة[، جامعــة اإلمــام 

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
ــج . 24 ــود. )1998م(. املنه ــم حمم ــه، إبراهي فالت

املســترت ودوره يف العمليــة الرتبويــة يف املدرســة 
ــادر. ــع هب ــة. مطاب االبتدائي

ــة . 25 ــم الديني ــان. )1999(. القي ــي، نوره فهم
االجتامعيــة.  اخلدمــة  منظــور  مــن  للشــباب 

.101 احلديــث،  اجلامعــي  املكتــب 
أمــل ســفر. )2018(. مــدى . 26 القحطــاين، 

ــات  ــرر تقني ــة يف مق ــة الرقمي ــم املواطن ــن قي تضم
التعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. 
ــة  ــات الرتبوي ــالمية للدراس ــة اإلس ــة اجلامع جمل

والنفســية. 1)26(.
ــف . 27 ــيل. )2020(. توظي ــن اهلل ع ــرين، يع الق

ــدى  ــة ل ــة القيمي ــز املنظوم ــي يف تعزي ــج اخلف املنه
"نمــوذج  العــايل  التعليــم  وطالبــات  طــالب 
ــات".  ــج الرياضي ــه يف مناه ــة تطبيق ــرتح كيفي مق
جملــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز: اآلداب والعلوم 

.293-261 االنســانية،28)2(، 
ــي . 28 ــج اخلف ــيم. )2012(. املنه ــري، وس القص

لــدى  واجلامليــة  األخالقيــة  بالقيــم  وعالقتــه 
ــة  ــايس يف اجلمهوري ــع األس ــف الراب ــذ الص تالمي
ــة  ــة الرتبي ــح بكلي ــة الفت ــورية. جمل ــة الس العربي

.356-340  ،)50( الســورية،  باجلامعــة 
ــتوى . 29 ــامل. )2018م(، مس ــادة ك ــروس، غ حم

باململكــة  األطفــال  ريــاض  معلمــي  معرفــة 
العربيــة الســعودية بأبعــاد املواطنــة الرقميــة. جملــة 
البحــث العلمــي يف الرتبيــة، جامعــة عــني شــمس، 
كليــة البنــات لــآلداب والعلــوم والرتبيــة، )19(، 

ــس. ــزء اخلام اجل
ــرار. . 30 ــم الق ــي ودع ــل اإلحصائ ــز التحلي مرك

للشــباب  العاملــي  اليــوم  تقريــر   .)2020(
لإلحصــاء. العامــة  اهليئــة   .2020 الســعودي 
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مركــز التميــز يف التعليم والتعلــم. )2018م(. . 31
جتــارب دوليــة يف التعليــم القائــم عــىل الكفايــات، 
tqryr_lkfyt_-_9_bryl. .ــعود ــك س ــة املل جامع

(pdf (ksu.edu.sa

ــعث )2017(. . 32 ــرم، ش ــروان، أك ــري، م امل
مســتوى املواطنــة الرقميــة لــدى عينــة مــن طلبــة 
جامعــة فلســطني مــن وجهــة نظرهــم. جملــة 

.200-167،)11(3 فلســطني،  جامعــة 
)2019م(، . 33 حممــد،  حممــود  مهــا  ناجــي، 

املواطنــة الرقميــة ومــدى الوعــي هبــا لــدى طلبــة 
ــة  ــات بجامع ــق واملعلوم ــات والوثائ ــم املكتب قس
ــة  ــة العلمي ــافية، املجل ــة استكش ــيوط: دراس أس
جامعــة  واملعلومــات،  والوثائــق  للمكتبــات 

اآلداب،1)2(. كليــة  القاهــرة، 
احلضــارة . 34  .)1981( قيــس  النــوري. 
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.69  )2( العــراق1  العلمــي. 
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https://www.vision2030.)  .1442/06/15
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