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 :ملخص

وصقل من منطلق أن األسرة هي الوعاء األول واألخير لتنشئة الطفل وتعليمه 

شخصيته وبناء عقله، ورسم مالمح تفاعالته ومواقفه الحياتية، وبالتالي فإن وقوف هذه 

األهداف التعليمية األسرة على األساليب التعليمية الرقية وتنقيحها وتنظيمها، بما يحقق 

التربوية للتعليم الرقمي والتقليل من المخاطر للحد الممكن، الذي يضمن االستخدام 

الحسن للتعليم الرقمي، لكن بيس في جميع الحاالت االجتماعية تكون األسرة سند قوي 

ألجل تحقيق التعليم الرقمي الجيد، بقدر ما يكون لها دور في عرقلته وتحدي نشاط 

ي مجاالت شتى، وألجل ذلك فإن هذه الدراسة السوسيولوجية تعمل على إيضاح وتفعيله ف

الدور الذي تلعبه األسرة ألجل تفعيل التعليم الرقمي سواء في السياق االيجابي أو السلبي، 

بالتركيز على الوعي األسري، اإلمكانات المادية لها، عالقة األسرة بالمؤسسة التعليمية، 

السائل الرقمية، ومن هنا تتمكن هذه الدراسة السوسيولوجية من قدرة تحكم األسرة في 

اإلجابة على تساؤل الرئيس مفاده كيف تتحول األسرة من عامل فاعل في التعليم الرقمي 

 لألبناء إلى عامل يعيق سيره الفعال؟

Abstract: 

The family is the first and last container to raise the child and 
education and refining the personality and build his mind, and the 
characterization of the interactions and attitudes of life, and therefore the 
standing of this family on the methods of educational and revision and 
organize, to achieve the educational objectives of digital education and 
reduce the risks to the extent possible, Ensuring the good use of digital 
education, but in all social situations, the family is a strong proponent of 
achieving good digital education, in so far as it has a role to play in 
challenging and activating it in various fields. For this reason, this 
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sociological study works The role played by the family in order to activate 
digital education, both in the positive and negative context, by focusing 
on family awareness, its material potential, the family's relationship with 
the educational institution, the size of the family and the ability of the 
family to control the digital fluid. How does the family become an active 
factor in the digital education of children to a factor that impedes its 
effective functioning 

 :مقدمة

 

ينظر علماء االجتماع إلى األسرة بأنها الوعاء األول واألخير لتنشئة االجتماعيةة    

وصةةقل شخصةةيته وبنةةاء عقلةةه، ورسةةم مالمةةح تفاعالتةةه وبلةةورة مواقفةةه للطفةةل وتعليمةةه 

ه بشةكل الحياتية، وذلك من خالل وقوفها على األساليب التعليمية الرقية وتنقيحها مضةامين

مباشر أو غير مباشر في ثنايا عالقتها بالمؤسسات التعليمية الرسةمية، وبالتةالي المشةاركة 

فةةي تحقيةةق األهةةداف التعليميةةة التربويةةة، خاصةةة أن التعلةةيم فةةي الوقةة  الةةراهن خةةر  مةةن 

الطرائةةق الكالسةةيكية التقليديةةة إلةةى التعلةةيم الرقمةةي الةةذي يعتمةةد بدرجةةة كبيةةرة جةةدا علةةى 

لكترونيةةة الرقميةةة التةةي توفرهةةا المؤسسةةات التعليميةةة أو األسةةرة، نتيجةةة ك افةةة الوسةائ  اال

المعلومةةات المعرفيةةة الحدي ةةة وغزارتهةةا وسةةرعة تنيرهةةام مةةن ناثيةةة ومةةن ناثيةةة ثانيةةةم 

وجوب مواكبة الطفل أو المتعلم للتطورات المعرفية الحاصلة في عالم المعرفة، ومن هنةا 

حقيق األهداف التعليمية في الوق  الةراهن تعتمةد علةى العةالم فإن طريقة التعليم المناسبة لت

يتميز فقد الخصوصةية والحكةر فةي المعلومةة معاصر ال، ذلك ألن المجتمع الراهن الرقمي

إلى ثد ما، ضخامة ثجم المجتمع بشرياً لدرجة أن االتصةال المباشةر لةم يعةد ممكةن وفقةد 

بيةةر للمعلومةةات المعرفيةةة بأنواعهةةا، فعاليتةةه االجتمةةاعي إلةةى ثةةد كبيةةر، فةةي مقابةةل  خةةم ك

 .إضافة إلى تجددها المستمر

يعد التعليم الرقمي وسيلة المجتمعات المتطورة في نقل المعارف العلمية الحدي ةة    

بدل التعليم التقليدي ألجل مواكبة التطورات السريعة والدقيقة للمعرفةة، لةن يبقةى الفةاعلين 

يرة متميزة وتأثير أكبةر، ثيةأ أن بلةوع فعاليةة تعليميةة في العملية التعليمية نفسها ولهم وت

عالية متوقف بدرجة كبيرة علةى أداء هةؤالء الفةاعلين دورهةم بالشةكل المناسةب وبالتقةدير 

المطلوب، ثيأ أن أثد هةؤالء الفةاعلين األسةرة ، هةي تعةد أكبةر القفةاعلين تةأثير وال يقةل 

بقية العناصةر، ثيةأ تعةد األسةرة المراقةب تأثيرها أهمية في العملية التعليمية الرقمية عن 

الخارجي، الذي يمكنه موقعها من مالثظة النقةائ  التةي قةد تحةد  فةي العمليةة التعليميةة 

ومن خالل دورها تتمم العملية وتكمل ثلقاتها، وعليةه فةإن عةدم قيةام هةذه األخيةرة بالةدور 

بلةوع الجةودة التعليميةة  المنوط بها يجعةل العمليةة التعليميةة مختلةة معلولةة، ممةا يمكةن مةن
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الرقمية الحقيقية، لن قيام األسرة بدورها في العملية التعليميةة الرقميةة محفةوف بالتحةديات 

التةةي يجةةب علةةى األسةةرة تجاو هةةا أو المةةرور مةةن خاللهةةا ألجةةل اإلسةةهام بقةةوة فةةي تعلةةيم 

كاء وفطنة مع أبناءها ورأسمالها الحقيقي، ويكون ذلك ثقيقياً إذا ما تعامل أفراد األسرة بذ

التقنيةةة الجديةةدة المسةةتعملة فةةي التعلةةيم الرقمةةي، إضةةافة إلةةى الحنكةةة فةةي توفيرهةةا وبالتةةالي 

اسةةةةتخدامها واسةةةةتيعاب لتأثيراتهةةةةا علةةةةى المةةةةتعلم وبنةةةةاءه المعرفةةةةي، ألوقةةةةات فراغةةةةه، 

استخداماتها، من هنا يكةون دور األسةرة فةي المشةاركة فةي العمليةة التعليميةة الرقميةة كمةا 

اضةةن األول واألخةةر للفةةرد فةةي بنةةاء شخصةةيته واكتمةةال نموهةةا بيولوجيةةاً، نفسةةياً أنهةةا الح

وثتى اجتماعياً أين يةتمكن الفةرد مةن كسةب درجةة مةن الةذكاء االجتمةاعي الةذي قةدر مةن 

 . العالقات االجتماعية

 إشكالية الدراسة

تميةةةز العةةةالم المعاصةةةر بانفجةةةار معرفةةةي وتطةةةور هائةةةل للوسةةةائل التكنولوجيةةةة،    

نلهةةا فةةي كةةل مجةةاالت الحيةةاة االجتماعيةةة دون اسةةت ناء ممةةا ترتةةب عةةن هةةذا التطةةور وتنل

واالستخدام الفج للتكنولوجيا تنيرا في جميع مجاالت الحياة بمةا فيهةا مجةال التعلةيم، ثيةأ 

تنيةةرت أهدافةةه ومجاالتةةه وطرقةةه وأسةةاليبه والةةذي أصةةبح يةةدعى بةةالتعليم االلكترونةةي أو 

م الحدي ةةة التةةي تسةةتخدم التكنولوجيةةا مةةن اجةةل تنميةةه المهةةارات التعلةةيم الرقمةةي، هةةذا التعلةةي

العقلية للطفةل واسةتراتيجيات البحةأ العلمةي لةدت المتعلمةين وفةق النظريةات التربويةة فةي 

إعداد المناهج وطرق التدريس، فالبد مةن منةاهج مرنةة توافةق اثتياجةات الطالةب وميولةه 

س ومعةايير تربويةه معتمةدة وذلةك مةن واهتمامه، بالتةالي تصةميم منةاهج الرقميةة وفةق أسة

خةةالل اسةةتخدام الكتةةب اإللكترونيةةة والوسةةائ  التخةةزين المختلقةةة كةةاألقرا  الصةةلبة أو 

المدمجة، من ثم فةأن بيئةة الةتعلم الرقميةة تم ةل تحةدي للطةالب لمزيةد مةن النشةاط المك ةف 

ارسةةات والتفاعةةل اإللكترونةةي، كمةةا تعكةةس ثلقةةات الةةتعلم الصةةفي تنييةةر ايجةةابي فةةي المم

والتفكير وتحسن في مستويات الطالب في الفصول الناتجةة عةن دمةج وسةائ  التكنولوجيةا 

في عملية التعلم، في ثنايا تطبيق التعلةيم الرقمةي تتةدخل األسةرة فةي كليةات التعلةيم لرقمةي 

 . وتفاصيله

تكمةةن فاعليةةة التعلةةيم الرقمةةي فةةي عالقتةةه باألسةةرة فةةي الك يةةر مةةن المؤشةةرات    

الةةةوعي األسةةةري بضةةةرورته عةةةوك التعلةةةيم الكالسةةةيكي أو األسةةةرة وأهمهةةةا المرتبطةةةة ب

التقليدي، ألنه لم يعد هذا األخر ذا فاعلية علمية وتعليمية، وقد تحرك كةل العةالم مةن ثةول 

التلميةةذ أو الطالةةب تنيةةر وتبةةدل، ثيةةأ أهميةةة الةةوعي األسةةري تجعةةل مةةن عمليةةة التعلةةيم 

لها كل طاقاتها وإمكاناتهةا وقةد تشةارك األسةرة  الرقمي ثقيقة تدعمها وتستجيب لها وتجند

هذه العملية بشكل مبار وليس غير مباشر فقة ، وذلةك مةن خةالل اتصةل أفرادهةا وخاصةة 

الوالدين بالمؤسسة التعليمية والتعرف على هذه الطريقة التعليمية الحدي ة واالستفسار عةن 

إلمكانات المادية لها، ثيةأ أنةه سبل المساهمة فيها لتحفيز المتعلمين، أما ثاني مؤشر هو ا

من خالل اطالع األولياء علةى هةذه الطريقةة السةتيعابها يةتم تجنيةد كةل اإلمكانةات الماديةة 
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لتوفير الوسائ  التكنولوجية أو تمكين الطلبة من دفع مسةتحقات االشةتراكات لالنترنة  أو 

تةب مضةنوطة أو أو في المكتبةات اإللكترونيةة وغيرهةا لتةوفير المعرفةة الرقميةة  سةواء ك

دروس سمعية بصرية، أما ثالأ مؤشر يتم ل فةي ثقةة األسةرة بالمؤسسةة التعليميةة، ثيةأ 

أن تكوين المتعلم منقسم نصفين بين المدرسة واألسرة، وعليه فإن نجةاح العمليةة التعليميةة 

عموماً والرقمية على الخصو م في نهايةة المطةافم تبنةي علةى تكةاثف الجهةود بينهمةا، 

ذلةةك إال بال قةةة المتبادلةةة بةةين المؤسسةةتين، ثيةةأ يعةةد الطالةةب ثمةةرة األسةةرة  وال يتحقةةق

ورأسمالها وهو في ذات األول عهدة المدرسةة، وأخةر مؤشةر هةو قةدرة تحكةم األسةرة فةي 

الوسائل الرقمية، ثيأ تبدأ تلك القدرة في التحكم من مراقبة الوالدين السةتعماالت المةتعلم 

 .   أكد من سالمة المضمون وثدثتهللوسائل الرقمية وصوال إلى الت

التحدددتاا ارسددرتة رفددل ت  يددل ومةةن هنةةا تةةتمكن هةةذه الدراسةةة السوسةةيولوجية            

من اإلجابة علةى تسةاؤل الةرئيس مفةاده كيةف تتحةول األسةرة مةن  الت ليم الرقمي االتجابي

عامل فاعل في التعليم الرقمي لألبناء إلى عامل يعيق سيره الفعال؟

  

 ية الت ليم الرقميماه .0

لقد تعارف بين جمهةور العلمةاء المهتمةين بمجةال التعلةيم والةتعلم أن التعلةيم تنيةر    

شةةكالً ومضةةموناً نتيجةةة تنلنةةل العةةالم الرقمةةي أو الشةةبكة العنكبوتيةةة فظهةةر مةةا يعةةرف فةةي 

الوق  الراهن بالتعليم الرقمي، باعتباره طريقة تعليمية ثدي ة تتماشى خصةائ  المجتمةع 

راهن الةةذي يتميةةز فقةةد الخصوصةةية والحكةةر فةةي المعلومةةة إلةةى ثةةد مةةا، ضةةخامة ثجةةم الةة

المجتمع بشرياً لدرجة أن االتصال المباشر لم يعد ممكن وفقد فعاليتةه االجتمةاعي إلةى ثةد 

كبير، في مقابل ك ر و خةم المعلومةات الكبيةر وتجةددها باسةتمرار، ممةا أدت بةالتعليم إلةى 

ية مع االنترن  بحيأ يتحول المعلم مةن الشةخ  المةادي إلةى استخدام الوسائ  التكنولوج

 .  شخ  رقمي

 لمصةةطلح التعةةاريف مةةن العديةةد واالجتماعيةةة اإلنسةةانية العلةةوم علمةةاء قةةدم :ت رت دد . 0.0

 الطةةالب بةةين االتصةةال فوريةةة يحقةةق " التةةي التعلةةيم بأنةةه يةةرت أولهةةا الرقمةةي، التعلةةيم

 الكليةة أو المدرسة تصبح ثيأ إلكترونية بكاتش أو شبكة خالل من إلكترونيا والمدرسين

" شبكية مؤسسة
 
 األساتذة أو والمعلمين الطلبة الجميع متناول في المعارف كل أن بمعنى 

 التةدريس، ولهيئةة للطلبةة الحدو  دائم المعارف تجديد فإن وبالتالي ثد، ودون شرط دون

 هةذه فةي الةوارد ال ةاني التعريةف اأمة افتراضةية، إلةى الحقيقية التعليمية البيئة يحول أنه أي

نظةام تعليمةي يسةتخدم تقنيةات " الةتعلم اإللكترونةي بأنةه  لمصةطلح السوسيولوجية الدراسة

المعلومات وشبكات الحاسةوب فةي تةدعيم نطاقةات العمليةة التعليميةة وتوسةيعها مةن خةالل 

"مجموعة من الوسائ ، منها الحاسوب، واإلنترن ، والبرامج اإللكترونية 
 

يةأ تعمةل ، ث

هذه األخيرة على نقل المعارف منظمة متخصصة لجمهةور الطلبةة باسةتخدام التكنولوجيةة 

االتصال الحدي ة وبوسائ  عالية الحداثة، وفي تعريف ثالأ له نفس طريقةة التصةور فإنةه 

طريقةةة للةةتعلم باسةةتخدام اليةةات االتصةةال الحدي ةةة مةةن " يةةرت بةةأن التعلةةيم الرقمةةي هةةو 
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" سائطه المتعددةثاسوب، وشبكاته، وو
 
" أما التعريف الموالي يرت التعليم الرقمي بأنةه  

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلّمةين أو المتةدربين فةي أي وقة  

وفي أي مكان ، باستخدام تقنيةات المعلومةات واالتصةاالت التفاعليةةم لتةوفير بيئةة تعليميةة 

"لمصادر تعلميه تفاعلية متعددة ا
 
بمعنى أن التعليم الرقمي هو ذاته التعليم الكالسةيكي أو  

التقليةةدي الفةةارق الوثيةةد هةةو التنيةةر وسةةائل وتقنيةةات المعلومةةات واالتصةةاالت التةةي تعيةةد 

 هيكلة العملية التفاعلية ومن ثم بلورتها،

مي بأنةه لكن التعرف الرابع واألخير أك ر شمول وتفصيل وهو يرت التعليم الرق            

يشمل مجموعةة واسةعة مةن التطبيقةات والعمليةات م ةل اسةتخدام الويةب كأسةاس للةتعلم، " 

كمةةا يمكةةن نقةةل . والكمبيةةوتر كأسةةاس للةةتعلم، والصةةفوف االفتراضةةية، والتعةةاون الرقمةةي

المحتةةوت مةةن خةةالل اإلنترنةة ، وأشةةرطة تسةةجيل صةةوت وصةةورة، والبةةأ عةةن طريةةق 

"علي، واألقةةرا  المضةةنوطة األقمةةار الصةةناعية، والتلفزيةةون التفةةا
 

، وهةةي أدوات فةةي 

 المعةارف ونقةل والتلقةين التعلةيم فةي طريقةة هةو الرقمةي التعلةيم أن بمعنيمتناول المتعلم، 

 الحدي ةة تقنيةة وسائل استخدام مع العمرية المستويات كل في المختلفة المتخصصة العلمية

 والزمنيةةة المكانيةة لمسةةافاتا يختةزل الرقمةةي التعلةيم بحيةةأ الرقمةي، أو الشةةبكي لالتصةال

 فةي التعليم الرقمي يسهم وبالتالي الفردية، الفروقات تجاو  من المتعلمين يمكن أن واألهم

 التعلةيم ثةول شةامل تعريةف اعتمةاد يمكةن سةبق ومما عموماً، بقوة التعليم األهداف تحقيق

 سةةتخدامبا معةةين لمسةةتوت المتخصصةةة العلميةةة المعةةارف نقةةل عمليةةة أنةةه ومفةةاده الرقمةةي

  .الرقمي أو الشبكي لالتصال الحدي ة تقنية وسائل

يعد التعليم الرقمي أثةد منتجةات المجتمةع المعاصةر الةذي بةالو فةي تو يةف  :هداف . 8.0

الشةةبكة العنكبوتيةةة بجميةةع مجةةاالت الحيةةاة االجتماعيةةة وأنسةةاقها ونظمهةةا، وإثةةداه التعلةةيم 

ئةة االجتماعيةة الحدي ةة فةي كةل مجةاالت الرقمةي، والتةي بةات لزامةاً علةى اإلنسةان فةي البي

الحيةاة والوجةود االجتمةاعي الرسةمي وغيةر الرسةمي، وبالتةالي فةإن اسةتخدام الرقمنةة فةةي 

التعليم فإنه يحقق الك ير من األهداف للمتعلم والهيئةة التعليميةة والتعلةيم فةي ثةد ذاتةه علةى 

مهةارات ضةروريةيتم ل في إكساب المعلمين والطةالب ك ير من األصعدة، وأول هدف 
 
 

وال مةةة للتعامةةل مةةع اسةةتخدام التكنولوجيةةا الحدي ةةة العاليةةة الجةةودة، كةةذلك يهةةدف التعلةةيم 

تطوير األدوار التي يقوم بها الهيئة التعليمية المكونة مةن كةل فةرد فةي اإلدارة  الرقمي إلى

والمعلم ألجل فاعلية عالية للعملية التعليمية التعليمية
 

م التطةورات م ومن ثم مواكبةة المةتعل

العلميةةة والتكنولوجيةةة المسةةتمرة، كةةذلك تقةةديم اسةةتراتيجيات تعليميةةة تناسةةب كافةةة الفئةةات 

العمريةة المختلفةة والمسةتويات المعرفيةةة والتعليميةةم لتمكةين مةةن مراعةاة الفةروق الفرديةةة 

ن فيما بين تلك الفئات، ومن ثم تنميةة تفكيةر المةتعلم بالطريقةة الذاتيةة الخاليةة بقةدر كبيةر مة

االعتمادية
 
 .في االنتقاء والتفاعلية ونوع النشاط 

يهةةدف التعلةةيم الرقمةةي إلةةى مسةةاعدة الهيئةةة التعليميةةة علةةى مواجهةةة أهةةم مشةةكل    

تربةةوي المتم ةةل فةةي األعةةداد المتزايةةدة للمتعلمةةين
 
والةةذي يتطلةةب مةةوارد بشةةرية وماديةةة  
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مةن دول العةالم المعاصةر وعتةاد كبيةر ذا جةودة وكفةاءة وكفايةة عاليةة قةد ال تةتمكن الك يةر 

توفيرهةةا، وفةةي المقابةةل فةةإن التعلةةيم الرقمةةي يةةتمكن مةةن نقةةل المعةةارف بسةةرعة وإيصةةال 

المعلومات إلى المتعلم، باإلضافة إلى إمكانية وسهولة تحةديأ المعلومةات والموضةوعات 

علةى المواقةةع اإللكترونيةةة، وبالتةةالي سةةهولة الحصةول علةةى تنذيةةة راجعةةة مسةةتمرة خةةالل 

لةةتعلم، وبالتةةالي يصةةبح التعلةةيم الرقمةةي نظةةام مجتمعةةي معاصةةر، تؤسةةس عليةةه عمليةةة ا

 . المجتمعات المعاصرة مستقبلها ووجودها

هةةدف العةةام للتعلةةيم الرقمةةي والةةذي يشةةمل جميةةع األهةةداف وبنةةاًء عليةةه، فةةإن ال   

المذكورة سلفاً يتم ل في بناء شخصية فرد قادر على الحفا  على هويته وفةي ذات الوقة  

توعباً التنيةةرات االجتماعيةةة بمةةا فيهةةا للتطةةورات التكنولوجيةةة وغيرهةةا واألهةةم كيفيةةة ومسةة

    .التعامل معها لما يفيد ذاته ومجتمعه

مةةن منطلةةق أن التعلةةيم الرقمةةي هةةو التعلةةيم التقليةةدي أو الكالسةةيكي مةةع : خصائصدد . 1.0

تم ل في قوة الوسةيلة فارق بسي ، يتم ل في الوسيلة التعليمية أو بمعنى أبس ، أن الفارق ي

االتصالية المتم لة في التقنية الرقمية، التي تتخذ العديد من األشكال أهمهةا واألك ةر تةداول 

أشةةرطة تسةةجيل صةةوت وصةةورة، والبةةأ للقمةةر بةةين جمهةةور المعلمةةين والمتعلمةةين هةةي 

، لكةن فةارق جةوهري وعميةق لةه االصطناعي السةمعي البصةري، األقةرا  المضةنوطة

ارق بيداغوجي وتعليمي كبيةر جةداً ممةا أدي بةالتعليم الرقمةي إلةى كسةب مكن من إثدا  ف

التعليم اإللكترونةي يةوفر بيئةة تعليميةة تفاعليةة تجمةع خصائ  نوعية مهمة جدا أهمها أن 

بةةةين المتعةةةة والةةةتعلم فةةةي أن واثةةةد
  

، ثيةةةأ أن المةةةتعلم فةةةي خضةةةم اسةةةتخدامه للوسةةةيلة 

رف بالبحةأ واالستقصةاء والتواصةل مةع التكنولوجية والنةور فةي مجةاالت العلةوم والمعةا

العوالم القربة والبعيدة المعلومة والمجهولة، إضافة إلةى المرونةة المكانيةة والزمنيةة
  
فةي  

االستخدام فال يحد ثركته مكان منلق أو ثواجز ثيأ أنةه بإمكةان المةتعلم اسةتخدم التقنيةة 

محةةددة صةةباثية أو  غرفةةة فةةي بيةة  أو مدرسةةة أو ثديقةةة كمةةا ال يةةرتب  االسةةتخدام بفتةةرة

مسائية أو ليلية مما يعطي المتعلم الحرية فةي التمةدرس الرقمةي وبرمجةة ثياتيةة األخةرت 

كيفما شةاء، واألهةم أن هاتةه المرونةة تةوافر السةالمة للمةتعلم
  

، مةن التعةرك للك يةر مةن 

المشةةكالت التربيةةة كةةذلك المشةةكالت االجتماعيةةة التةةي تتولةةد عةةن التفاعةةل التقليةةدي مةةع 

ن م ةل التسةرب المدرسةي وعةدم التكيةف مةع الصةف، وعةدم التوافةق مةع الةتعلم، أو األقرا

 .الخ... العنف المدرسي 

يشجع التعليم الرقمي علةى الةتعلم المسةتمر للفةرد مةدت الحيةاة وبأقةل تكلفةة   
  
مةن  

الةةتعلم التقليةةدي، سةةواء أكةةان ذلةةك بهةةدف الحصةةول علةةى درجةةة علميةةة معينةةة أم شةةهادة 

المعرفي أو بنرك االطالع على الحديأ في العلم والمعرفة للممارسة معترف بها للدعم 

مهنةةة معينةةة أو ممارسةةة البحةةأ العلمةةي، والتةةي عةةادة مةةا يسةةتفيد منهةةا المةةتعلم فةةي اجةةراء 

بعةةا األعمةةال التطبيقيةةة، وأمةةا أخةةر خاصةةية رصةةدها العلمةةاء للتعلةةيم الرقمةةي تتم ةةل فةةي 

سهولة تحديأ المادة التعليمية اإللكترونية
  
على الشبكة العالمية للمعلومةات، ألن الشةبكة  
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العنكبوتيةةة متصةةلة بكةةل مراكةةز ومخةةابر البحةةأ العلمةةي فةةي جميةةع المجةةاالت التةةي تعمةةل 

 .بشكل مستمر على تطوير العلم

لقد سبق وقيل أن التعلةيم الرقمةي هةو تعلةيم كالسةيكي الفةارق الوثيةد يتم ةل : أب اده. 1.0

تصالية، وبالتالي فإن التعليم الرقمي له أربعة أبعةاد أساسةية في طبيعة الوسيلة التعليمية اال

 المكةةةون وأخيةةةراً  األسةةةرة إضةةةافة المكونةةةة التعليميةةةة الهيئةةةة المةةةتعلم، أو الطالةةةبأولهةةةا 

 بعضةها مةع متفاعلةة أنها إال بعضها عن منفصلة المكونات أن يبدو أنه ورغم التكنولوجي

 العمليةةة فةي مكةون عةن الحةديأ عبيصة أنةةه لدرجةة الةبعا بعضةها فةي ومةؤثرة الةبعا

 لألهةةداف وتحقيقهةةا التعليمةةة العمليةةة تمةةام فةةإن وبالتةةالي للبقيةةة، التطةةرف دون التعليميةةة

 .التعليمية الجودة تحقيق وأثدثها وأقصاها والمطلوب المناسب بالشكل

فهةةو المسةةةتهدف بالدرجةةة األولةةى فةةةي هةةذه العمليةةةة  المةةةتعلم، أو الطالةةب يعتبةةر   

ثيأ أن إعداد المعلم إعدادا جيدا في كفاياته العلمية والتربويةة، وبنةاء المنةاهج المتشابكة، 

وإعداد المقررات وثسن صياغتها وترتيبها وربطها باألهداف البيداغوجية المنشودة ومةا 

يقةع . إليها من عمليات سابقة والثقة كلها من أجل هذا المةتعلم الةذي نريةد بنةاءه بنةاء جيةدا

مةن  األسةرة مةن الممتةدة التالميةذ أوليةاء جمعيةةاضةنتين أساسةيتين همةا هذا المةتعلم بةين ث

 التعليميةةة، المةةواد األسةاتذة، مةةن بةدورها المكونةةة التعليميةةة الهيئةةناثيةة ومةةن ناثيةة ثانيةةة 

 ،وبةةين هةةذين الحاضةةنين األساسةةيين هنةةاك محةةي  كبيةةر االمتحانةةات، المكتبةةة، اإلداريةةون،

الوسةيلة  فةي المجسةدالوسةيلة التعليميةة  في المجسد لوجيالتكنو المكون وأخيراً  إلى إضافة

 فإنةه وبالتةالي ،العنكبوتيةة الشبكة شخصية، ثواسب االنترن ، موقعالتعليمية المتم لة في 

 المعرفةةة نقةةل علةةى تعمةةل وسةةيطة اليةةة كونهةةا فةةي الرقميةةة التعليميةةة الوسةةيلة أهميةةة تكمةةن

 أخةرتم ناثيةة ومن ناثية من لتعليميما ومستواه المتعلم ومهارات قدرات تناسب بطريقة

 الوسةيلة هةذه كانة  كلمةا فإنةه بالتةالي للمدرسةة، المقصةودة التعليميةة األهةداف مع تتناسب

 ذات التعليمةة العمليةة كانة  كلمةا اسةتعمالها سهولة ثيأ من وكفؤ توفرها ثيأ من كافية

 .بحاجتها المتعلم التي بالطريقة المعارف نقل في عالية جودة
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 التفاعليةة الصةيرورة علةى كبيةرة بدرجةة تةؤثر الرقميةة التعليميةة الوسةيلة فإن عليه، وبناءً 

 إلةى إضةافة المةتعلم، طةرف مةن مكتسبةال المعلومات ونوع كم ثيأ من التعليمية، للعملية

 األهةةةداف تحقيةةةق مةةةن االقتةةةراب ثةةةم ومةةةن وجيةةةز، وقةةة  فةةةي تلةةةك نقةةةل مميةةةزة سةةةرعة

 المةتعلم يتةأثر وهنةا التعليميةة، الهيئة وضعتها التي االجتماعية وثتى النفسية البيداغوجية،

 عمليةةةلل األخةةرت المكونةةات طبيعةةة فةةي تأثيرهةةا مةةن انطالقةةاً  وأعمةةق أكبةةر بدرجةةة معرفيةةاً 

 فةإن وبالتةالي النفسةية، واالجتماعية التعليمية وفعاليتها وو يفتها وشكلها الرقمية التعليمية

 ثةد فةي المكةون وفاعليةة قوة في تتنير إلى يؤدي الرقمية للطبيعة التعليمي المكون تحويل

 نقةل فةي المتعلم على - التكنولوجي المكون وأخيراً  األسرة التعليمية، الهيئة المتعلم، - ذاته

 .الشخصية بناء ثم ومن والذهن العقلي النمو وإتمام المعارف

 :ماهية الوعي ارسري .8

لقد أكد علماء االجتماع األسرة والتعليم أنه توجد عالقة تفاعلية عميقة وطيدة بةين           

كل من الةوعي األسةري الةذي يتخلةل التفةاعالت والعالقةات األسةرية مةن جهةة ومةن جهةة 

لتعلةيم عمومةاً بكةةل مكوناتةه، بمةا فيةه العمليةةة التعليميةة الرقميةة، ويتجسةد هةةذا ثانيةة نظةام ا

التفاعل التبةادلي فةي دعمةه، ورفةع مةن كفةاءة مكوناتةه وكفايةة و ائفةه فةي تحقيةق أهةداف 

 .التعليمية العميقة

كلمةٌ الةوعي علةى ضةمي شةيء واثتةواءه، وفةي قةواميس اللنةة العربيةة  تدل: ت رت  . 0.8

َثفِظَةه وفَِهَمةه وقَبِلَةه، : لِعْلَم أِعيِه َوْعياً، ووَعى الشيء والحديأ يَِعيه َوْعياً وأَْوعةاهَوَعْيُ  ا

فهو واٍع، وفالن أَْوَعى من فالن أَي أَْثفَظُ وأَْفهَم
  

، وهنا فإن الوعي يعني قدرة يتميز بها 

 .اإلنسان ال غير وهي قدرة تمكن اإلنسان من استيعاب ما يحصل من ثوله

عليةةه فقةةد اتفةةق الفالسةةفة ثةةول كةةون الةةوعي ثالةةة عقليةةة يكةةون فيهةةا العقةةل و   

إدراك بحالةةة
  
نتيجةةة تواصةةله المباشةةر مةةع محيطةةه الخةةارجي عةةن طريةةق منافةةذ الةةوعي  

الخمةس المتم لةةة فةةي الحةواس الخمةةس، ثيةةأ أن دور هةذه المنافةةذ يتم ةةل فةي نقةةل الصةةور 

نةةاء المعةةاني والةةدالالت لمختلةةف علةةى اختالفهةةا ونقةةل األصةةوات علةةى اختالفهةةا ومةةن ثةةم ب

المكونات المجودة في المحي  الخارجي والتةي تشةكل البنةاء المعرفةي الةداخلي، كمةا يم ةل 

بملكةات  اإلنسةان الحالةة العقليةة التةي يتميةز بهةا" النفس بأنةه  الوعي عند العديد من علماء

راك الحسي للعالقةة بةين والقدرة على اإلد المحاكمة المنطقية، الذاتية والحكمة أو العقالنية

ولإلشةةارة إلةةى خاصةةية مةةن ثةةاالت الةةذهن م ةةل الكيةةان الشخصةةي والمحةةي  الطبيعةةي لةةه، 

اإلدراك واإلثسةةةاس والتفكيةةةر والتةةةى تميةةةز هةةةذه الحةةةاالت عةةةن ثةةةاالت الةةةذهن غيةةةر 

"الواعية
  

، ومن ثمة فإن اإلنسان من خالل ذلك الوعي يةتمكن مةن معرفةة مةا ينفعةه ومةا 

الةخ، وبالتةالي فةإن الةوعي ... يخطة ، يةنظم، ينسةق، ويوجةه اثتياجاتةهيضره وبنةاًء عليةه 

بةأمر مةةا يتضةةمن معرفتةةه والعمةةل بهةةا فةةي ثياتةةه ألجةةل وجةةود اجتمةةاعي ونفسةةي مرضةةي 



 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

222 

ومريح، ومن هنا فإن الوعي ثقيقة ثياتية اجتماعية ونفسية ال يمكن لإلنسان التخلةي عنةه 

 . أو التصرف في محيطه دونه

لمنظةور السوسةيولوجي، فةإن الةوعي االجتمةاعي هةو نتيجةة للتفاعةل بةين أما من ا          

األفةراد والمحةي  المةادي وغيةةر المةادي، وهةو يلعةب دوراً هامةةاً فةى التطةور االجتمةةاعي، 

سواء كةان هةذا الةدور إيجابيةاً أو سةلبياً 
  

، وبالتةالي تتولةد األفكةار وتتبادلهةا بةين النةاس قةد 

ون عائقاً أمام هذا التطور، وذلك ثسب طبيعة الةوعي تساعد على تطور المجتمع أو قد تك

" إلةى  االجتماعي الذي تكون عند أفراد المجتمةع، وبالتةالي فةإن الةوعي االجتمةاعي يشةير

كمةةا يشةةير . إدراك اإلنسةةان لذاتةةه ولمةةا يحةةي  بةةه إدراكةةاً مباشةةراً، وهةةو أسةةاس كةةل معرفةةة

إدراك اإلنسةةان لنفسةةه وللبيئةةة الةةوعي إلةةى الفهةةم وسةةالمة اإلدراك، ويقصةةد بهةةذا اإلدراك 

ولعل هذا يعنى فهم اإلنسان لذاته ولآلخةرين عنةد تفاعلةه معهةم سةعياً إلشةباع . المحيطة به

ثاجاتةةه، وقضةةاء مصةةالحه وهةةو مةةدرك للعالقةةات بينةةه وبةةين ا خةةرين والبيئةةة مةةن خةةالل 

"المواقف المختلفة 
  

مواقةف ، ثيأ أن األفراد في المجتمع يعيشون عدد ال متناهي مةن ال

االجتماعيةةةةة المرتبطةةةةة بحاجةةةةات وخيةةةةارات اإلنسةةةةان واالنتقةةةةاءات والبةةةةدائل العالئقيةةةةة 

والسلوكية المعروضة أمانه في الواقع االجتماعي التفاعلي، ومنه تتشةكل رصةيد المفةاهيم 

التي تتمحور ثةول القضةايا الحياتيّةة والمصطلحات والكلمات، التي تبني فكره االجتماعي 

بما أن الحةواس ال تكةون صةائبة فةي جميةع األثةوال فةإن البنةاء المعرفةي والمعيشيّة، لكن 

ليس صحيح في جميةع األثةوال، وبالتةالي قةد يكةون لةيس ثقيقيةا بطبيعةة القضةايا الحياتيةة 

المختلفةة التةةي تحةةي  باإلنسةةان، بمعنةةى أن وعيةةاً ُمضةلالً  ائفةةاً يجعةةل ثكمةةه علةةى مختلةةف 

مقاربةة عةين الصةواب بةأّي ماً خاطئاً لم يستطع القضايا واألمور التي تجري من ثوله ثك

شكٍل من األشكال، وعليه يعبّر الوعي االجتماعي عن مدت إدراك الفرد لألشياء المحيطةة 

به والتي يعد هو جزء منها واألهم أخذ البديل المناسب المتاح لةه والةذي يكشةف عةن يقةين 

األثةةدا  التةةي تةةدور ثولةةه  علمةةه وارتباطةةه بواقعةةه الحقيقةةي نتيجةةة اتصةةاله المباشةةر بكةةل

والتةةي لهةةا عالقةةة الكيةةان الشخصةةي والعقلةةي بمحيطةةه وبيئتةةه، وبالتةةالي تتشةةكل لةةدت الفةةرد 

 . قراراته ومواقفه

وهنا يصل الطرح والمناقشة التصورية للمفهوم إلى وضع إطاراً عامةاً دقيقةاً يةتم   

عي األسري، الذي يشةير االعتماد عليه لإلجابة على إشكالية البحأ، وعليه فإن مفهوم الو

إدراك الفةةرد لذاتةةه ولمةةا محيطةةه أو بيئتةةه األسةةرية إدراكةةاً مباشةةراً، يةةؤدي إلةةى فهةةم إلةةى 

وسالمة اإلدراك لوجوده فةي األسةرة وكةل فةرد فيهةا تفاعلةه معهةم سةعياً إلشةباع ثاجاتةه، 

وقضةةةاء مصةةةالحه وهةةةو مةةةدرك للعالقةةةات األسةةةرية الداخليةةةة وعالقتهةةةا بمختلةةةف الةةةنظم 

  .ة في المجتمع الكبير من خالل المواقف األسرية المختلفةالموجود

خطةوة مهمةة فةي تطةوير الةذات وخلةق ونضةجه يشةكل الةوعي االجتمةاعي : أهميت . 8.8

اإلنسةةان المبةةدع المةةتفهم القةةادر بةةدوره االجتمةةاعي مجالةةه الواسةةع والضةةيق معةةاً كةةاألدوار 

للحيةةاة االجتماعيةةة الخاصةةة المتعلقةةة باألسةةرة وأفرادهةةا، كلهةةا أدوار مهمةةة وضةةرورية 



 مليكة محمد عرعور /د.أ
 

 

222 

والعامةةة، وبالتةةالي فاإلنسةةان الةةواعي يسةةاهم فةةي بنةةاء المجتمةةع وجميةةع مؤسسةةاته وأهمهةةا 

األسرة وتطوره والمشاركة في ذلك بقوة من خالل الوعي
  

، وبالتالي فإن تطوير الةوعي 

ره االجتمةةاعي يبةةدأ مةةن تطةةوير الةةذات أوال، وبابةةه مراقبةةة اإلنسةةان لنفسةةه أي مراقبةةة أفكةةا

ومشةةاعره وسةةةلوكه ومالثظةةةة تلةةك األفكةةةار التةةةي تشةةعره بالنبطةةةة والحيويةةةة واالنفتةةةاح 

واألفكار التي تسلبه طاقته وتشعره بالضعف أو األلةم والمعانةاة واالننةالق علةى الةذات
  

 ،

ثةول ذاتةه ثيأ أن الفرد من خالل مراقبتةه لنفسةه سيصةل إلةى أن مسةتوت مةن المشةاعر 

اتها الماديةة المعنويةة والمجةاالت التةي تفعةل فيهةا الشخصةية، وما تطمح لتحقيقه وما إمكان

 .الخ...وتبر  فيها مهاراتها

وهنا يتولد رصيد كبير من األفكار وتتبلور على إثره السلوك وتتخةذ بةه الواقةف             

وتحدد بةه البةدائل، ولةذلك فةإن عمليةة التطةوير الةذاتي تبةدأ فةي بلةورة الةوعي بقيمةة الةذات 

قيمة المحي  من ثوله، ليرتقي الفرد مةن فهةم ذاتةه إلةى فهةم محيطةة يمةأل عقةل  ليصل إلى

اإلنسان الواعي والالواعي بأفكار ثقيقية واقعية مرتبطة بمةا يةرده المحةي  االجتمةاعي
  
 

بما يحتويه من جماعات وأنسق ونظةم تسةهم فةي تشةكيل الةوعي االجتمةاعي نتيجةة تفاعةل 

 .المعطيات الشخصية والمجتمعية

ن أهمية الوعي االجتماعي فةي تمكةين الفةرد مةن انتقةاء البةدائل السةلوكية فةي الموافةق تكم

المناسبة للواقع االجتماعي ومعطياته ومتطلباته وذات الفةرد فةي ان واثةد، بمعنةى، يعمةل 

الةةةوعي المجتمعةةةي علةةةى المفاضةةةلة بةةةين البةةةدائل السةةةلوكية التةةةي يطرثهةةةا أمامةةةه الواقةةةع 

وثداتةةه البنائيةةة وتفاعالتهةا والتةةي قةةد تكةةون مفيةةدة للمجتمةةع االجتمةاعي، الةةذي يحمةةل بةةين 

والحياة االجتماعية وما هو غير ذلك وما هو ايجابي وما هو سةلبي
  

، وبالتةالي مةا يطةور 

المجتمع وما يدمره، من ثم فإن الوعي المجتمعي يمكن الفةرد مةن انتقةاء البةدائل السةلوكية 

 .المناسبة للمجتمع

همية الوعي االجتماعي في تمكين الفةرد مةن انتقةاء البةدائل العالئقيةة كما تكمن أ            

فةةةي الموافةةةق المناسةةةبة لألفةةةراد ا خةةةرين ومعطيةةةاتهم واثتياجةةةاتهم وذات الفةةةرد فةةةي ان 

واثد
  

، بمعنى، يعمل الوعي المجتمعي علةى المفاضةلة بةين البةدائل العالئقيةة التةي تفةر  

ت لتبةادل االشةباعات والمنةافع بطريقةة ال تسةبب في المجتمع والحيةاة االجتماعيةة التوا نةا

الضةةرر اليةةن مةةن األطةةراف المتفاعلةةة، وفةةي القضةةيتين األولةةى وال انيةةة التةةي تتجلةةى فيهةةا 

أهميةةة الةةوعي المجتمعةةي فةةي الحيةةاة االجتماعيةةةم بمةةا تنطةةوي عليةةه مةةن أفةةراد، جماعةةات 

شةةكل متزايةةد وتنظيمةةات ونظةةمم كةةل مةةن سةةلوكات الفةةرد وعالقاتةةه فةةي المجتمةةع تسةةير ب

وبالتةةالي رصةةيده المعرفةةي وال قةةافي بكبةةر بشةةكل متزايةةد، ومةةن ثةةم سةةعة البةةدائل تتسةةع، 

وبالتةةالي تصةةبح المفاضةةلة السةةليمة بينهةةا يتطلةةب رجاثةةة عقةةل أكبةةر أي وعةةي مجتمعةةي 

أوسع
  

 .، هذا يعني أن سالمة البدائل المنتقاة يتطلب نضح الوعي المجتمعي للفرد

ل نضةح الةوعي المجتمعةي األسةريم أي أوليةاء األمةور في غالب األثيان، يتشك   

ثةةول قضةةية التعلةةيم الرقمةةي مةةن خةةالل الحةةوار : فيهةةا والوالةةدين بالتحديةةد أو كبةةار السةةن
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الواعي المبني على تقبل ا خرين واراءهم ثول ما يقدمه التعليم الرقمي من موضةوعات 

وكيفية معالجتها واستخدام التقنية الرقمية
  
رك وكةل مةا يتعلةق بةالمتعلم، ألجل ذلك النة  

وإن اختلف  أو ثتى تناقض  معهم، ألنهم جزء من الوجود االجتمةاعي الةذي يعةيي فيةه، 

وإن وجودهم ضروري فةي الحيةاة االجتماعيةة ألنهةا مبنيةة علةى المشةاركة االجتماعيةة
  
  

 .التي تستلزم تو يف كل بما يملكه الفرد من معارف ومهارات وما يقدر عل القيام به

كمةةا يمكةةن الفةةرد مةةن التفكةةر الةةواعي بكةةل مةةا يهةةم بةةالواقع االجتمةةاعي األسةةري     

والمةةةتعلم بالتحديةةةد وتفاعالتةةةه، معطياتةةةه، ومتطلباتةةةه، ومةةةن ثمةةةة اسةةةتيعاب تناقضةةةاته 

واختالفاتةةه واألهةةم كيفيةةة تو يفهةةا هةةذه االخيةةرة ألنهةةا جةةزء مهةةم مةةن المجتمةةع واألسةةرة 

وتركيبته
  
ه، إضافة إلةى ذلةكم يَمكةن الفةرد الةوعي العالئقةي ألجل ترقية المجتمع وتطري 

األسةةةري مةةةن اسةةةتخدام رصةةةيد رأس المةةةال االجتمةةةاعي المتم ةةةل فةةةي شةةةبكة العالقةةةات 

االجتماعية األسرية ونفوذهةا
  
تكمةن أهميتةه األخالقيةة فةي اعتبةار التواصةل االجتمةاعي  

وثةاكمين علةى  واإلنساني، والتشارك الحر مبدأين أساسيين من مبادئ االجتماع الحةديأ،

الةذي تشةكل مةن  التنافس بين األفراد والجماعةات وأثةدها األسةرة، فةي مختلةف المجةاالت

خالل التفاعل مع المحي  الخةارجي لألسةرة، التةي يمتلكهةا الفةرد جةراء عالقاتةه مةع غيةر 

 .من األفراد خار  األسرة، ألجل تحقيق مشاركته االجتماعية في التعليم

 :  ليم الرقميعالقة الوعي ارسري بالت .1

إن الةةوعي األسةةري لةةه قةةدرة كبيةةرو فةةي إسةةتعاب التفةةاعالت االجتماعيةةة وبلةةورة    

فهةم الفةرد وسةالمة إدراكةه العالقات األسةرية كونةه يمكنةه يحمةل فةي ثنايةاه القةدرة علةى ال

سالمة إدراكةه فهم الفرد وال لذاته ولها وما فيها وما عليهام من ناثية ومن ناثية أخرتم و

لمحيطه أو بيئته االجتماعية واألسةرية إدراكةاً مباشةراً ومةن ثمةة وهنةا األهةم كيفيةة الةرب  

فةةي جملةةة عالقةةات و يفيةةة متكاملةةة متسةةاندة، يمكةةن مةةن إشةةباع ( الةةذات والمحةةي )بيةةنهم 

ثاجةةات كةةل أفرادهةةا، وقضةةاء مصةةالحهم مةةن خةةالل شةةبكة العالقةةات األسةةرية الداخليةةة 

لف النظم الموجودة في المجتمع الكبيروالخارجية بمخت
  
بما فيها نظام التعليم الةذي كونةه  

 باسةتخدام لألفةراد العمرية المستويات كل في المختلفة المعارف والتلقين التعليم في طريقة

عالقةة الةوعي  أن يعنةي هةذا الرقمةي، أو الشةبكي كاالتصةال الحدي ةة تقنيةة تعليميةة وسائل

ميةةق متجةةذرة فةةي أعمةاق أبنيةةة األسةةرة والنظةةام التعلةةيم فةةي أن األسةري بةةالتعليم الرقمةةي ع

واثةةد، وعليةةه تسةةعى هةةذه الدراسةةة السوسةةيولوجية إلةةى اسةةتنطاق تلةةك العالقةةة اسةةتنطاقا 

سوسيولوجي من خةالل ثةال  أبعةاد جوهريةة أولههةا القةدرة الماديةة لألسةرة وقةدرتها فةي 

التعليمةة الرقميةة، وأخيةراً قةدرة تحكةم  توفير الوسائل الرقمية، ثانيها ثقة األسرة في الهيئةة

 .األسرة في المعرفة السائلة الرقمية

فةةي هةةذا البعةةد، يوجةةد مفهةةوم أساسةةيين : القدددرا المادتددة ل سددرا   سددائل الرقميددة. 0.1

األول القدرة المادية لألسرة وال اني الوسةائل الرقميةة المسةتخدمة فةي التعلةيم، ثيةأ يشةير 

ألسرة إلى قدرة األسةرة وإمكانياتهةا فةي تةوفير جميةع المتطلبةات األول أي القدرة المادية ل
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الماديةةة األساسةةية وال انويةةة التةةي يحتاجهةةا جميةةع أفةةراد األسةةرة فةةي ثيةةاتهم االجتماعيةةة 

المعاصةةرة الراهنةةة فةةي جميةةع المجةةاالت الحياتيةةة، التةةي تسةةاعد هةةؤالء فةةي كةةل المراثةةل 

العمريةة
  
رة والتةي يسةتعينون بهةا فةي ثيةاتهم علةى التكيةف مةع متطلبةات الحيةاة المعاصة 

لمجابهة صعوباتها، ثيأ أن أثد تلك المتطلبات الضرورية الوسائل المستخدمة في تعلةيم 

أفةةراد األسةةرة تعليميةةاً رسةةمياً أو ثةةراً ، ثيةةأ يكمةةن دور تلةةك القةةدرة فةةي تةةوفير الوسةةائل 

يةة الرقميةة بإلحةاح، الضرورية على اختالفها وأثدها الرقمية التي تتطلبهةا العمليةة التعليم

ألنها وسائ  يستخدمها المعلةم البشةري أو االلكترونةي لنقةل المعرفةة العلميةة المتخصصةة 

للمتعلم مهما كان مستواه العلمي أو مرثلته العمرية، وبالتالي الوسائل الرقمية هةي ثاجةة 

هةي  إلتمةام العمليةة التعليميةةم هةذا مةن ناثيةة ومةن ناثيةة ثانيةةموضرورة ال منا  منها 

متطلبات باهظة ال من، وبالتالي فهي تتطلب ميزانية خاصة، لذلك اسةتوجب علةى األسةرة 

توفيرهةةا أو المشةةاركة فةةي توفيرهةةا علةةى اقةةل تقةةدير مةةن خةةالل المشةةاركات الماديةةة التةةي 

تقةدمها للمدرسةة، وهةةي مشةتركات قةةد تشةكل عةبء مةةادي علةى األسةةرة وميزانيتهةا، التةةي 

أو مو عةة علةى القضةايا أو المتطلبةات األساسةية لألسةرة  تكون في غالب األثيان مقسةمة

وأفرادها بما في التعليم، ثأ أنةه فةي الوقة  الةراهن للمجتمعةات المعاصةر أصةبح التعلةيم 

الرقمي يتطلب الك ير من الحاجات التةي أصةبح  مةن ضةروريات تمةام العمليةة التعليميةة 

فةع مسةتوت دخلهةا المةادي الرقمية، ومةن هنةا بةات مةن الضةروري بمكةان علةى األسةرة ر

 .لتنطية تلك الحاجات

مةةن هةةذا المنطلةةق، تسةةعى األسةةرة المعاصةةرة جاهةةدة بأسةةاليب شةةتى ذات جةةدوت    

فعليةة إلةى رفةع مسةتواها المعيشةي بتعةداد مصةادر دخلهةا وإيجةاد مصةادر جديةدة بةةالطرق 

الكالسيكية واألهم الرقمية االلكترونيةة
  

قةارات، ، سةواء بتو يةف مصةادرها الكامنةة كالع

أو خةةرو  جميةةع أفرادهةةا القةةادرين والمةةؤهلين للعمةةل المؤسسةةي أو الحةةر الرسةةمي وغيةةر 

الرسةةمية، كمزاولةةة أعمةةال إضةةافية، عمالةةة األطفةةال، عمالةةة النسةةاء غيةةر المرخصةةة
  

 ،

إضافة إلى نهج تو يع ميزانيتها ثسب اثتياجاتها الجديدة والمتنوعة ألجل اإليفةاء بجميةع 

يةدة والتزاماتهةا ثيةال الوجةود االجتمةاعي األبنةاء وتكةوينهم النفسةي ثاجات أفرادها المتزا

والذهني والمعرفةي والمرتكةز علةى تو يةف العةالم الرقمةي وإمكاناتةه المعنويةة والماديةة، 

ألجل إنماء الملكات الفطرية أي الطاقات الخامدة وتحويلها إلى قةدرات جةاهزة لالسةت مار 

ة معةاً، وبالتةالي فقةد أصةبح العةالم الرقمةي وإمكاناتةه في الحياة االجتماعية الخاصة والعام

 .من ضروريات الحياة االجتماعية المعاصرة

وعليه فقد استجاب تنامي وعي األسرة بتعداد وتنةوع مصةادر دخلهةا، ثيةأ أنةه     

تلبيةة ثاجةة وعيةاً منهةا بأهميةة الماديةةم كلما بذل  األسةرة جهةدها أكبةر لرفةع مةن قةدرتها 

وسائل التعليمية الرقمية أو دفع ثصصهم من المشاركات للمدرسة الرقميةة متعلميها من ال

في استخدام الرقمنة الخاصة بالمدرسةم ثيأ أن اكتمال العملية التعليمية وتمامهةا مقةرون 

إلةةى ثةةد بمةةدت تةةوفر هةةذه الوسةةائل، ذلةةك أنةةه كلمةةا اقتربةة  مسةةتوت ذكةةاء األبنةةاء وسةةرعة 
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وتحولة  القةدرات إلةى مهةارات وبلنة  المدرسةة  ثفظهم واسةتخدامهم الملكةات المتنوعةة

بالتعليم إلى مسةتوت جودتةه مؤسةس علةى اسةتخدام كبيةر وواسةع لعةالم الرقمنةة والياتةه
  

 ،

وما تحتويه من معارف مستحدثة متجددة، رغةم أن ذلةك، يعةد عةبًء اجتماعيةاً فةي تحقيةق 

فةرك عليهةا اللجةوء القدرة المادية في ك ير من األثيان على األسةرة، هةذا العةبء الةذي ي

  . إلى سياسات القرك أو تخفيا النسل

تعةد الهيئةة التعليمةة مةن العناصةر األساسةية : ثقة ارسرا  الهيئة الت ليمدة الرقميدة. 8.1

للتعليم عموماً والرقمي على الخصو ، وهي ثلقة الوصل بين المدرسة واألسرة، ثيةأ 

الةةذين يبةةذلون الجهةةد الكبيةةر هةةي هيئةةة مكونةةة مةةن عةةدة أفةةراد األكفةةاء والمتخصصةةين، 

والمتميز إلتمام العملية التعليمةة وأداءهةا بشةكل مباشةر وهةم المعلمةين وغيةر مباشةر وهةم 

مسةيري المؤسسةات التعليميةة ومةةديريها، إذ تعمةل هةذه الهيئةة بجهةةد كبيةر تنسةيقا وتنظيمةةاً 

مية وبلوع المعةدل للعناصر األساسية اإلجرائية للعملية التعليمية ألجل إنجاح العملية التعلي

الكافي من الجودة التعليميةة والمطلةوب أو المسةتهدف
  

، لكةن تلةك الجهةود المبذولةةم وإن 

بلن  الذروة في العطاء والبذلم فإنها تحتا  إلةى الةدعم والسةند مةن أسةر المتعلمةين وذلةك 

لعةةدة اعتبةةارات، أولهمةةا أن األسةةرة تعةةد الوسةة  االجتمةةاعي الحاضةةن للمةةتعلم بعةةد وقبةةل 

درسةةة، فهةةي تهيئةةه للمدرسةةة وتسةةتقبله عنةةد الخةةرو  منهةةا، أن لألسةةرة القةةوة القهريةةة الم

المطلقةةة علةةى األبنةةاء فةةي ضةةبطهم وإلةةزامهم 
  

وبالتةةالي فةةإن تكةةاثف الجهةةود المشةةتركة  

بينهما ألجل سد ال نرات العملية التعليمية الممكن ثدوثها في الصيرورة التفاعليةة، قضةية 

يعةةيي بةةين تةةأثيرات متبادلةةة للمؤسسةةتين المدرسةةة واألسةةرة،  ال منةةا  منهةةا ألن المةةتعلم

وبالتالي فإن أداء الهيئةة التعليمةة لةدورها فةي العمليةة التعليميةة الرقميةة بالشةكل المطلةوب 

متوقف بدرجة كبيرة على مدت ثقة األسرة بهةا وبقةدراتها ومهاراتهةا وإمكاناتهةا المعرفيةة 

 .اجتماعياً نفسياً ورسمياً  واألدائية في استيعاب الدور المنوط بها

األسةرية فةي الهيئةة التعليميةة هةي عالقةة اعتمةاد متبةادل بةين  من منطلق أن ال قة   

المدرسة واألسرة ذاتها نشأت تلك العالقة من وجود عقد اجتماعي
  
بينهما، الذي يضةمن  

تماعيةة االتفاق على تفاعلية معينة ذات مبادئ محددة واألهةم يمكةن الوجةود أو الحيةاة االج

مةةن تحقيةةق المتطلبةةات الضةةرورية ثسةةب شةةروط الةةزمن، ترتةةب عنةةه واجبةةات لكةةل مةةن 

الطةةةرفين ثيةةةال المةةةتعلم والعمليةةةة التعليميةةةة عمومةةةاً والعمليةةةة التعليميةةةة الرقميةةةة علةةةى 

الخصو ، كون الهيئة التعليميةم باعتبارها مم ةل للمؤسسةة التعليميةةم واألسةرةم ومم ةل 

م مؤسسةتين أساسةيتين مسةئولتان عةن بنةاء شخصةية الفةرد منةذ في جمعية أولياء المتعلمين

نعومةةةة أ ةةةافره، وثتةةةى اكتمةةةال نضةةةج انفعاالتةةةه النفسةةةية وذكةةةاءه االجتمةةةاعي
  

، وهةةةذا 
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اإليفةةاء بوعودهةةا التةةي رسةةمتها للمةةتعلم  -الهيئةةة التعليميةةة  -يسةةتوجب مةةن الفئةةة األولةةى 

 . -ألسرة ا -واعتبرت أنها عقد اجتماعي بينها وبين الطرف ال اني 

وبالتالي فإن ال قة األسرية تعد رمز وقيمةة أخالقيةة مهنيةة للهيئةة التعليميةة، تبةدأ     

من نوايا هذه األخيرة في االهتمام بالمتعلم ورعايته وبناء األهداف التربويةة التعليميةة إلةى 

أن تصل في نهاية المطاف إلى السلوكات والتصرفات الصةادرة عنهةا فةي قيامهةا بةدورها 

الةخ ضةب  سةلوكات المتعلمةين ...لتعليميم سواء كان علةى شةكل تةدريس، توجيةه، تنسةيقا

والوقوف على تصويبهام مما يجعل األسرة تبني توقعاتها ثول دور الهيئة التعليمية، التي 

توافةةق مةةع أداءهةةا لةةه
  
بدرجةةة كبيةةرة مةةن الصةةواب وااليجابيةةة، ومةةن ثةةم يتشةةكل بةةدوره  

اند مع األولى، والتي تترتب علةى إثرهةا تعةاون فةي سةياق معدالت مقبولة من الدعم والتس

التعلةةيم الرقمةةي، التةةي بةةدورها تبنةةي تقةةديرات يقينيةةة ثةةول قةةدرات الهيئةةة التعليميةةة علةةى 

اثتواء العملية التعليمية بدًء من المتعلم وصةلواً عةن المضةمون التعليمةي مةروراً للوسةائل 

التعليميةة كفةاءة وكفايةة، وبالتةالي فةإن ال قةة البيداغوجية الرقمية والتنسيق بين جهود هيئةة 

األسرية في الهيئة التعليمية ليس  فق  ثالة مةن اإلدراك والةوعي لمةا يجةب القيةام بةه مةن 

طرف األسرة أو الهيئة التعليمية بل هي أيضا سلوكات وتصرفات تصدق الوعةد وتكشةف 

لتحقيةق الهةداف التعليميةة النوايا وتو ف المهارات والقدرات وتجند اإلمكانيات المتنوعةة 

   .    االجتماعية والنفسية المقرونة بالعملية التعليمية الرقمية

باتفةةاق علمةةاء االجتمةةاع، فةةإن : قدددرا تحكددم ارسددرا فددي الم رفددة اليددائل الرقميددة. 1.1

األسةةرة تعةةد الحاضةةن األول واألخيةةر للفةةرد فةةي جميةةع مراثةةل نمةةوه البيولةةوجي، النفسةةي 

المجةةاالت، وكةةل المسةةارات المباشةةرة وغيةةر المباشةةرة الرسةةمية  واالجتمةةاعي، وفةةي كةةل

وغير الرسمية
  

، وبالتالي فةإن تحكةم األسةرة فيمةا يصةل الفةرد مةن معةارف اجتماعيةة أو 

غيرها وما يؤثر فيه وعليه يعد من أهم مهامها األساسية كةي تنمةو شخصةيته دون عوالةق 

حةةي  ومكوناتةةه فةةي ذات الوقةة  وشةةوائب ثقافيةةة أو معرفيةةة تشةةوه تعاملةةه مةةع نفسةةه والم

القةدرة العقليةة " وتشكيل بنية العالقات الخاصة بةه، وعليةه تشةير قةدرة تحكةم األسةرة إلةى 

لألولياء على تمييز بين المضامين النفسية واالجتماعية المفيدة وغير المفيدة، تعني مقةدرة 

قةق بأفعةال ثسةية الفرد العقلية على إنجا  عمل ما أو التكيف في العمةل بنجةاح، وهةي تتح

 .او ذهنية

،كمةا أن هنةاك قةدرات عامةة، (عةن طريةق الةتعلم)وقد تكون فطريةة او مكتسةبة             

"وهي تم ل عامل مشترك بدرجات متفاوتة مع جميع القدرات الخاصة 
  
التي يتمتةع بهةا  

ي أوليةاء المتعلمةين أي األسةرة عمومةاً، وهةي مجموعةة مةن القةدرات العقليةة السةلوكية التةة

تمكةةن هةةؤالء مةةن غربةةة المعرفةةة المقدمةةة ألبنةةائهم خاصةةة فةةي الوقةة  الةةراهن أي عصةةر 

الرقمنة، وإلزامهم بما يرونه في صالح األبناء ألجل شخصية متزنة يصدر عنها سلوكات 
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سليمة، ثيأ يصبح هةذا العصةر جميةع أفةراد المجتمةع اإلنسةاني فةي العةالم الرقمةي مؤلفةاً 

رقميةةة ومنتجةةاً لهةةا فةةي ذات الوقةة وكاتبةةاً وناقةةداً للمعرفةةة ال
  

، علةةى اخةةتالف مسةةتوياتهم 

التعليمة ومهاراتهم واألهم يقينهم من المعلومات وصحتها، مما أدت إلى اتفاق ضمني بةين 

صةداراتها المترجمةة جمهور علماء علم اإلعالم الرقمي أو علم االجتماع اإلعالم وأهمهم 

ألعمال عالم االجتماع البولندي
   

سةيولة بمةا فيهةا المعرفةة ثول  اهرة 
  
ذات المصةدر  

 .الرقمي في العصر الراهن

تشةةير المعرفةةة الرقميةةة عمومةةاً أنهةةا  خةةم مةةن المعلومةةات المتراصةةة والمنظمةةة            

والمرتبة على نحو يجعلها سهلة وسلسةة فةي متنةاول جميةع أفةراد المجتمةع اإلنسةاني علةى 

المعمةورة، بةأي لنةةاختالف مستواهم عمري وعلمي في أي مكان من 
  

، وفةي أي وقة  

من اليوم، واألهم مةن هةذا أن تلةك المعرفةة الرقميةة فةي ثالةة تجةدد مسةتمر دون انقطةاع، 

لكن أعتبرها هؤالء أنها معرفة محفوفة بالمخاطر التي يكتسةبها الفةرد فةي خضةم الاليقةين 

الدائم
  
لتلةك المعرفةة لتلك المعرفة ومصةادرها، وبالتةالي تتةأثر شخصةية الفةرد المتالقةي  

مشةةوهةً لقيمةةه، ولسةةلوكاته وعالقاتةةه، وثتةةى الموقةةف الصةةادرة عنةةه فةةي مختلةةف القضةةايا 

المجتمعية، بحيأ أن التأثيرات والتوجيهات للمعرفة السائلة، تكون مبع رة غيةر منتظمةة، 

غير ذات جدوت اجتماعياً أو فائدة تتجلةي علةى الةنظم والتنظيمةات والعالقةات االجتماعيةة 

اء االجتمةةاعي الخةةا ، ممةةا يةةؤدي بالعمليةةة التعليميةةة الرقميةةة إلةةى عةةدم بلوغهةةا فةةي البنةة

األهداف المنشودة تعليمياً، نفسياً واجتماعياً 
  
في بناء شخصية الطفةل المةتعلم الةذي يوجةه  

إلى مجتمع بذاته وبخصوصية قييمية وثقافيةة معينةة، ومةن هةذا المنطلةق فإنةه وجةب علةى 

لتدخل بقوة وليونةة ومرونةة فةي تحديةد ثجةم ونةوع المعرفةة الوعي االجتماعي األسري با

السائلة ومدت خطورتهةا علةى الفةرد المةتعلم خاصةة إن كةان هةذا األخيةر ال يمكةن النضةج 

 .العقلي والذهني الكافي على النربة والتنقيح

من خالل قيام األسةرة بةدورها فةي غربةة وتنقةيح المعرفةة السةائلة مةن الشةوائب    

المعرفيةةة
  

ي تةةرت األسةةرة أنهةةا المسةةئولة علةةى تشةةويه البنةةاء المعرفةةي واإلدراكةةي ، التةة

لألبناء أثناء استخدام مصادر المعرفة السائلة، من خالل التأكةد مةن مضةمونها وخلةوه مةن 

كةةل مةةا يضةةرر بةةأخالق المةةتعلم وقيمةةه وأفكةةاره وهويتةةه وبنيتةةه المعرفيةةة عمومةةاً وكةةذلك 

ين مةن مخةاطره، التةي عةادة مةا تقلةب أهةداف سالمة مصادر تلك المعرفة وثماية المتعلمة

التعلةةيم رأسةةاً علةةى عقةةب مفةةر ةً شخصةةية مشةةوهة
  
فاقةةدة للتةةوا ن بةةين المحافظةةة علةةى  

الهوية والخصوصية وبين وجوب التنير والتطور، بحيأ أن ذاك الالتوا ن ينعكس علةى 

الةخ، ممةا ... لباسها، كالمها، سلوكاتها، عالقاتها خيارتها المتعلقة بالحاجةات أو األشةخا

قةةد يجعلهةةا فاقةةدة للتكيةةف مةةع الوسةة  االجتمةةاعي واألسةةري واالنةةدما  فيةةه
  
ومةةن ثةةم فقةةد  

القةةدرة علةةى المشةةاركة فيةةه بإيجابيةةة فةةي المقابةةل تمةةارس بعةةا السةةلوكات النريبةةة عةةن 

 .المجتمع وأهدافه الطيبة السليمة



 مليكة محمد عرعور /د.أ
 

 

222 

عةةرك لهةةا إن تةةدخل الةةوعي األسةةري فةةي عمليةةة تنقةةيح المعرفةةة السةةائلة التةةي يت  

مسةةتخدم الوسةةائل الرقميةةة المتنوعةةة وخاصةةة فاقةةدي النضةةج يبةةدأ بتحديةةد نةةوع المعةةارف 

ومصةةادرها، ثةةم ينتقةةل إلةةى تحديةةد أوقةةات اسةةتخدامها لهةةا، وفةةي األخيةةر وجةةوب اسةةتخدام 

ثةةواجز إلكترونيةةة لمنةةع الشةةوائب المعرفيةةة ال قافيةةة مةةن التسةةرب عبةةر المعرفيةةة النقيةةة 

افق يقف علةى نةوع المعرفةة الملقةاة مةن  ةرف المسةتخدم، شريطة وجود ولي أسري كمر

المهم في األمر أن هذه الخطوات قةد تعمةل بدرجةة كبيةرة جةداً فةي ثةدود البية  فقة  وفةي 

مرثلة عمرية يكون المتلقي للمعرفةة السةائلة قاصةراً 
  
ثيةأ مةدة بقةاءه فةي البية  أطةول  

ده لفتةرة طويلةة لكةن بعةد ذبةك من بقاءه في الشارع ثيأ يكون العالم الرقمي في متناول ية

يصعب على األسرة التحكم في المعرفة السائلة الواردة للمسةتخدم العةالم الرقمةي ووسةائله 

 .      الرقمية

 

 : الخاتمة 

ختامةاً هةذا البحةأ وثصةيلةً للطةرح التحليلةي السوسةيولوجي، يصةل البحةأ إلةى            

التحةةديات األسةةرية التةةي لية العةةام ومفادهةةا أن عةةدد مةةن النتةةائج الجزئيةةة المرتبطةةة باإلشةةكا

تواجه فةي المجتمةع المعاصةرم مجتمةع لةه صةال وجةال فةي اسةتخدام العةالم الرقمةي بقةوةم 

رفةةةع مسةةةتواها المعيشةةةي يتوجةةةب علةةةى األسةةةرة  ألجةةةل تفعيةةةل التعلةةةيم الرقمةةةي االيجةةةابي

اركية اجتماعيةةة ماديةةاً يعةةد تشةةوميزانيتهةةا بتعةةداد مصةةادر دخلهةةا، وبالتةةالي تمكةةين األسةةرة 

منهةا،  جزئية في العمليةة التعليميةة، بحيةأ تفةر جميةع الوسةائل التعليميةة وخاصةة الرقميةة

غيةةر أن اإليفةةاء بالوسةةائل ال يكفةةي لبلةةوع درجةةة مقبولةةة مةةن الجةةودة التعليميةةة فةةي التعلةةيم 

الرقمي، فإن هذه الدراسة السوسيولوجية تشةير إلةى ضةرورة تكةاتف الجهةود بةين األسةرة 

ن اجتمةةاعي أساسةةي للفةةرد والهيئةةة التعليميةةة باعتبارهةةا هيئةةة وصةةية علةةى الفةةرد كحاضةة

ثقتهةةا فيهةةا واسةةتأمنتها علةةى مةةورد المةةتعلم خةةار  األسةةرة وقةةد وضةةعن هةةذه األخيةةرة كةةل 

توقعاتهةا علةى درجةة كبيةرة مةن الصةواب المجتمع األساسي، ثيأ تعتبر تلك ال قة قاعدة ل

دعةةةم األسةةةرة للفعةةةل التربةةةوي والتسةةةيري للهيئةةةة  وااليجابيةةةة، والتةةةي علةةةى إثرهةةةا يبلةةةور

التعليميةةة، بحيةةأ يمةةنح ذلةةك الةةدعم والتسةةاند دافعيةةة للهيئةةة فةةي العمةةل والموضةةبة بقةةوة 

متجاو ة كل العراقيل المختلفة المصدر فةي االنجةا  متميةزة للهيئةة، إضةافة إلةى ذاك فةإن 

درة تحكةم األسةرة فةي السةائل قةذلك الدعم والتساند المنابع عند األسرة كونها تحتكم على ال

وعي االجتمةاعي األسةري بنةوع المعرفةة السةائلة وخطورتهةا علةى الفةرد المةتعلم  الرقمية

خاصة إن كان هذا األخير ال يمكن النضج العقلي والةذهني الكةافي علةى النربةة والتنقةيح، 

وائب مما يستوجب على األسرة القيام بةدورها فةي غربةة وتنقةيح المعرفةة السةائلة مةن الشة

 . المعرفية، بالعديد من الخطوات اإلجرائية

 

 



 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

222 

 المرافع : 

: إبةةراهيم بةةن عبةةد س المحسةةن، التعلةةيم اإللكترونةةي، ورقةةة عمةةل مقدمةةة إلةةى نةةدوة  . 

 (.    )ماي   -  مدرسة المستقبل، جامعة الملك سعود، المنعقدة في الفترة 

المفهةوم القضةايا " : اإللكترونةي الةتعلم"ثسن ثسين  يتون، رؤية جديدة في التعليم  . 

الةةدار الصةةولتية للتربيةةة، : التقيةةيم، المملكةةة العربيةةة السةةعودية، الريةةاك  -التطبيةةق 

(    ). 

التعلةةةيم اإللكترونةةةي فةةةي كليةةةة "محمةةةد صةةةالح العويةةةد، أثمةةةد بةةةن عبةةةدس الحامةةةد،  . 

لةيم دراسة ثالة، ورقة عمل مقدمةة لنةدوة التع" : االتصاالت والمعلومات بالرياك

 .ه    صفر    -  ، أيام (    )اإللكتروني، 

الموقةةف العربةةي، السةةيمينار االقليمةةي : فريةةد الةةـنجار، اسةةتراتيجيات التعلةةيم الرقمةةي  . 

السةةةةتخدامات تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات واالتصةةةةاالت فةةةةي التعلةةةةيم اإللكترونةةةةي، 

 .    يوليو     -  : الجمهورية العربية السورية 

:  ، القةةاهرة ط". دمات المعلومةةات فةةي  ةةل البيئةةة الرقميةةةخةة"بةةامفلح، فةةاتن سةةعيد،  . 

     الدار المصرية اللبنانية، 

مصةةطفى ثجةةا ت، اإلنسةةان المهةةدور، دراسةةة تحليليةةة نفسةةية اجتماعيةةة، المركةةز  . 

     ال قافى العربى، المنرب، 

     ، القاهرة،   سمير نعيم أثمد، النظرية فى علم االجتماع، ط  . 

، ترجمةةة عةةادل (مبةةادئ الحقةةوق األساسةةية)قةةد االجتمةةاعي جةةان جةةاك روسةةو، الع . 

     ، كتب عالميةرفحة، 

كيلةةو، دار ابةةن خلةةدون، بيةةروت، أوليةةدوف، الةةوعى االجتمةةاعى، ترجمةةة ميشةةيل  . 

     

عبد الباس  عبد المعطةى، الةوعى التنمةوت العربةى، ممارسةة بح يةة، دار الموقةف   .  

     العربى للصحافة، القاهرة، 

سيقموند بأومان، الحداثة السائلة، ترجمة ثجا  أو جبةر، الشةبكة العربيةة لألبحةا   .  

     ،   والنشر، لبنان، ط

لعولمةةة وقضةةية الهويةةة ال قافيةةة فةةي  ةةل ال قافةةة العربيةةة محمةةد بةةن سةةعد التميمةةي، ا .  

 .    ،   المعاصرة، ط

محمةةد عمةةارة، مخةةاطر العولمةةة علةةى الهويةةة ال قافيةةة، دار نهضةةة مصةةر للطباعةةة  .  

  . ،      ، 01والنشر، ط

https://www.booksera.net/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9.html


 مليكة محمد عرعور /د.أ
 

 

222 

البناء االجتماعي، ترجمة ابراهيم يوسةف النجةار، دار برترندا راسل، أسس إعادة   .  

     ،   للدراسات، طالمؤسسات الجامعية 

أساسةيات علةم االجتمةاع اعةالم، دار النشةر الجامعةات، القةاهرة،  منال أبو الحسن،   .  

       

1. Hall, B. (1997). Web-based Training. John Wiley & Sons, Inc., New 

York, New York. 

2. Lucien Goldmann, L'importance du concept de conscience possible 

pour la communication, la création culturelle dans les sociétés 

modernes , éd Denoël, Paris 1971 

3. Banks, William P., ed., Encyclopedia of Consciousness, Academic 

Press, Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009. P.157 

4. Scott, John, Conceptualising the Social World, Principles of 

Sociological Analysis, Cambridge University Press, New York, 2011. 

P.219 

5. Gillet, Grant R., and McMillan, John, Consciousness and 

intentionality, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam, 

Netherlands, 2001. P.247. 

6. Cowan, Dave, Legal Consciousness: Some Observations, The 

Modern Law Review, Vol. 67, No. 6, Blackwell Publishing, 

USA, 2004.  

7. Cooley, Charles Horton, Social Consciousness, The American 

Journal of Sociology, Vol. 12, No. 5, Mar. 1907. P.98 

8. Charles Horton Cooley, Social Consciousness, University of 

Michigan, https://brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1907, 

4-8-2018 

9. Martine Segalen  Agnès Martial, sociologie de la famille. 

Armand colin, 2013 

10.  Jean Hugues Dechaux, Sociologie de la famille, La Découverte, 

2009 

11.  Michel Lallement, Temps, travail et modes de vie, Paris, PUF, 

2003    

 

https://brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1907
http://www.armand-colin.com/martine-segalen
http://www.armand-colin.com/agnes-martial
http://www.armand-colin.com/sociologie-de-la-famille-9782200286019
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC


 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

222 

 قائمة المرافع: 

 
 
مدرسةة : إبراهيم بن عبد س المحسن، التعليم اإللكتروني، ورقةة عمةل مقدمةة إلةى نةدوة  

 (.    )ماي   -  المستقبل، جامعة الملك سعود، المنعقدة في الفترة 
 
التعلةيم اإللكترونةي فةي كليةة االتصةاالت "محمد صالح العويد، أثمد بن عبدس الحامةد،  

دراسةةة ثالةةة، ورقةةة عمةةل مقدمةةة لنةةدوة التعلةةيم اإللكترونةةي،  " :والمعلومةةات بالريةةاك

 .ه    صفر    -  ، أيام (    )
 
المفهةةوم القضةةايا " : الةةتعلم اإللكترونةةي"ثسةةن ثسةةين  يتةةون، رؤيةةة جديةةدة فةةي التعلةةيم  

الةةةدار الصةةةولتية للتربيةةةة، : التقيةةةيم، المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية، الريةةةاك  -التطبيةةةق 

(    ). 
 
مدرسةة : م بن عبد س المحسن، التعليم اإللكتروني، ورقةة عمةل مقدمةة إلةى نةدوة إبراهي 

 (.    )ماي   -  المستقبل، جامعة الملك سعود، المنعقدة في الفترة 
 
 based Training. John Wiley & Sons, -Hall, B. (1997). Web

Inc., New York, New York. 
 
التعلةيم اإللكترونةي فةي كليةة االتصةاالت " الحامةد، محمد صالح العويد، أثمد بن عبدس 

دراسةةة ثالةةة، ورقةةة عمةةل مقدمةةة لنةةدوة التعلةةيم اإللكترونةةي، " : والمعلومةةات بالريةةاك

 .ه    صفر    -  ، أيام (    )
 
الموقةةةف العربةةةي، السةةةيمينار االقليمةةةي : فريةةةد الةةةـنجار، اسةةةتراتيجيات التعلةةةيم الرقمةةةي  

علومةةةات واالتصةةةاالت فةةي التعلةةةيم اإللكترونةةةي، الجمهوريةةةة السةةتخدامات تكنولوجيةةةا الم

 .    يوليو     -  : العربية السورية 
 
مدرسةة : إبراهيم بن عبد س المحسن، التعليم اإللكتروني، ورقةة عمةل مقدمةة إلةى نةدوة  

 (.    )ماي   -  المستقبل، جامعة الملك سعود، المنعقدة في الفترة 
 
المفهةةوم القضةةايا " : الةةتعلم اإللكترونةةي"جديةةدة فةةي التعلةةيم  ثسةةن ثسةةين  يتةةون، رؤيةةة 

الةةةدار الصةةةولتية للتربيةةةة، : التقيةةةيم، المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية، الريةةةاك  -التطبيةةةق 

(    ). 
  
التعليم اإللكتروني فةي كليةة االتصةاالت "محمد صالح العويد، أثمد بن عبدس الحامد،  

، ورقةةة عمةةل مقدمةةة لنةةدوة التعلةةيم اإللكترونةةي، دراسةةة ثالةةة" : والمعلومةةات بالريةةاك

 .ه    صفر    -  ، أيام (    )
  
الموقةةف العربةةي، السةةيمينار االقليمةةي : فريةةد الةةـنجار، اسةةتراتيجيات التعلةةيم الرقمةةي  

السةةتخدامات تكنولوجيةةةا المعلومةةةات واالتصةةةاالت فةةي التعلةةةيم اإللكترونةةةي، الجمهوريةةةة 

 .    و يولي    -  : العربية السورية 
12

  Hall, B. (1997). Web-based Training. John Wiley & Sons, Inc., New York, 

New York. 



 مليكة محمد عرعور /د.أ
 

 

222 

                                                                                                       
 

  
الةدار :  ، القةاهرة ط". خدمات المعلومات في  ل البيئة الرقمية"بامفلح، فاتن سعيد،  

    -  ،      المصرية اللبنانية، 
  
وقةةف العربةةي، السةةيمينار االقليمةةي الم: فريةةد الةةـنجار، اسةةتراتيجيات التعلةةيم الرقمةةي  

السةةتخدامات تكنولوجيةةةا المعلومةةةات واالتصةةةاالت فةةي التعلةةةيم اإللكترونةةةي، الجمهوريةةةة 

 .    يوليو     -  : العربية السورية 
  
التعليم اإللكتروني فةي كليةة االتصةاالت "محمد صالح العويد، أثمد بن عبدس الحامد،  

ة، ورقةةة عمةةل مقدمةةة لنةةدوة التعلةةيم اإللكترونةةي، دراسةةة ثالةة" : والمعلومةةات بالريةةاك

 .ه    صفر    -  ، أيام (    )
  
،     أوليدوف، الوعى االجتماعى، ترجمة ميشيل كيلو، دار ابةن خلةدون، بيةروت،  

    
17
 Cowan, Dave, Legal Consciousness: Some Observations, The Modern Law 

Review, Vol. 67, No. 6, Blackwell Publishing, USA, 2004. Pp.931 
 

  
   ،      ، القاهرة،   سمير نعيم أثمد، النظرية فى علم االجتماع، ط  

19
  Banks, William P., ed., Encyclopedia of Consciousness, Academic Press, 

Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009. P.151 
  

ال قافيةةة فةةي  ةةل ال قافةةة العربيةةة  محمةةد بةةن سةةعد التميمةةي، العولمةةة وقضةةية الهويةةة  

   -  ،      ،   المعاصرة، ط
21

  Lucien Goldmann, L'importance du concept de conscience possible pour la 

communication, la création culturelle dans les sociétés modernes , éd Denoël, 

Paris 1971 ; p73 
22

  Cooley, Charles Horton, Social Consciousness, The American Journal of 

Sociology, Vol. 12, No. 5, Mar. 1907. P.98 
23

  Cowan, Dave, Legal Consciousness: Some Observations, The Modern Law 

Review, Vol. 67, No. 6, Blackwell Publishing, USA, 2004. Pp.931 
 

  
،     جمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيةروت، أوليدوف، الوعى االجتماعى، تر 

    

 
  
،     أوليدوف، الوعى االجتماعى، ترجمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيةروت،  

     

 
  
الةدار :  ، القةاهرة ط". خدمات المعلومات في  ل البيئة الرقمية"بامفلح، فاتن سعيد،  

 .    المصرية اللبنانية، 

 
  
    ،      ، القاهرة،   نظرية فى علم االجتماع، ط سمير نعيم أثمد، ال 
  

البنةاء االجتمةاعي، ترجمةة ابةراهيم يوسةف النجةار، دار برترنةدا راسةل، أسةس إعةادة   

 .    ،   المؤسسات الجامعية للدراسات، ط



 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

222 

                                                                                                       
  
" األسواق العربية"موقع " التنمية برأس المال االجتماعي" -هاشم بن عبد س الصالح  

     / /  السعودية بتاريخ " االقتصادية"يفة نقال عن صح
30
 Martine Segalen  Agnès Martial, sociologie de la famille. Armand colin, 

2013, p54 
31
 Lucien Goldmann, L'importance du concept de conscience possible pour la 

communication, la création culturelle dans les sociétés modernes , éd Denoël, 

Paris 1971 ; p98 
 

  
     ،      ، القاهرة،   نعيم أثمد، النظرية فى علم االجتماع، ط سمير  

33
 Michel Lallement, Temps, travail et modes de vie, Paris, PUF, 2003    

34
أساسةةيات علةةم االجتمةاع اعةةالم، دار النشةةر الجامعةةات، القةةاهرة،  منةةال أبةو الحسةةن،   

      .  
35

  Cowan, Dave, Legal Consciousness: Some Observations, The Modern Law 

Review, Vol. 67, No. 6, Blackwell Publishing, USA, 2004. p.93 
36

  Martine Segalen  Agnès Martial, sociologie de la famille. Armand colin, 

paris, 2013, p76-110 

  
، ترجمةة عةادل رمحةة، (مبادئ الحقوق األساسية)جان جاك روسو، العقد االجتماعي   

 .     ، كتب عالمية

 
  
،     أوليدوف، الوعى االجتماعى، ترجمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيةروت،  

    
  
    ،      القاهرة،  ،  سمير نعيم أثمد، النظرية فى علم االجتماع، ط  

40
 Gillet, Grant R., and McMillan, John, Consciousness and intentionality, John 

Benjamins Publishing Co., Amsterdam, Netherlands, 2001. P.251 
 

  
،     أوليدوف، الوعى االجتماعى، ترجمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيةروت،  

     
  
المفهةوم القضةايا " : الةتعلم اإللكترونةي"ون، رؤيةة جديةدة فةي التعلةيم ثسن ثسةين  يتة 

 .(    )التقييم، المملكة العربية السعودية، الرياك، الدار الصولتية للتربية،  -التطبيق 
  
سةةيقموند بأومةةان، الحداثةةة السةةائلة، ترجمةةة ثجةةا  أو جبةةر، الشةةبكة العربيةةة لألبحةةا   

     ،   والنشر، لبنان، ط
  
موند بأومةةان، الحداثةةة السةةائلة، ترجمةةة ثجةةا  أو جبةةر، الشةةبكة العربيةةة لألبحةةا  سةةيق 

 .    ،   والنشر، لبنان، ط

 
  
   ،      ، القاهرة،   سمير نعيم أثمد، النظرية في علم االجتماع، ط  

http://www.armand-colin.com/martine-segalen
http://www.armand-colin.com/martine-segalen
http://www.armand-colin.com/agnes-martial
http://www.armand-colin.com/sociologie-de-la-famille-9782200286019
http://www.armand-colin.com/martine-segalen
http://www.armand-colin.com/martine-segalen
http://www.armand-colin.com/agnes-martial
http://www.armand-colin.com/sociologie-de-la-famille-9782200286019
https://www.booksera.net/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9.html
https://www.booksera.net/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9.html


 مليكة محمد عرعور /د.أ
 

 

222 

                                                                                                       
 

  
 Scott, John, Conceptualising the Social World, Principles of 

mbridge University Press, New York, Sociological Analysis, Ca

02011. P.21 
  

عبةةد الباسةة  عبةةد المعطةةى، الةةوعى التنمةةوت العربةةى، ممارسةةة بح يةةة، دار الموقةةف   

   ،      العربى، القاهرة، 
  

محمةةد عمةةارة، مخةةاطر العولمةةة علةةى الهويةةة ال قافيةةة، دار نهضةةة مصةةر للطباعةةة   

  . ،      ، 01والنشر، ط
  

ت، اإلنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز ال قافى مصطفى ثجا   

   ،      العربى، الدار البيضاء، 

 
  
    ،      ، القاهرة،   سمير نعيم أثمد، النظرية فى علم االجتماع، ط  
  
 Charles Horton Cooley, Social Consciousness, University of 

, https://brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1907Michigan, 

2018-8-4 
 

https://brocku.ca/MeadProject/Cooley/Cooley_1907

