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ملخص:

تكتسببببببببببببببو رية اربواة أولوية تربوية ت مسببببببببببببببار تربية وتعلي  الطو ، و    مر لة  ببببببببببببببع ة 
وارخالقية.ة للمعلمني ت تلقني الطو  وتعليمه، إلهنا بداية بناء الل نة املعرفية والرتبوي

العوملة مواك ة حتديت حتديت خا ببببة، تكمن ت  جي  ألوا أبواة اجلي  املعا ببببرتشببببرد تربية 
سببببببارق، وتلقيه رفكار ومعلومات من رقمية فائقة الت ب قافة Z الذي يسبببببب قه جي  الرقمية وتشبببببب   اجلي 

دينيا وقيميا. مدخالت متشع ة ومتنوعة ومتداخلة من ثقافات عاملية مغايرة لل قافة ارسرية واجملتمعية

فأبواة اجلي  زي ه  ارك ر اقتناء للرواتف وارلواح الرقمية من ارجياة السببببابقة، وه  ارك ر 
تشبببببببببببك  مزيج ثقات يذيو متابعة للربامج واملنصبببببببببببات االجتماعية، الا تقدم منت ات ترفيرية وتعليمية 

اهلوية الدينية والوبنية للطو  املسل .

بني املعل  وأولياء ينية والقيمية  الة فقدان التنسبببببببببي  وتزيد تراكمات اإلشبببببببببكاليات التعليمية الد
ارمور، مما يوقد جمرودات املعلمني نتائ را املرجوة.

مواك ة للتكنولوجيا الرقمية، وللربامج  ضببببببببببببببعف Xواجلي   ،Yن من اجلي  و املعلمكما يعاين 
، وقلة دراية ابسببتعماة الرتفيرية والرتبوية والتعليمية الا يتلقاها اربواة عرب وسببائا التوا بب  االجتماع 

تط يقات وبرامج التوا   والتعلي  املعا رة، والا  نحر  قدر من التوا   عن بعد، ونشر حمتوى تربوي 
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ى النت ك دي  مواكو للك  اهلائ  من اإلنتاج املوجه لألبواة دون رقابة، أو لألبواة عل تعليم  رقم 
 مما ال يناسو ثقافة وأعراف ودين الطو  املسل . 

 تتم   إشكالية ال حث ت:

لألبواة؟تقدمي عروة تعليمية وتربوية ه  حيتاج املعل  الرتبوي ملواك ة اإلنتاج الرقم  ل

 معا رة؟ما هو مقدار جتاوب اربواة م  الربامج الدينية املقدمة ت قوالو 

 لألبواة؟أين تكمن أمهية ارسرة ت متابعة برانمج املعل  الرتبوي والتعليم  

، من Zت تربية وتعلي  اجلي   املعل  ات هذا الورقة نسببببببببببببببعى إلجالء التحديت الا يتعرة هل
بتقدمي دراسببببببببببببببة  اهتمام الطو  املعا ببببببببببببببر.قين، ومعاونة الوالدين، ومواك ة جرة تكوين املعل  العلم  والت

 ت التعلي  الديين لألبواة. ميدانية كنموذج

سببببببريعة لألبواة لتلق  التعليم  الديين الرتبوي عرب وسببببببائا وقد ت ني من نتائج الدراسببببببة قابلية 
وألعاب.التوا   االجتماع ، ت قوالو ترفيرية من رسومات وأانشيد 

ت املقاب  جند نوور شببببببببرحية من اربواة من الربامج الكالسببببببببيكية وإيفراقر  التعليم  ت التلق 
عرب الوسائا الرقمية من اإلنرتنت.

Summary: 

Kindergarten has an educational priority in the path of 
raising and educating the child, and it is a difficult stage for 
teachers, because it is the beginning of building the cognitive, 
educational, moral and religious mass. 

However, children of the modern generation face special 
challenges in their upbringing, which lie in keeping pace with the 
challenges of digital globalization, saturating Generation Z with a 
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very fast digital culture, and receiving ideas and information from 
complex, diverse, intertwining and global inputs. For diverse 
cultures, family culture, society, and religious values. 

Children of the generation also own more digital phones and 
tablets than previous generations, and they are the most follow-up 
to social programs and platforms, which provide entertainment 
and educational products that form a cultural mix that dissolves the 
religious and national identity of a Muslim child. 

The accumulation of religious and value educational 
problems increases the state of loss of coordination between the 
teacher and parents, which causes the efforts of teachers to lose the 
desired results. 

Generation Y and Generation X teachers also suffer from 
poor keeping up with digital technology and entertainment, 
educational and educational programs that children receive 
through social media, and lack of familiarity with the use of 
contemporary communications, applications and educational 
programs that give them a degree of remote control. 
Communication, and the dissemination of educational digital 
content for children on the Internet, as an alternative that goes 
with the huge amount of production directed at children without 
censorship, or that is not equal with the culture, customs, and 
religion of the Muslim child. 
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The research problem is: Does the educational teacher need 
to keep pace with digital production to supply educational and 
educational presentations to children?  

How do children respond to religious programs presented in 
contemporary forms?  

What is the importance of the family in following the 
educational teacher program for children? 

In this paper, we look to clarify the challenges that the 
teacher faces in raising and educating Generation Z, in terms of 
training the scientific and technical teacher, helping parents, and 
keeping pace with the interest of the contemporary child. By 
supplying a field study as a model in religious education for 
children. 

The results of the study revealed the speed of children 
receiving educational religious education through social media, in 
entertaining forms such as drawings, songs and games. 

On the one hand, we find a segment that has an aversion to 
classic programs and directs them to online education. 

 .الوسائ  الرقميةمنصات التوا   االجتماع ، ارنرتنت، ديين،  : تعلي املفتاحيةالكلمات 

Keywords:  Religious Education, Social Media Platforms, 
Smartphone, Digital Board, Internet. 
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 :مقدمة

تكتسببببببببببببببو رية اربواة أولوية تربوية ت مسببببببببببببببار تربية وتعلي  الطو ، و    مر لة  ببببببببببببببع ة 
 وارخالقية.ة للمعلمني ت تلقني الطو  وتعليمه، إلهنا بداية بناء الل نة املعرفية والرتبوي

ة املعا ر تشرد تربيتر  حتديت خا ة، تكمن ت مواك ة حتديت العومل ألوا لكن أبواة اجلي 
ب قافة رقمية فائقة التسببارق، وتلقيه رفكار ومعلومات ألوا  املراف  عمري لل ي  Z الرقمية وتشبب   اجلي  

 من مدخالت متشع ة ومتنوعة ومتداخلة من ثقافات عاملية مغايرة لل قافة ارسرية واجملتمعية دينيا وقيميا.

وارلواح الرقمية من ارجياة السببببببببببببابقة، وه   تواعال م  اهلواتفه  ارك ر  ؛ألوافأبواة اجلي  
 اثقافي اارك ر متابعة للربامج واملنصببببببببببات االجتماعية، الا تقدم منت ات ترفيرية وتعليمية تشببببببببببك  مزج

 يذيو اهلوية الدينية والوبنية للطو  املسل .

 الة فقدان التنسببببببي  بني املعل  وأولياء  ؛وتزيد تراكمات اإلشببببببكاليات التعليمية الدينية والقيمية
 ارمور، مما يوقد جمرودات املعلمني نتائ را املرجوة.

مواك ة للتكنولوجيا الرقمية، وللربامج  ضببببببببببببببعف  Xواجلي   ،Yن من اجلي  و كما يعاين املعلم
وقلة دراية  .عرب وسبببببببائا التوا ببببببب  االجتماع  اجلي  ألوا الرتفيرية والرتبوية والتعليمية الا يتلقاها أبواة

من التوا ببب  عن بعد، ونشبببر  اابسبببتعماة تط يقات وبرامج التوا ببب  والتعلي  املعا بببرة، والا  نحر  قدر 
ك دي  مواكو للك  اهلائ  من اإلنتاج املوجه لألبواة   ،حمتوى تربوي تعليم  رقم  لألبواة على النت

 فة وأعراف ودين الطو  املسل . دون رقابة، أو مما ال يناسو ثقا

 ال حث ت: إشكاليةتتم   

ملواك ة اإلنتاج الرقم  لتقدمي عروة  برية اربواة ه  حيتاج املعل  الرتبوي -
 ألوا؟ ربواة اجلي تعليمية وتربوية 

م  الربامج الدينية املقدمة ت قوالو  اجلي  ألوا ما هو مقدار جتاوب أبواة -
 معا رة؟

 لألبواة؟أين تكمن أمهية ارسرة ت متابعة برانمج املعل  الرتبوي والتعليم   -
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ت تربية وتعلي   برية اربواة املريبإلجالء التحديت الا يتعرة هلا  نسععععععععع الورقة  هت هذ
من جرة تكوين املعل  العلم  والتقين، ومعاونة الوالدين، ومواك ة اهتمام الطو  املعا ببببببببببببببر.  ألوا، اجلي 

 بتقدمي دراسة ميدانية كنموذج ت التعلي  الديين لألبواة. 

وقد ت ني من نتائج الدراسبببببببببة قابلية سبببببببببريعة لألبواة لتلق  التعلي  الديين الرتبوي عرب وسبببببببببائا 
 التوا   االجتماع ، ت قوالو ترفيرية من رسومات وأانشيد وألعاب.

سببببببببيكية وإيفراقر  التعليم  ت التلق  ت املقاب  جند نوور شببببببببرحية من اربواة من الربامج الكال
 عرب الوسائا الرقمية من اإلنرتنت.

 تتلخص أمهية هذه الدراسة فيما أييت:

 ،Zارجيببباة )أزمبببة التعلي  البببديين ت مواك بببة مكملبببة لبببدراسبببببببببببببببببات  تلوبببة عن  أهنبببا -
(Alpha 

 .العالقات التوا   االجتماع  منصات اقتحام بعدارسرية  الروابا حبث واق            -

 .اربواة م  ارنرتنت دون رقيو أبويعرة أضرار التساه  ت تعام   -

   الرية من  يث احملتوى أو ارسلوب. كشف اخلل  املنر   ت تعلي  أبواة -

مكون من أبواة جي  ألوا وأولياء ومربني برية  جملتم  دراسبببببببببببة؛ الدراسبببببببببببة و بببببببببببويةمنر ية 
 بوالية الطارف، اجلزائر. مدرسة مبس د التوبة وعينترا اربواة،

 :(Generation Alpha) ألفااجليل  .1

 تعريف جيل ألفا: 1.1

إىل  2010(، من مواليبببببببد عبببببببام Digital Nativesيعرفون أبهن  املوابنون الرقميون )
. لق وا ابجليبب  ألوببا من برف عببام االجتمبباق ارسببببببببببببببرتايل مببارك Z، وه  اجليبب  الال   لل يبب  2025

 (mccrindle, 2020) ماكريندة.
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ت منازة مشببببببب عة ابرجرزة اإللكرتونية، سبببببببواء  Zو Alphaيولد عدد ك ري من أبواة اجلي  
وه  مشببببببببغولون  ،فر  مشببببببببغولون ابلتوا بببببببب  م  التكنولوجيا هلذاريفراة الرتفيه أو لأليفراة اإلنتاجية. 

ا ابرلعبباب وأشببببببببببببببكبباة الرتفيببه الرقميببة ارخرى.  Parenting Staff, Generation) مسبببببببببببببب قبب 
Alpha Predictions, 2020) . 

أو  ىت  Xبعضببببببر  أبناء اجلي  و ، (1996 - 1981) ه  عادة  أبناء جي  ارلويةاجلي  ألوا 
 ,Children's Bureau) ولد ابلكام  ت القرن احلادي والعشبببببببببببرين.تأوة جمموعة  وه والدير ، 
2019) . 

 Marketing to Gen Z) مؤلف كتاب ؛فروم حبسببببو جيف ،سببببيكونون اجلي  املتدف 
). 

يعتقد جو  .سببببوف يشببببتكون من تكنولوجيا ال ث السببببكرية؛كنت أشببببتك  من احل وب   كطو ،  " 
أن ألوا سيكون اجلي  ارك ر  (؛لإلدارة كران فيلدأستاذ االقتصاد العامل  ت كلية  )نيليس 

سبببتصببب ا الدراسبببة على مسبببتوى املاجسبببتري ه  املعيار للعديد  تعليما  ىت اآلن. قاة يل:
ومن املرجا أن  ال لدان،منر . أعتقد أننا نشبببببببببببببببرد ابلوع  يفرور هذا االجتاه ت مع   

 (Ewens, 2019) ينتشر ت مجي  أحناء العام".

فرو جي  تعل  استخدام شاشات اللمس ق   أن يعرف كيوية القراءة، ورمبا ق   النط  السلي ، 
 ؛ إىلها مصرف يفولدمان ساكس ارمريك ، ونشرها موق  بزنس إنسايدراأشارت دراسة حتليلية أجر قد و 

اجلي  الذي ولد بعد العام  على (Alphaجي  )أن تسببببببببببببببارق التطور التقين، أدى إىل مولد مصببببببببببببببطلا 
يولدون عندما و مليون بو  أسبببببببببببببب وعي ا ت أحناء العام كافة.  2.5، وهو اجلي  الذي يولد منه 2010
ا )  أكرب جيبببب  ت  ريع العببببام.، كببببمليببببار 2( سببببببببببببببيصبببببببببببببببببب  عببببدده  إىل مببببا يقرب من 2025مجيعبببب 

(mccrindle, 2020) . 

مبميزات م تتا لسببببببببببببببابقيه، ولن يسببببببببببببببتطي  أفراده العي  من دون  جي  ألوا سببببببببببببببيتمت 
اسببتخدام اهلواتف الذكية، وسببيمتلكون القدرة على نق  ارفكار عرب اإلنرتنت ت ثوان معدودة، 
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فالتكنولوجيا فقا ه   .ارجياة الا  تعت بطورة ت اخلصائص عرب التاريع أك ر سي علر ما 
 .(2015)قناة املنار،  ألوا.السالح الذي سيستخدمه جي  

ارك ر موه ة من النا ية املادية على اإلبالق، وهو اجلي  ارك ر بذلك يكون اجلي  و 
اخترب  جي  أوةو  ، (mccrindle, 2020) .ذكاء  من النا ية التكنولوجية على اإلبالق

بشببببببببك  م اشببببببببر تنويذ ال ورة الصببببببببناعية الرابعة، والا تدور  وة تسببببببببخري الذكاء اال ببببببببطناع  
 ,5G. (Parenting Staffوإنرتنبببببت ارشببببببببببببببيببببباء والروبو ت املتقبببببدمبببببة وإببببببار عمببببب  

Generation Alpha Predictions, 2020) 

الرقمية أن ارجياة  (Criteo Shopper Story 2020) أيفررت بياانت من دراسببببببببببة
  .(criteo, 2020) .تواعالاإلنرتنت  ته  ارقرب إلعالان( Alpha)، Z،  Y ار لية م  

التواع  عرب اإلنرتنت بني اربواة أعلى من أي وقت مضبببببببببببببى.  يصببببببببببببب ا ،Zبدء ا من اجلي  و 
جتاوز عدد مستخدم  الوسائا االجتماعية ت مجي   (Statista) لبوفق ا و مبرور السنني.  أكربص ا يسو 

 Parenting) ألوا.جي   ملسامهة٪ من املراهقني، م  تقيي   50ومن هؤالء،  مليارات، 3أحناء العام 
Staff, Generation Alpha Predictions, 2020) 

وسبببببببيطور قدرته على تويفيف  ،مشبببببببكلة اإلدمان لل ي  احلايل -املوابنون الرقميون -سبببببببيتخطى اجلي  ألوا "
 .التكنولوجيا ابعت ارها جزءا اعتيادي من  ياته اليومية

التأكد من وجود توازن بني الوقت الذي يقضببببيه الطو  م   -فقا  -سببببيكون دور اآلابء  ؛وعليه 
م بب  قضبببببببببببببببباء الوقببت ت اهلواء الطل ، و ببايتر  من  ،التكنولوجيببا وارنشبببببببببببببببطببة ارخرى

 ارخطار.

حبيث سيكون جي  ألوا عرضة لنواد الصرب  ،ستندمج بك  بسابة م  املادية والرقمية عوام الصغار
  ني ال تُليب ا تياجاهت  ابلسرعة الا يتوقعوهنا، وستنخوض قدرهت  على الرتكيز. 

نا  مييلون إلجناب عدد أق  من اربناء، فمن  ؛ون را رن أبواة اجلي  ألوا ُولدوا آلابء أكرب سببببببببببببببب
ن أيفلو أبناء اجلي  ألوا أبواال و يدين، وسبببتنعكس علير  بشبببك  ك ري احملتم  أن يكو 
 (2019)ممدوح،  ."-جي  ارلوية-مسات آابئر  
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 خصائص جيل ألفا: 2. 1

 .2010ُولد أوة أبواة ألوا ت عام " -
 .2025سيولد آخر أبواة ألوا ت عام  -
 .ك  أس وق  ،مليون بو  ألوا 2.5يولد  وايل  -
 .2025مليار ت عام  2 وايل  اجلي  ألوا سي لغ إمجايل عدد -
 .لن يكت وا أو يستخدمون الربيد اإللكرتوين ك ري ا عندما يكربون -
 .الصوتية / املرئية لالتصاة التط يقاتيستخدمون  -
 .سينمو العديد من أفراد ألوا وه  يرتدون أجرزة التت   الصحية -
 .آلابء جي  ارلوية ةك ري   بنس ةولدوا  -
 .متنوعة ثقافيا بس و زيدة اآلابء بني ارعراقألوا جي   -
 .أق  ارت اب ا ابلتاريع العائل  وال قاتألوا جي   -
ا من النا ية التكنولوجيةجي  سيكون  -  .ألوا ذكي ا جد 
 Googleالتعبببامببب  م  التبببدخالت من عمبببالقبببة التكنولوجيبببا م ببب   ير سبببببببببببببببيتعني عل -

 Amazonو

 ."املسببببببببببببببب  ببة لإلدمببان ت وقببت م كر من احليبباةمن احملتمبب  أن يتووقوا على التكنولوجيببا  -
(Parenting Staff, Generation Alpha Kids: Who Are 

They?, 2020) 
 )mccrindle, 2020( : مقارنة بني األجيال(10رقم  )الشكل
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 منصات التواصل االجتماعي يف العامل. 3. 1

 .مستخدم مليار 5.8أك ر من  2019بلغ املتصلون بش كة اإلنرتنت ت عام  -

 مليار. 4.5عدد مستخدم  مواق  التوا   االجتماع  أك ر من  -

مدى  املتوسببا، على% ت  60الوقت الذي يقضببيه املسببتخدمون على مواق  التوا بب  ارتو  بنحو  -
 السنوات اخلمس ارخرية.

 تط ي  توا   اجتماع  فعاة.  1500موق ، و 750 يوجد  وايل -

)الن ار إ.،  ارك ر أتثري ا وانتشببببببببببببببارا.ه  يق ا للتوا بببببببببببببب  االجتماع ، موقع ا وتط  60و 50ما بني  -
2020)  

 سبببببببو آخر تقارير هي ة حترير موق   2019يتوزق مسبببببببتخدم  الشببببببب كة ت هناية الرب  ارخري من عام 
 :(2020)هي ة حترير موق  الن اح، كاآليت ؛  الن اح

 

  (.2019: مستخدمي الشبكة يف هناية الربع األخري من عام 01)اجلدول 

فعععععععععيسعععععععععععععععععععبعععععععععو  
Facebook  

 ٪ ذكور.62٪ إانث/ 74 مليار 2.5
 29إىل  18٪ بني 81
 عاما  

٪ خرج  77
 اجلامعات.

 إنسععععععععععععععععععتععععععع عععععععرام
Instagram 

 عاما   17-13٪ بني 72 ٪ ذكور.30٪ إانث/ 39 مليون 600
٪خرج   42

 اجلامعات.

تيك تو  
TikTok 

 مليون مستخدم 500
٪ ذكور/ 55
 ٪ إانث.44

  

تويرت 
Twitter 

مليون مستخدم  330
 شرري  

٪ ذكور/ 24
 ٪ إانث.21

 49و 30٪ بني  27
 عاما .

٪خرج  32
 اجلامعات.

سععععععععععنا  شععععععععععات 
Snapchat 

  مليون 210
 24و 18٪ بني  73
 عاما  
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

بني شرر مليار  4.5نحو أك ر من بيتوزق عدد مستخدم  مواق  التوا   االجتماع  املقدر 
 :(Stat Counter, 2020)على النحو التايل ت اجلدوة  ؛2020 - 2019جويلية 

 مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف العامل(: 02)اجلدول  

Facebook 74.17% 

Pinterest 11.68% 

Twitter 6.78% 

YouTube 4.86% 

Instagram 1.35% 

Tumblr 0.44% 
 

دقيقة، ت  ني  38ساعات و 9مبتوسا  يقض  الورد ت  يالند وقت ا أكرب عرب اإلنرتنت يومي ا -
 3سببببببببببببببباعبات و 4دقيقبة. وت كينيبا واملغرب أقب  من  30سببببببببببببببباعبات و 6أن الورد ارمريك  أك ر من 

 ساعات.
 فايس وك: اروة عامليا ت عدد املستخدمني، واملشرتكني. -
يتناقص استخدام منصات التوا   االجتماع  م  التقدم ت السن. وم  ذلك؛ يزيد استخدام   -

LinkedIn وWhatsApp  5سنة بنحو  49-30ت نطاق أعمار .٪ 
تشبببببرد (، كما ٪10وارلعاب ) ،٪(13مواق  الويو لل الغني )اإلاب ية( )مسببببب ة مسبببببتخدم   -

 زيدة ك رية ومتسارعة.
٪(، 60لروابا )االطرق ارك ر شببببببيوع ا للتواع  م  ارخ ار على الشبببببب كات االجتماعية: نقر  -

 (2020)ويليامز،  ٪(.58اإلع اب )
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 : شعبية خمتلف منصات التواصل االجتماعي يف العامل(.1)رسم بياين رقم 

 
 :الدينيةاألطفال  برايض التعليمية للجيل الرقمياملشاكل  .2

م يعد ال حث عن أي شبببببببببب ء معرت أو ثقات أو ترفير  حيتاج لتصببببببببببوا أروقة مكت ات   تت   
فقا جراز  .االتصبببباة مبختص لالسببببتوسببببار، وال التنق  ري مكانالصببببوحات ت مصببببنوات عدة، وال 

وا بد ميكن أن يزودك عن معلومبات أي صصببببببببببببببص علم  أو ثقبات أو ترفير  أبي لغبة ت حبث، وأبي 
 شك  تريده: مكتوب، مسموق، مرئ . 

فال حتتاج ملرشببببببببد سببببببببيا   وال خلريطة ورقية للسببببببببري ت مدينة ك رية، وال حتتاج لدلي  سببببببببيا   
مبعاملرا، وال حتتاج خل ري هواتف لينتق  لك أ سببببنرا، فقا احبث عرب اإلنرتنت، وال حتتاج ملرتج   يعرفك

 وال مؤرخ.. اخل

أ  حت ك  التخصصات صتار اإلنرتنت لنشر معارفرا ومعلوماهتا وخرباهتا، وتضع كما هائال 
بورت من مناذج عروضببببببببببببببرا وبنماذج متنوعة التحرير والتصببببببببببببببوير والتم ي ، و  ،من املعلومات واملقارانت

للمعلومات، وأدخلت تقنيات وأسبببببببباليو ماتعة، وأك ر تشببببببببويقا وتسببببببببويقا للمعلومة، مما يناسببببببببو جي  
 ارلعاب اإللكرتونية الرقمية أك ر.
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

خل  هذا؛ ما يعرف ابلتكوين الذايت للورد عرب النت، وهو ما يزا   برامج التعلي  الكالسيكية، 
يعرف أي شببب ء؛ فقا رنه ميلك وسبببيلة معرفة أي شببب ء، مما يكسببب ه  كما خل  جيال م قوا؛ يشبببعر أنه

فقا معل   .ن رة استعالء وتعام على املعل  ت أي صصص أو مرنة، واالستغناء املعرت عن اخلربة امل اشرة
 : اإلله يفويف .الرقم وا د وأو د عند اجلي  

ت )يفويف ( م تطرح من ق   ت  ريع ال شبببببببر. أي كاهن، أو  " وا د من ك  سبببببببت اسبببببببتعالمات
حبيث يكون  املصببببببببداقية؟مدرس، أو  رب، أو عام، أو مسببببببببتشببببببببار، أو رئيس ميلك هذه 

وا د من ك  ستة أس لة تطرح عليه ه  أس لة م تطرح من ق  ؟  )يفويف ( هو إله ال شر 
 ، وسببببتدرك أنك ت   احلديث. صي  وجرك وامسك فوق ك  شبببب ء وضببببعته ت هذا املرب

 ..ت )يفويف ( أك ر من أي كيان آخر ت  ياتك.

 فككت ما حنن عليه: اإلله، -)فيسبببببببببببببب وك(، و)يفويف (  )أب (، )أمازون(، -الشببببببببببببببركات ارربعة  
           االسترالك، واجلنس. واحلو،

   أعادوا مج  ما حنن عليه ت شببببك  شببببركات رحبية." -حيدد هويتكومقدار توجرك حنو هذه ارشببببياء  - 
(Galloway, 2017) 

لتعلي  ابلكن خنص حب نبا  .رية اربوباةالرقم  ه   التعلي أ بد اجملباالت الا و ببببببببببببببب  إليربا 
 .بعد ما عرف ابلصحوة تنتشر او  ت، الا توسعنيةآ اليا جماال  تصا ابملدارس القر مي   ،  يث الديين

ترابا وثي ، فببالتعلي  كببان يت   ريفيببا ت بينرمببا الببدين والتعلي  ت العببام العريب ومن املعلوم أن 
 (10، ص. 2012)فاعور،  أماكن الع ادة.

ت ؛ اإلسبببببالم  يفرور مصبببببطلا " التعلي  الديين" إىل جانو "التعلي  العام العصبببببري" عرف العام" 
 ني مت الوص   .-القرن العشبرينهناية القرن التاسب  عشبر وبداية -بداية فرتة االسبتعمار 

ت ، وبني علوم الشببببببببريعة واللغة العربية ؛والعلوم ال حتة بني العلوم االجتماعية واإلنسببببببببانية
بعد أن كانت املناهج  .مناهج كربيت اجلامعات اإلسببببببببببببببالمية ت القاهرة وفاس والقريوان

جانو علوم  التعليمية ت هذه الكليات مندجمة ومتعددة التخصببببببصببببببات، يدرس فيرا إىل
الشبببببببببببببببريعببة واللغببة العربيببة علوم الطببو والولببك والويزيء والط يعيببات ويفريهببا، انطالقببا من 
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

اإلسبببالمية القائمة على و دة اهلدف من ابق  العلوم. وهو معرفة  فلسبببوة الن رية الرتبوية
 (20، ص. 2007)الصمدي و  لل ،  "اخلال  وسياسة الكون مبن ر االستخالف.

 أنيا - وسببببببببعيا السببببببببتعادة اهلوية اإلسببببببببالمية للم تمعات العربية -الصببببببببحوةلكن بعد يفاهرة 
 اربواةفافتتحت رية  االسببببتقالة،بعد  دورها التوع  والدعوي والتعليم  والرتبوي ةابملسبببباجد توسببببع

، ومدارس حتويظ القرآن. وكان اإلق اة على رية اربواة ك ريا القرآنية واملدارس التحضببببببببببببببريية الدينية
، ولقرهبببا ، والخنوبباة التكبباليف الرمزيببة لببدى ال عض اآلخرابلرتبيببة اإلسببببببببببببببالميببة بعض اروليبباء الهتمببام
 .وانتشارها

لألجياة وخصببو ببياهتا، خا ببة لكن برامج رية اربواة اسببتمرت دون إعادة تطوير ومواك ة 
 اإلنرتنت أ  ا مركز ا شامال  للمعلومات والتعلي . وأن 

 حتت إشببببببراف، اخلا ببببببة، سببببببتصبببببب ا اإلنرتنت املدرسببببببة Zو Alphaم  ازديد ذكاء أبواة ف
سببببيختارون دورات  (املوابنني الرقميني)تشببببري التوقعات أن  .  يثGoogle ،Facebookأم اة: 

 بدال  من  ضبببببببببببور ارشبببببببببببكاة التقليدية للتعلي . ،قصبببببببببببرية ومتنوعة الكتسببببببببببباب املرارات ذات الصبببببببببببلة
(Parenting Staff, Generation Alpha, 2020). 

مثاين  من رك ر (Yي  )اجلاحملتوى م  والدير   ةمشببببباهد ال ميكنر و فر  مييلون للتعل  الذايت،  
ك من مات تسببببببتويد من تلك العالقة، لهناو  ، (LIFFREING, 2018) .بقلي  دقائ  أو أك ر

الشبببببركات الناشببببب ة الا  مليار دوالر ت 2اسبببببت مر أك ر من  2010منذ عام فوتسبببببتخدمرا لصببببباحلرا. 
 ىت هنبايبة التعلي   ؛من مر لبة رية اربوباة ،صباببو سببببببببببببببوق تكنولوجيبا التعلي  ت الواليت املتحبدة

جي   ،Z دث ارجياة )جي  ر Googleتور  وهو ما جنده ت . (Carter, 2016) .ال انوي
Alpha)،  على الكتابة والرسبببببببببائ  النصبببببببببية.  ؛توضببببببببب  االتصببببببببباة عرب الصبببببببببور والتحك  الصبببببببببويتالا

(Carter, 2016) ،   مما جعGoogle لل ي  ألوا حنوها  تطور برجمياهتا ومنصبببببببببباهتا جلذب أك ر
ت التعلي  عن بعد والتعلي  الذايت، مرت بببببببببببببببدة مجي  الو ات العمرية، عرب برجميات اخلرائا الدمايفية الا 

ذووا كواءة عالية جدا، وتكوين جد متطور و صببري لور  السببلوكيات وارفكار وامليوة، يصببممرا خرباء 
 ريف ات املستخدمني. توجيه تتحك  توترمجترا ملعادالت رقمية وبرجميات 
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فسببببببببببارق ارجياة الشببببببببببابة أك ر انوتا  ا على الواق  املعزز، أوضببببببببببا م اة هو انت اه املربجمني أن 
Snapchat تط ي  قدم ليSnapkidzيز بوالتر  م  ،ار بببببببدقاء أو مشببببببباركة الرسبببببببائ  ، إلضبببببببافة 

وقد   ، (Carter, 2016) بني آابء جي  ألوا ك  عام. هاسببببتخدام فإرتو جغرافية ت  دائ  ديزين. 
أنت ت شبببببببركة انشببببببب ة تط يق ا ُيصبببببببنف ابسبببببببتمرار على أنه أ د أك ر التط يقات تنزيال  وارعلى رحب ا منذ 

2015- ABC mouse ت لغ قيمة .Age of Learning  الشببركة ارم(ABC mouse )
أك ر من مليون أسببرة تشببرتك ت منصببترا التعليمية الا تسببتردف  صببري  جي   ، ولديرااآلن مليار دوالر

 (Carter, 2016)ألوا. 

بوال أمريكيا دامت سببنتني، إىل أن من  140لببببببببببببببببب جبامعة ميشببيغن خلصببت إ دى الدراسببات 
اإلنرتنت  ققوا درجات أعلى ت القراءة، وجمموق درجات أعلى مقارنة ابرق  اسبببببببببببتخداما اسبببببببببببتخدموا 

 30مبتوسببببا اإلنرتنت   ني توفرتبتحسببببن ارداء الدراسبببب ،  التأثريات اإلجابية يث ث تت  لإلنرتنت.
)الن ار م.،  .18و 10بني  لتالميذ من ذوي الدخ  احملدود، الوقراء السببببببببببببببودت منازة دقيقة يوميا، 

2006) 

ارت اط الطو  ابرنرتنت ملدة زمنية بويلة، وهو  هوالتعلي  عن بعد ين   عنلكن التعلي  الذايت  
الرتبويون تالفيرا وجتنو انتشبببببببببببببببارها بني اربواة، ومن ذلك إدمان ما يفل  مشببببببببببببببباك  تعليمية حياوة 

 .والتنمر وااليفرتاب الرقم  ارنرتنت

 (2018)اجلزيرة نت، من هم ثلث مستخدمي اإلنرتنت ابلعامل؟،  األضرار املتصلة بتقنية املعلومات واالتصاالت(: تصنيف 03)جدول رقم 

 احملتوى

 الطو  متلقيا

 االتصاة

 الطو  مشاركا

 السلوك

 الطو  ضحية أو فاعال

 ارضرار   تصنيف

 للنوسءة إلساا 
 ابالنتحار ت الذا اءذيإلا 
 زييلتما 

 االجتاه حنو التطرف 
  اإلقناق اريديولوج 
 خطاب الكراهية 

 التنمر واملال قة 
  التحرش على

 اإلنرتنت

 العدوان والعنف
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 اإلنرتنت: إدمان 1. 2

من أخطر ارمراة الا هتدد مسببتق له التعليم   ألوا يصببنف إدمان ارنرتنت لدى اجلي  الرقم 
 والرتبوي، 

. عندما نشبببببببببر 1995" أوة يفرور ملصبببببببببطلا إدمان ارنرتنت، واضبببببببببطراب إدمان ارنرتنت؛ عام 
أوني  مقالة بعنوان: سبببببببببحر إدمان احلياة على شببببببببب كة ارنرتنت. على  بببببببببحيوة نيويورك 

 ى لمحتوة لتعرا
 يمود/فيعنف/متطر

  نشابات
 عدوانية وعنيوة

التعرة يفري املريفوب فيه أو 
 للمحتوى اإلاب   الضار

 اإلساءة اجلنسية 
 بلو اجلنس 
 االستمالة اجلنسية 

 

 ةيل نسءة اإلساا 
 لألبواة

 ادمو كالھستوا جنتاإ 
 ءةباإلسا تتعل 
 ةلألبوا

 الئقة رييفر  و 
 ةربواا اھنت أ

 اإلساءة اجلنسية

 التسوق امل طن 
 القمار على اإلنرتنت 

 انتراك وإساءة      
  استخدام ال ياانت

 الشخصية
 القر نة 
 اال تياة والسرقة 
  االبتزاز اجلنس 

 لم اشر ال ث ا
ءة لإلسا

 ةيل نسا
 ةلألبوا

 فدھبر ت ااال 
 ةالستغالا
 ل نس ا
 ءة إلساا

 ةيل نسا
 ف  ةلألبوا

 فرلسوا ا ةيلسا

االستغالة ريفراة 
 جتارية
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أبن اإلدمان ارنرتنت هو اضطراب مميز  1995 ميز. وت عه اقرتاح ايوان جولد برج عام 
 ابلوع ...

هو: اضبببطراب قرري انتج عن اسبببتخدام ارنرتنت بشبببك  مورط، دون التحك  ت  إدمان ارنرتنت
الوقت احملدد السبببببتخدامرا، حبيث يؤدي  إىل أضبببببرار ويفيوية ونوسبببببية للورد، وتدهور ت 

  (31، ص. 2015-2014) امدي، عالقاته م  ذاته واآلخرين".

 (43) ثالث وأربعني 2011ت عام ترينت ابململكة املتحدة  ل  اب  ان من جامعة نوتنغرام 
وخلصوا إىل أن إدمان مواق  التوا   االجتماع  يعد مشكلة  حية  .إدمان ارنرتنت عندراسة سابقة 

عقلية قد تتطلو عالجا. وتو بببب  ال ا  ان إىل أن االسببببتخدام املورط له  ببببلة مبشببببكالت ت العالقات 
)براون،  الدراس ، وقلة االخنراط ت جمموعات وأنشطة بعيدا عن اإلنرتنت.م  الناس، وتراج  التحصي  

2018) 

 Nick، 2016( ة )(Glow Kidsكتبباب   تواىل الببدراسببببببببببببببببات ت املوضببببببببببببببوق ومنربباتل
Kardaras   ؛ أ بببد الكتبببو الا تنببباق  إدمبببان اربوببباة على التكنولوجيبببا. وهو ب يبببو نوسبببببببببببببب)

ت مركز عالج اإلدمان ت نيويورك. يسبببتعرة الكتاب  ومتخصبببص ت عالج اإلدمان وك ري املسبببتشبببارين
العديد من ارحباث السبببريرية الا تناولت مسبببائ  اإلدمان على الشببباشبببات، ومدى أتثري التحدي  الدائ  
هبا على الدماغ والقدرات العقلية، وعلى احلالة النوسية. كالتعرة لالكت اب أو القل  أو زيدة العدوانية. 

، االقتصببببببببادية، ال قافية واالجتماعية. وكيوية أتثريها على اربواة، م  سببببببببرد قصببببببببص والعوام  النوسببببببببية
يُقدم الكتاب بعض احللوة والنصبببببائا ل ابء ت كيوية إرشببببباد  وجتارب واقعية ربواة ومراهقني مدمنني.

ت  م  تقدميه ل عض االخت ارات ال سبببببيطة املسببببباعدة هل  ،اربناء حنو االسبببببتخدام الصبببببحيا للتكنولوجيا
 (Nick Kardaras, 2016)حتديد اإلدمان وكيوية جتاوزه. 

" اإلدمان على اإلنرتنت هو االسببتخدام املرضبب  للشبب كة الذي يؤدي إىل اضببطراابت ت السببلوك، 
وهو يفاهرة منتشببببرة لدى مجي  اجملتمعات ت العام.. ويتسبببب و للمدمن مبشبببباك   ببببحية 

 ونوسية. منرا اضطراابت ت النوم.. والعزلة االجتماعية. 

وهذا اإلدمان قد يكون عاما، ومن أسبببببببببببببب ابه: املل ، الوراغ، الو دة، املغريت الك رية واملتنوعة الا 
 توفرها اإلنرتنت. 
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يفري أنببه يطوة مكوانت معينببة: اإلدمببان على ارلعبباب.. اإلدمببان على التعببارف.. الببدردشببببببببببببببببة.. 
ان، و خري اين، )عوجان، سببعادة، أيب   يو،  ببو  اإلدمان التحمي  الزائد للمعلومات".

 (18، ص. 2013

عديدة من أب اء وخرباء وأخصبببببببببببببببائيني تربويني  ميدانية وملعاجلة اإلدمان قدمت جتارب تط يقية
ابفتتاح  يمات  ،وزارة الصحة والعم  والرتفيه الياابنيةهبا  واجتماعيني ونوسانيني. ومن ذلك جتربة قامت

بدون إنرتنت؛ حملاربة اإلدمان املرضبببببب ا على اإلنرتنت.  يث كشببببببوت دراسببببببة جلامعة )نيرون(: أن أك ر 
 سنة( يعانون اإلدمان املرض  على اإلنرتنت، املتم لة أعراضه ت: 18- 12من نصف مليون بالو )

 زيدة اهلواجس خالة القيام أبنشطة على اإلنرتنت. -

 االكت اب. -

 تراج  ارداء الدراس . -

 ص ر الدم ت اروردة العميقة. -

 اضطراابت النوم. -

 االستيقاظ مرارا خالة ساعات اللي .  -

)ال وابة العربية لألخ ار  تركز املخيمات على أنشطة تش   قي  التوا   الشخص  وجرا لوجه.
  (2013مان عليرا، التقنية، الياابن تعتزم إقامة  يمات ال إنرتنت فيرا ملكافحة اإلد

احلياتية عن املرمات يصبببببرف املسبببببتخدم بتت    االت اإلدمان املرضببببب  على ارنرتنت ت ني أنه 
، كما يؤكد (ADHDمرة ) ويوقده التحك  والرتكيز، ويسبببببببببب و اضببببببببببطراب فرط احلركةواملعيشببببببببببية، 

من جامعة كاليوورنيا اجلنوبية ت دراسبببة ُنشبببرت ت جملة اجلمعية الط ية  أسبببتاذ الطو الوقائ  آدم ليوين اة
مدارس  10 سبببببببببببنة( ت 16 - 15)ما بني أعماره  بو   2800أجريت على  ،JAMAارمريكية 

وت دراسببببة نشببببرهتا جامعة ميشببببيغان ت ني أتثري مواق  التوا بببب   بلوس أجنلوس، عدة مرات خالة عامني.
سببان دييغو وجامعة يي  نتائج عن أتثري مواق   دراسببة جلامعةاالجتماع  على اعتداة املزاج، كما قدمت 

)ال وابة العربية لألخ ار التقنية، إدمان اسبببببببببتخدام وسبببببببببائ  التوا ببببببببب  االجتماع  على الصبببببببببحة العقلية. 
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أجرى اب  ون جبامعة و ، (2018  يصببببببيو ابضببببببطراب فرط احلركة ونقص االنت اه، التوا بببببب  االجتماع
تو لوا لوجود  الت فعاما،  30و 18شخص، ترتاوح أعماره  بني  1,700بيتسربغ استطالعا مش  

شبباشببات الالناتج عن  ارزرق بني اسببتخدام مواق  التوا بب  االجتماع  واضببطراابت النوم بسبب و الضببوء
)براون، يمكن أن يؤثر على إنتبباج اجلسببببببببببببببببد هلرمون امليالتونني، الببذي يسبببببببببببببببباعببد على النوم. ف ،الرقميببة
2018) 

 رر خطورة انتشبببببببار اهلواتف الذكية وارلواح الرقمية لدى أبواة ك  هذه الدراسبببببببات ويفريها ت
أك ر اسبببببتخداما ملواق   (Alphaو Zاجلي  ) الدراسبببببات اإل صبببببائية أن أبواة  يث ت نياجلي  ألوا، 

لتوا بببببببببب  االجتماع  من ال الغني. ويشببببببببببري تقرير من مة ارم  املتحدة للطوولة )يونيسببببببببببيف( عن  الة ا
عاما يشببببكلون  18)اربواة ت عام رقم (؛ أن اربواة املراهقني ارق  من  2017أبواة العام لعام 

م  اإلنرتنت )اجلزيرة نت، من ه  ثلث مسببببببببتخدحنو ثلث مسببببببببتخدم  اإلنرتنت ت  تلف أحناء العام. 
 2011تكشببف دراسببة أجرهتا مؤسببسببة دوكمو الياابنية؛ أن آخر مسببا أجرته عام ، و (2018ابلعام؟، 

عاما، وأولياء أمور ت مخس دوة )الياابن ومصر واهلند وتشيل   18و 8على أبواة ترتاوح أعماره  بني 
ال عالقببة لببدخبب  ارسببببببببببببببر و  ميتلكون هواتف نقببالببة مسببببببببببببببتقلببة عن ذوير . ر % من70وابرايفواي(؛ أن 

ك ر من أ راوويفائو اتط يقاهتالا يسببببببببتخدمون  .مسببببببببتواها االجتماع  ابمتالك اربواة اهلواتف الذكيةو 
% من اآلابء يشببببببببببببببعرون ابلقل  البببدائ  من 80% و70مبببا بني ف .وليببباءارقل  ممبببا يزيبببد من  آابئر .

هذا  ناملرتت ة ع ةأو الكلو ؛أو احملتوى ؛اسببببببببببببببتخدام أبواهل  للرواتف، إما جلرة اإلفراط ابالسببببببببببببببتخدام
الطو  خبموة جسدي واضا، وضعف شديد ت  يصيو الذيستخدام الاإلفراط ت ام    االستخدام.

رلعاب اباملشاهدات السريعة ملقاب  الصور  :سنة، والس و 12-8الرتكيز خا ة بني الذكور ت عمر 
، مما يتسبببببب و بتشببببببتته ال قايسببببببتمر عقله ابسببببببرتجاعرا ل ،صزينرا ت العق  الواع  والالواع   ، الرقمية

% من ار ببب  الذي جو أن 65مبا يقارب  االجتماعية وتراجعرااملرارات م  ضبببعف  وضبببعف تركيزه.
نس ة العدوانية االجتماعية بشك   م  زيدةتكون عليه مبر لة الطوولة من سن مخس إىل عشر سنوات، 

الناتج عن تعل  الطو  بعام ، الويفيو  وخطورة اإل ببابة ابلتو د .بسبب و حماكاة ارلعاب العنيوة واضببا،
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خا ة ت  االت اآلابء وارمرات العاملني وك ريي الغياب عن  ،افرتاض  وانعزاله عن حميطه االجتماع 
 (2014)الن ار م.،  ترك الطو  هن ا لألجرزة التقنية احلدي ة.م  املنزة، 

ية البذي حيتببك فيببه واقعيببا م  مجباعبة ارقران، و هبذا اإلدمبان يسببببببببببببببحببو الطوبب  من عبام الر 
املعلمة الرتبوية م اشبببرة بواق  معزز بنشببباط  رك ، رن الطو  يكون ت  اة اضبببطراب ذهين يتواع  م  

بدال من العام  وصيل  وسببببببببببلوك  ونوسبببببببببب  وجسببببببببببدي، فال يقدر على مسببببببببببايرة أقرانه وال متابعة املعلمة
، االفرتاضببب  املركو من ارلعاب اإللكرتونية وار بببدقاء عرب منصبببات التوا ببب  وارفالم والرسبببوم املتحركة

وهو ما يفل  االيفرتاب الرقم  لديه، ومالما مرة التو د الويفيو ، الذي يلح ه الك ري من معلمات 
ية اربواة الدينية هو إخراجر  من الرية، وقد يكون أ د إ ببببببببببببببرار ارولياء على إحلاق أبواهل  بر 

من التشبببباركية عاملر  االفرتاضبببب  وقلة احلركة والنشبببباط التواعل  الواقع ، وحب ا عن تعل  القي  اإلسببببالمية 
 م  أقرانه.  مريب  تص

 :احملتوى سالمة 2. 2

  أيفرر استطالق للرأي أجرته مجعية أ دقاء الصحة النوسية القطرية "ويك" تصدر أتثري وسائ
%، 32%، يليرا الوالدان بنسببببببب ة 34بنسببببببب ة  اإلعالم ت سبببببببلوك الطو  أك ر من الوالدين واملدرسبببببببة. 

 آاثر هلاوسببببائ  اإلعالم املتلوزة والتط يقات الرقمية رن  %.14%،   املدرسببببة بنسبببب ة 20فار ببببدقاء 
وال صببر، مما يسبباعد ت  ياة الطو ، رهنا صابو  واسببه ال سببيما  اسببا السببم  أقوى إجابية وسببل ية 

)اجلزيرة نت، وسبببببببببببببببائ  اإلعالم أك ر أتثريا ت اربواة من الوالدين واملدرسبببببببببببببببة،  على جذب انت اهه.
2018) 

، االجتماعيةتكوين  بببببببببداقات من خالة الشببببببببب كات  مق لني على بواة؛ جند اررج  ذلك 
ال  منمنر  و  .لمغامرةلوميلر   ،، بسببببببببب و مسة التخو  والسبببببببببرية الا تتمايز هباوالتشبببببببببوي  اإلاثرة لداع 

فاملتحراشبببون ابربواة يسبببتخدمون بشبببك   .التحرش مما يعرضبببه ملخابرالتحاُدث م  يفرابء، يسبببتشبببك  
انتزاق معلومات شببخصببية و خاص يفرف الدردشببة واملنتديت وبرامج املراسببلة الوورية لكسببو ثقة الطو ، 

ت ني إ صبببببببببائيات   يث االسبببببببببتغالة اجلنسببببببببب .عنه بطرق ماكرة، ولرتتيو لقاء معه وجر ا لوجه هبدف 
أن املواق  اإلاب ية واحملتوى اإلاب   أو امل ري جنسببيا  - نشبباط املسببتخدمنيلتابعة امل -الشببركات اخلا ببة 
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وزاد من نشبببببببببببببببابه تط يقات التواع  ؛ خا بببببببببببببببة بني ف ة املراهقني واربواة، هو ارك ر تداوال وتواعال
ما  انتشببار يفاهرة إرسبباة  ببور شببخصببية خليعة أو عارية، أو فيديوهات؛خا ببة بعد والت ادة واملشبباركة، 

أو ملوات عة يخلهو ت ادة رسببببببائ  تتضببببببمن ع ارات جنسببببببية فاضببببببحة، أو  ببببببور و  .Sextingيعرف 
لكرتوين اإل الربيد عرب ،و يفريههلاتف أاب ،رسببب  إىل املرسببب  إليه؛   ت ادهلاللمُ  فيديو قصبببرية ملشببباهد إاب ية

وهذه ال اهرة تستغلرا جمموعات التحرش اجلنس  والدعارة ، (2013) وان،  ".أو يفريه أو الوايس وك
، وحتوي  الطو  لسلعة، وإقحامه ت يفاهرة جنوم ال طياد اربواة، والرتويج للمحتوى اجلنس  لألبواة

 الدعارة واإلاب ية.

 من اليمني املتطرف العنصبببري وأروابت أمريكا  بعض اجلماعات املتطرفة أو املن مات كما تقوم
لرج  اربيض املتووق، بضع حمتوى مضل  دعائ  حلشد املراهقني، و ىت اربواة، لرتبيتر  على عقيدة ا

، كلرا تعرة حمتوى دعائ  تقوم وكذا جندها لدى مجاعات متطرف مسببببببببلمة وبوذية وهندوسببببببببية ويفريها
ف، عرب أفالم قصرية ورسوم و ور وأيفاين، وأفالم بتعديله مبا يناسو الو ة العمرية ونوسية اجلي  املسترد

إهدار الدم،  اسببتسببراةتشبب   برسببائ  عنصببرية تريب الطو  على ت، وألعاب العنف والقتاة، لكنرا أكشببن
  كنوق من الرتفيه، والن ر للغري بدونية.واالستمتاق ابلقت   

 ،ابستغالة  اس املراهقني كوسيلة لتحقي  أهداف قومية وسياسية معيانة تقوم هذه اجلماعاتف
من بري  احملتويت وارفكبببار الا ت  اربببا على مواقعربببا، لبببذا جبببو علينبببا التوضببببببببببببببيا لألبوببباة أنبببه ليس 

وأن ال ين راوا أو يتحزَّبوا رفكار وتيارات  ،ابلضبببببببببرورة أن يكون ك ا ما ينشبببببببببر على الشببببببببب كة  بببببببببحيح ا
) ببببببببببوان،  وأن ندراهب  على التوكري السببببببببببلي  واملنطق  وتوقا  الغايت من ك  حمتوى. عيانة،مسببببببببببياسببببببببببية 

من أخطر مزال  إدمان ارنرتنت واالنقياد للمحتوى املعروة دون رقابة أبوية التأثر النمط  ، ف(2013
 للربجمة الدمايفية عرب التأثري على اهلوية الدينية من خالة:

 منصات و وحات حلركات فكرية وعقائدية مناوئة لإلسالم. -"

 احلمالت الا تستردف العلماء وتس ء للدين. -

 نشر ارفكار املتطرفة واخلرافات. -
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 تراج  اللغة العربية. -

) يببدان،  التسبببببببببببببببطيا الوكري وال قببات من خالة الرتويج لقي  وم بباهر جببديببدة مسبببببببببببببببتوردة." -
 (523، ص. 2019

واالكتسبببباب الرتبوي، لكن  ر لة الرية ع ارة عن وعاء ينت ر املأل املعرت والتلقنيفالطو  ت م
منحرفة أو أفكار  البتالقخابئ أو منحرف عرب وسببببائا ارنرتنت سببببيكون عرضببببة  حملتوى  ني تعرضببببه

اجلنسببببببية  وارلواظخاب ة ت رر ت سببببببلوكياته م  أقرانه وم  املعلمة ابلرية، كتصببببببرفات الترديد ابلقت  
، وتركو ذهنية فكرية هلا قابلية لقصبببص أو ألعاب جنسبببية، واعتياده ملشببباهد الدماءملشببباهداته  وسبببرده 

يشببببببببوه أسببببببببلوب التوكري لديه، وتضببببببببطرب الغرابة والغري منطقية، وبذلك  املعلومات ال ينةللخرافة وتلق  
   معام تكوين هويته الدينية والوبنية ال قا.

 لتنمر:ا 3. 2

يفباهرة اجتمبباعيببة تتزايبد ت املبدارس، وتصببببببببببببببب  ملر لببة رية اربوبباة عرب تقليببده   التنمرمي بب  
نتاج احملتوى الرقم  العنيف والتشببببب   ابرفكار السبببببادية وهو ، Zوحماكاهت  ملن ه  أكرب منر  من اجلي  

الرتبيبة عوام  أخرى كعبدم كمبا أنه نتباج    .الا جتعب  من الطوب  يتلبذذ ايذاء يفريه لو يبا أو جسبببببببببببببببدي
 سوء ابلشارق. و الطته رقرانارسرية وشخصية الطو  ومزاجه 

أن مبدمين  ؛دراسبببببببببببببببات عبديبدة ومتكررة عرب دوة  تلوبة عن يفباهرة التنمر اإللكرتوين ت ني من
اإلنرتنت ومواق  التوا بببببببب  االجتماع ، لدرجة اسببببببببت داة الواق  االجتماع  ألخر افرتاضبببببببب ؛ ه  ارك ر 

من احملاسبببب ة  واإلفالتلكرتوين، وهو أك ر إيذاء من التنمر امل اشببببر، مليزة التخو  إللتنمر بشببببك   اتعرضبببب
رقم ، وحماولة النوسببببببببببب  اليفرتاب اال ؛ نتي ةللضبببببببببببحية الرقم  اكت ابالتنمر  ين   عنقد و  أو العقاب.

الا ، الوعليةالطة خت عزلة عن اخلربات االجتماعية املكتسبب ة ابلتواع  واال تكاك وامل العي  االفرتاضبب 
خربات التعام  م  الصبببببببببببببدمات الذي يكون ع  قالوا احليايتلنقص التوا ببببببببببببب   بدأ اجلي  ألوا ت فقداهنا

كما ت اينت آاثر التنمر اإللكرتوين، بني املتنمرين والضبببببببببحاي،   االجتماعية وارسبببببببببرية ومشببببببببباك  ارقران،
  (6، ص. 2020اشدية،، )الرب  .االكت اب والقل  وارعراة اجلسدية والسلوك االنتحاريك
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تو لت دراسة مشلت ة الناجتة عن التعرة للتنمر،  يث املرضي احلالةمن أك ر  االكت ابويعد 
بالو إىل أن أعراة االكت اب، م   احلالة املزاجية السببي ة، والشببعور بعدم قيمة الذات، واليأس،  700

 1,700، مشلت 2016أجريت عام مرت طة بط يعة التواع  على اإلنرتنت. وتو ببببلت دراسببببة مشبببباهبة 
ملواق  التوا ببببببببب   املدمننيثالثة أضبببببببببعاف بني ارشبببببببببخاص االكت اب  إىل ارتواق مسبببببببببتويت مسبببببببببتخدم،
 تكوين رؤية مشبوهة عن  ياة اآلخرين وأ، ونالتنمر الا يتعرضبو أسباليو التخويف  بسب و االجتماع .

أو يعتدي على الطو  ليشعره  املتنمرين يس ءبعض ، و (2018)براون،  .مما يوقد ارم  أو ي ري احلسد
ويوقده ا رتامه لذاته وثقته بنوسه، وميكن ريا بو  أن يوع  ذلك م  اآلخرين، فرو يشعر  ،ابإل  اط

 (2013) وان،  أبنه حمم  وراء الشاشة.

 التنمر الديين والعقدي، والسبببخرية من التوجرات العقدية والدينية ؛من  بببور التنمر اإللكرتوين 
أو ارفالم أو املسر يات أو  والقناعات، وتصويرها كتخاريف عرب الصور املعدلة أو الرسوم الكاريكاتورية

وهو ما يدف  اجلي  . ، أو ربا امل اهر الدينية أبشبببكاة مرينة حتا من قيمة املتدينمقاب  فيديو سببباخرة
  .دون استيعاب للس و وال الغرة من ذلك يفري املتكون دينيا حلاالت التضاي  ألوا

تتكون ل، النتماء العرق  والدييناعتزاز اب معدو  فيخل   الة من اسبببتصبببغار النوس واهلوية الدينية
ك  ال يتعرة للو بببب  ون رات اال تقار أو الكراهية أو العرق ؛  ت السببببع  إلخواء االنتماء الديين  ةريف 

 ني يتكون لدير  رهاب سببببببببببببببلمني ت بعض الدوة اروربية، ، م لما حيدث م  أبواة املأو العنصببببببببببببببرية
 .سالملإل االنتماء

املوتخرة به، وتدري را وهنا دور رية اربواة الدينية ت تكوين الشببببببببببخصببببببببببية الواعية بدينرا، و 
 على التكوين العلم  الشببببببببببرع  لور  الدين اإلسببببببببببالم  أك ر، واسببببببببببتيعاب برق احلوار والدفاق واجلداة

 .أو املعتدي فكري أو املستور م  املخالف واإلقناق

تأثر السببببري  ن شببببخصببببية ذات قابلية للرن جمرد فقدان احل ة أو االعتزاز ابهلوية الدينية سببببيكو   
 .االستالب أو اإلرهاب أو ؛أو االنسحاب ؛ابلتنمر اإللكرتوين إما ابالكت اب
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، أو الرد بعنف وتطرف. لكن خوفببا والسببببببببببببببلوك ترك امل بباهر الببدينيببة ت الكالم واحلليببةفيكون 
م   ،والعزة بدينه متدرجة تكسو املسل  احلكمة والرزانة تصة بربامج  ةالتوعية الدعوية اجليدة واملض وب

 عدم التأثر السليب ابلعداء أو التر   عليه أو على دينه.

حنو التعددية  هاجنذابللن ريت العنصبببببببرية، و  وإن كانت بعض الدراسبببببببات تتوق  جتاوز اجلي  ألوا
رن العوملببة  ، (LIFFREING, 2018) و ىت مزيببد من توكببك املعببايري اجلنسببببببببببببببببانيببة. ،ال قببافيببة

 وإقصاء املقومات العرقية والدينية وال قافية. الرقمية تسعى إلذابة اهلويت

 .الل ة العربية التأثري عل  سالمة 4. 2

لغاية  ،لدير  من اللغة العامية الدارجة املنطوقأيفل ية اربواة ت الوبن العريب يرتكو القاموس 
موردة عامية،     اللغة ارم  (3000آالف )دخوة املدرسبببببببة، وأقصبببببببى عدد موردات العامية هو ثالثة 

 ابل يت والشارق، مما يضعف املخياة اللغوي واإلبداع  الذهين والكالم .

 ق   دخوله املدرسة.  لغوية ألف موردة 16ت  ني أن الطو  الغريب يكون لديه  صيلة  ..

 واإلجنليزيالورنسببببببب   اال تالة اروريب عن الطو  املسبببببببل  ت عرد ما ق   ةدراسببببببب كشبببببببوت  ..
، كان يلتح  ابلكتاتيو من عمر ثالث سببببببببببببببنوات ليتعل  اللغة العربية لنموذج املدارس احلدي ة ونشببببببببببببببره

موردة  (50.000ألف )مخسببببببببببني فيتخرج الطو  احلافظ للقرآن الكرمي حبصببببببببببيلة  .وحيوظ القرآن الكرمي
 عربية فصيحة، وبذلك مير أبه  مر لة لتلق  اللغة من الوالدة لغاية اثنا عشرة سنة من عمره. 

لكن م  تضيي  فرتة تعلي  اللغة الوصحى سيدخ  الطو  العريب للمدرسة وهو يتعام  م  اللغة 
 (2014)السكري، العربية الوصحى كلغة أجن ية. 

لوا على لغة منصببببببببات التوا بببببببب  االجتماعية، الا  تاز ابالختصببببببببار والرتميز ومن إق اة اجلي  أ
اللغويبة، تزداد يفرببة اللغبة العربيبة أك ر، خبا بببببببببببببببة وأن اللغبة املسببببببببببببببيطرة على وعبدم االكرتاث ابرخطباء 

اإلجنليزية، وه  أ د معاوة العوملة ال قافية ت سببببببببببببببح  ابق  املنصبببببببببببببببات ه  لغة املخرتق واملطور، اللغة 
  اللغات.
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ك  العنا بببببببببر ذات اخلصبببببببببو بببببببببية احمللية أو التحيزية، لذا تقدم   إذابةتعتمد العوملة على قوهتا ت  " 
 .ن رية االمتزاج أو االست صاة

فر  تورة اللغة اإلجنليزية ارمريكية كنموذج خطايب توا بببببل  بقوة مصبببببطلحاهتا التقنية احلصبببببرية  
 ،ومناذج التنمية ال شبببببببببببببببرية ،بداعية املعلوماتيةوارفكار اإل، للربامج والتط يقات وارجرزة

 .والربامج التوعوية والتعليمية واركادميية وال قافية والرتفيرية، ومناهج ال حث العلمية

أي أهنا  تلك قوة تصببببني  املصببببطلا ونشببببره وفرضببببه عامليا، مما يصببببح ه فرة اللغة الا صل  هذا  
ن را لتسببببببببارق  ،الا يصببببببببعو ترمجترا بسببببببببرعة ،الك  اهلائ  واملتسببببببببارق من املصببببببببطلحات

 إنتاجرا.

جمرد أ بببببببببببببوات تع ريية، ب  ه  ثقافة وأفكار وأسببببببببببببباليو عي  وتعام  وتربية  تلكن اللغة ليسببببببببببببب
لذا يال ظ أن الك ري من ارفكار العاملية أو العادات تكتسو العاملية مب رد  .ومعتقدات

م واملسببببببببببلسببببببببببالت والربامج التلوزيونية ت ين اجملتم  ارمريك  هلا، فيت  ضببببببببببخرا عرب ارفال
، ص. 2020)بلي ،  ".وبرامج التوا بببببب  االجتماع ،  ىت تصبببببب  لدرجة ال قافة العاملية

8) 

ال قافية على سالمة لغة اجلي  الرقم  ألوا واجلي  زي؛ أهنا  خطورة العوملةومما يصعد ت درجات 
فر  مرت طة ابلعناوين والصببببببببببببببور وارفالم ، أجياة ضببببببببببببببعيوة من  يث الريف ة ت املطالعة وقراءة احملتوى

 .واإلعالانت القصرية

ت رت ريف تر  ت االسببتمرار معرا، ف ؛اركادمييةأما الدراسببات والتقارير واملقاالت الصببحوية أو  
مسببتخدم اجلي  الرقم  على منصببة رك ر من ثالث سبباعات، لكنه ال يتحم  موا ببلة قراءة فقد جلس 

ابجلامعة على مدار مخس سببببنوات خلمس مقاة من ثالث  ببببوحات، وهو ما تت عته عرب مسببببائلة بل ا 
ت ني أن احملتوى ارك ر جبباذبيببة هو مببا ف، ( بببالببو جببامع 200) دفعببات، كبب  دفعببة تت بباوز املببائتني

اهلواية، لكنر  لو ع روا على خرب أو حمتوى رك ر من  ببببببببببببوحة ال ر  العمرية واجلنسببببببببببببية و اسببببببببببببو ف تني
، كاملأكوالت مبعىن أن ذهنياهت  تربجمت على املعلومات السبببببببببريعة واملشبببببببببوقة .ا بببببببببيله أ ببببببببباليرتمون بتو

مذكرات السبببريعة، وأ ببب حت املعلومات املوسبببعة والدقيقة والعميقة جد ثقيلة علير ، وهو ما يال ظ ت 
 . وحتليلرا سطح  الا ين زوهنا، فكمية املعلومات ض يلة التخرج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
 26 عبد الكريم بليل

 

 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

، وضببببببببعف تكوينر  اللغوي تشببببببببكلت هل  اللغة السببببببببريعة املرك ة من اختصببببببببارات ورموز وبذلك
ما جوة أبذهاهن  الوصببيا ملسببتوى متدين جدا، رن  ياهل  اللغوي اللو   ضببعيف، وال ميكنر   ببيايفة 

 بلغة عربية سليمة.

ضببببببببببعف اجلي  زي ت التواع  والتحرير ومناقشببببببببببة احملتوى  2020لعام  اإل صببببببببببائياتت  ت و 
، والطرق ارك ر شبببببببببيوع ا للتواع  م  ارخ ار على الشببببببببب كات االجتماعية: واالكتواء ابإلع اب والنقر

ينخوض التوببباعببب  م  التوببباعالت الك يوبببة، م ببب  و  ٪(.58٪(، أو اإلع ببباب )60النقر على الروابا )
 (2020)ويليامز،  ٪(.31أو مناقشة ار داث اجلارية ) ،٪(36خ ار )نشر ار

 :ابلرايض الدينيةألطفال اجليل ألفا  املشاكل الرتبوية .3

ال ميكن احلديث عن التنمية ت يفياب الرتبية، وال ميكن بناء  صون الرخاء االقتصادي والنماء 
 االجتماع  والسالم العامل ؛ إال ابلرتبية. 

فعقد مؤ ر الرتبية لل مي   ،ت االهتمامات الدولية ةاربعاد الرتبوية للتنمية  اضبببببببببر فأ ببببببببب حت 
، ومؤ ر الرتبية 1994دور الرتبية من أج  التواه  الدويل سببببببببببببنة  :، ومؤ ر اليونيسببببببببببببكو1990سببببببببببببنة 

 (21 .، ص2018. )الزابخ، 1993السكانية والتنمية سنة 

، اسبببترالكيةا ت الدوة املتخلوة على أهنا مؤسبببسبببة فالرتبية ه  مؤسبببسبببة إنتاجية ق   أن ين ر هل
على كواءة كلما تطورت فعالية وإنتاجية نتاجرا أ نإذ مجي  قطاعات الدولة تسببببببببببببببتويد منرا، وكلما كا

، ق   أن نن ر للمردود الدولة ت مجي  قطاعاهتا، ومجي  شببببببببببببببؤوهنا السببببببببببببببياسببببببببببببببية واالجتماعية وال قافية
 الرتبية ه  نواة التنمية املستدمية.االقتصادي واملعرت والعلم ، ف

إذا كانت املن ومة التعليمية ت عاملنا العريب اإلسببالم  مسببؤولة ابلدرجة اروىل عن صلونا ال قات "و
، فإن تعليمنا الديين يضبطل  مبسبؤولية واالجتماع  والعلم  واالقتصبادي والسبياسب  كافة

 كربى ت مواجرة هذه التحديت. 

؛ أبرز ما يسبببببببمه أمهية الرتبية والتعلي ، ويتزايد دورمها التنموي واحلضببببببباري ت عصبببببببرمن هنا تتعايف  
 .مستان رئيستان؛ مها: بوة قامة القوة املادية، وقصر قامة اإلنسان القيمية
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ا رخالق القوة، وقوة احمل ة دورها حمل ة القوة، وهو ما يدعو  يث أفسببببببببببببببحت قوة ارخالق مكاهن 
 (12، ص. 2018)الزابخ،  ية".مراجعة أن متنا الرتبو 

معوق ت تعلي  وتربية  الدينية أه املريب برية اربواة  يواجراالا  ةاإلشبببببببببببببكاليات الرتبوي    
برية  تشببببببببببببببكي  الوع  الرتبوي لدى الطو الطو  من اجلي  ألوا، ن ر ملزا ة وسببببببببببببببائ  أتثري أقوى ت 

 ،  يثاربواة

الا تتكون من أعضبببببباء ، اتصبببببباة جبماعة ارقران ةأو  - اربواةت رية  -"    املر لة الرتبوية 
 ميكن أن يتعام  ك  منر  م  اآلخر على أساس من املساواة. 

وه  ذات أتثري ت النمو االجتماع  للطو  ت مر لة ما ق   السن املدرس  بصوة خا ة. وترج  
  أن يتعام  معرا تضبببببب  جمموعة من نوس السببببببن تقري ا، ويسببببببتطي  الطو اأمهيترا إىل أهن

 على أساس من املكانة املتساوية. 

وجو أن يشببببعر بذاتيته ت مجي  اروقات.. ولذلك يوضبببب  أن تكون ال ي ة  ،فالطو  كيان مسببببتق 
 .احمليطة به ت مر لة احلضانة يفنية ومزودة ابخلامات واردوات وامل ريات..

رهنا توفر للطو  مجاعة الرفاق املناسببببب ة  ؛ومن هنا يتضبببببا الدور اهلام الذي تقوم به دور احلضبببببانة 
 حتت رقابة املشرفني وإرشاده .  ،لعمره ومنوه

، 2002)نعيمة،  هتدف إىل منو الطو  منوا اجتماعيا متزان."، وتقوم مجاعة ارقران بويفائف عديدة
 (42-41ص ص. 

 ارسبببريمنوبة ابلوالدين ق   إرسببباة الطو  للرية؛ ه  التوا ببب  ة وأه  مسبببألة تربوي
  و وار الوالدين للطو .

بناء شبببببببخصبببببببية الطو  وإعداده للحياة..  ىت يسبببببببتويد من  ياته إىل احلد  :اهلدف من الرتبيةف"  
بناء شبببببخصبببببية الطو ، وي صبببببره مبا  -أيضبببببا  - احلوار يؤمن التواع ، ويؤمنو  ارقصبببببى.

 حتتاجه معركة احلياة من فر  و رب واستعداد.

فنحن إذ حناور الطو  نشببببعره ابلندية، كإنسببببان يور  ويتحم  مسببببؤولية كالمه، ويداف  عن آرائه،  
)بكار،  وحياوة وزن الكالم الذي يسبببببببببمعه، وفحص مدى تق له له، كما ميكن انتقاده".

 (15م، ص.  2009 -ه 1430
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 األسري. التواصل 1. 3

ارسبببرة، ابعت ارها املؤسبببسبببة الرئيسبببة ت نق  املرياث االجتماع ، يتعدى دورها إشببب اق احلاجات 
لقاة على  ؛اديةامل

ُ
إىل بناء الشبببببخصبببببية وبناء االنتماء، ويُعترب اإلرشببببباد والترذيو أ د أه  املسبببببؤوليات امل

ساس  ت تنش ة اروعاة و ال اهدور ل، التوا لية من أمهرا ارساليو احلوارية ،عات  الوالدين، بطرق  تلوة
 الطو ، وبناء شخصيته الوريدة، بطرق منرا:

 إاثرة انت اهه ملا يُطلو منه. –

 توضيا ارفكار بصورة أفض . –

 اإلسرام ت منو عقله ومسو فكره. –

 االستماق إىل آرائه. –

 التعام  ب شاشة. –

 سه.أمعانقته ومسا ر  –

 (2018)التلوايت،  مماز ته ومالبوته. –

 .فارسببببرة ه  أوة رية وأوة مدرسببببة وأوة مؤسببببسببببة تنشبببب ة؛ وه  عماد التنشبببب ة االجتماعية
ترج  أي اب ث اجتماع  أو نوساين أو تربوي  أو السوية وك  االحنرافات واجلرائ  والسلوكيات املضطربة

 هتا.مرما كان عمرها وف ترا وتوجرا ؛ينة املدروسةعلتاريع احلضانة ارسرية لل

والتحلي   اإلكلينيكيةوالدراسببببببببببات  ،وأكدت الدراسببببببببببات التت عية لألبواة ،جتارب العلماءدلت " 
على ما لألسببببببرة من أثر عمي   ؛للشببببببعوب والق ائ  ارن روبولوجياوالدراسببببببات  ،النوسبببببب 

خالة مر لة  الصببببببحيا. خا ببببببة ومنوه االجتماع  ،وخطري ت تكوين شببببببخصببببببية الطو 
  .أو الست اروىل من  ياة الورد أي السنوات اخلمس ؛الطوولة امل كرة

مجاعة أخرى يفري  لتأثريأن الطو  ت هذه املر لة ال يكون خاضبببببببببعا  ؛منرا . اب عدةوذلك رسببببببببب
وت ذة ت ذلك جرودا مسببتمرة لتشببكي   ،فارسببرة تقوم بعملية الرتبية منذ امليالد .أسببرته
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إىل من يعوله ويرعى  اجاته العضببببببوية  ةرنه ت  اجة دائم .و ببببببق  شببببببخصببببببية الطو 
 (23، ص. 2002)نعيمة،  والنوسية املختلوة."

، السبببببتيعاب  اجيات الطو  التوا ببببب  ارسبببببري بني اربوين واربواة لو العالقة اربويةمي   
، وصلي  روح احملاكاة واجملاراة املعنوية ق   املادية، وفر  ريف اته وميوله ومواه ه والنقائص الا يعاين منرا

 ر الم الوالدين وبمو اهتما روالدمها. 

وله أسبب اب . ت أوة مركز تنشبب ة للطو  يفل  أزمة تربوية داخليةارسببري لكن ضببعف التوا بب  
الويفيوية.. أو ك ر ارع اء  ،دراية أبمهية أو برائ  التوا ببببببببب العدة منرا التكوين الرتبوي للوالدين، أو قلة 

 .اخل

ك ري من ارسبببببر ال جري فيرا  وار جيد، رن اآلابء متأثرون بطريقة آابئر  هل .  يث كان  -" 

 احلوار ت املاض  ش ه معدوم.

 انشغاة اربوين خارج املنزة ابلويفيوة؛ م يرتك لديرما وقتا للتحاور م  اربناء. -

يعتقدان أن حتاورمها سبببببيكون عقيما، الت اين الشبببببديد ت املسبببببتوى ال قات بني الزوجني؛ جعلرما  -
 وهلذا فإهنما يقلالن من احلوار.

يعتقد بعض اآلابء، أن  واره  م  أبنائر  يشبببببببببببببببك  نوعا من التنازة هل ، مما جعلر  يوقدون  -
 بعض هي تر .

أقامت أدوات اللرو والتسببببببلية اإللكرتونية م  ال راء الواسبببببب  حتالوا شببببببريرا على إضببببببعاف الروابا  -
 (34م، ص.  2009 -ه 1430)بكار،  ة".ارسري

عاما(؛ إىل أن من يقضببون وقتا  32- 19شببخص ) 7,000تو ببلت دراسببة اسببتطلعت آراء 
أك ر على مواق  التوا بببببببببببببب  االجتماع ، ه  أك ر عرضببببببببببببببة مرتني للعزلة االجتماعية، ونقص الشببببببببببببببعور 

  (2018)براون، . ابالنتماء االجتماع ، وتراج  ت التوا   واالخنراط ت عالقات اجتماعية

لدى اجلي  الرقم   ،إدمان ارجرزة الذكية ناثر املرتت ة عأ د اآل من ؛فضعف التوا   ارسري
(Alpha)، قد انتشر بشك   يفف ( جدا ت أجياة Z .Alpha و أثر على تصرفات ،)ي  اجلy ،

 املزدوج ارسري، فكال برت العالقة االيفرتابمي   أيفل ية أولياء أمور اجلي  ألوا، وهنا يتكون لدينا  الذي
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يولد الطو  من جي  ألوا لي صبببببببببر والديه متعلقني ل .ت  الة إدمان أو ارت اط عالئق  م  عام افرتاضببببببببب 
ابهلاتف، ويتعل  هو اسبببببببتعماة اهلاتف واللوح الرقم  ق   تعل  النط ، ويتكيف م  االنعزاة داخ  نوس 

ليصببب ا التوا ببب  من كماليات العالقة ارسبببرية، ويتورغ  روريت.فال  وار وال توا ببب  إال ت الضبببال يت، 
، مما يعقد العالقة اربوية والقابلية للتواع  واحلوار كال برت العالقة للتوا ببب  اخلارج  عرب عام افرتاضببب 

 وهو منوذج مغاير للمشاك  ارسرية القدمية  واالستماق والتأثر، ب  والشعور ابآلخر داخ  املنزة الوا د.
، فتلك ارجياة كانت هلا أسبب اب اجتماعية أو نوسببية أو  الة انعدام أو ضببعف التوا بب  داخ  ارسببرة

  أو اقتصادية. تربوية

دراسبببببببببة حب ية ميدانية أن أه  أسببببببببب اب ضبببببببببعف احلوار ارسبببببببببري هو انشبببببببببغاة ارب وارم ت ني 
أبعماهلما، واجلر  أبسبباليو احلوار الوعالة م  اربناء، وت اين املسببتوى ال قات والعلم  بني أفراد ارسببرة، 

)أبوزيد،  واستيالء الوضائيات ووسائ  التوا   االجتماع  على الوقت الذي تقضيه ارسرة ت احلديث.
2016) 

الرقميني ، وهو ما يت لى ت اخنواة قدرات أبواة اجلي  ألوا العزلة والو دةهنا يت لور منوذج "  
 ر ا تضببببنوا منصببببات الشبببب كات االجتماعية، م  توضببببيل فقدعلى التواع  م  ارقران. 
 . احليةبدال  من التواعالت  ،التواعالت عرب اإلنرتنت

يوضبببببببب  اربواة الرقميون الدردشببببببببة على منصببببببببات التوا بببببببب   ؛الطاولة ىت عندما جتمعون  وة 
سببببببببببيختار أبواة ألوا  ؛ت النرايةو . م  اجلالسببببببببببني معر  بدال  من التحدث ،االجتماع 

 "االرت بببببباط ابردوات والوسببببببببببببببببببببائا التقنيببببببة أك ر ممببببببا نريفببببببو على اررجا ت ق ولبببببه.
(Parenting Staff, Generation Alpha Predictions, 2020) . 

 :الرقابة األبوية 2. 3

ه  يفياب الرقابة اربوية  ؛ألوا  اليا اجلي  تربية وتعلي  أبواةإ دى املشببببببببببببببباكلة املتواقمة ت 
 :سواء على النت أو ت الشارق أو ال يت، رس اب عدة، منرا

 .روتني الويفيوة اليوم  لكال الوالدين  -
 .قلة خربة الوالدين ت تربية وتعلي  اربواة -
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 .قلة معرفتر  ابلتكنولوجيا الرقمية  -
 .من ارب ورم  ثق  الرتبية واملراق ة على ارماإلمهاة   -
 إلقاء املسؤولية على رية اربواة. -
عدم اهتمام الوالدين ابلدوارة التكوينية ت تربية اربواة تربية علمية سبببببببليمة م نية على خربات  -

  تصني.

، وال ميتلك حبرية ال تناسبببو سبببنه ت انتقاء ريف اته ؛يضبببعيف التوا ببب  اربو  وهو ما ينتج جيال
وال ارسبببببببرية عند التحاقه برية اربواة، فيكون مصبببببببدر إزعاج وعدم انضببببببب اط،  موروم الرقابة الذاتية

، حيركون لديه مشببببببببببباعر الغرية واملنافسبببببببببببة ويصبببببببببببعو التحك  فيه أو تل ية ريف اته وسبببببببببببا مج  من ارقران
 املعلمة داخ  الرية.  اجلماع  م واالنض اط  وسا أقرانه تور  االلتزاموالشغو، م  عدم قدرته على 

 كابوسببا ري معلمة برية اربواة، رهنا صل  اضببطراب ت ن ام الرتبية  الشببخصببية    وهذه 
ويشببوه  مما يربك أبواة آخرين والتحك  ابربواة كلر ، وتدف  ابرقران جملاراة زميلر  واسببتقرار الصببف،

  ورة رية اربواة لدير ، من مكان للمرح والتسلية م  التعل  والرتبية إىل مقر للووضى والشغو.

، وعدم التسببباه  ت إاب ة الدخوة إليرا دون رقابة وال توعية مواق  التوا ببب من ذر في و احل 
  عرب االسببببببتعانة وتن يه خاص ابلوالدين ملراق ة الطوللطو ، ودون وضبببببب  كلمة سببببببر، أو ربطرا ابتصبببببباة 

، وتنصيو تط يقات  اية اربواة (Family Link)   تط ي         بتط يقات مراق ة اربواة م   
يت  تلقينرا للطو  ليسبببببببببتوعو  ،ارنرتنتللتعام  م   إلزامية وضببببببببب  قواعد، م  من املواق  الغري مناسببببببببب ة

واحلماية اربوية معا من ارخطار الا قد ال س الرقابة بنو  ويشببببببعر  ، دود  ريته ت التعام  م  ارنرتنت
  .يستوع را عقله، لكن حياوة الوالدين تصوير اخلطر مبا يناسو عمره ونوسيته وسلوكه

فعلى ارولياء االهتمام جبديد املنصبببببببببات الرتفيرية املخصبببببببببصبببببببببة لألبواة ويفريه ، لور  حمتواها 
دون  الرقمية من أخطار االنوالت واالنسياق وراء الربامج وبرق الولوج إليرا، ليتمكنوا من  اية أبواهل 

 املور ة لهتل ية  اجياته وريف اته  الا تركز على ؛. م  تغيريه  لن رهت  ت تربية الطو توعيةأو ضبببببببببببببببابا 
، و وفقا، ليتحوة إىل سبببببببببببببيد  مر فيطاق، ب  يت  منعه أبسببببببببببببباليو تربوية تعليمية ت ني له سببببببببببببب و املن 

 ة ) ال (.يستوعو معىن مورد
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 مبببببا يسببببببببببببببترلكببببه أبوبببباهل  من معلومببببات ابالقيكونوا على أن لببببذلببببك جببببو على اروليبببباء 
رن التعلي  والت قيف أ بببببب ا  ،العم  على قلوهب م  الرتكيز  وما يطلعون عليه من حمتوى. ومشبببببباهدات،

متوفرا ت ارنرتنت بصبببببببببور جد متطورة ومتواعلة م  جيلر ، لكن ه  ت  اجة لرقابة تشبببببببببعره  ابرمان 
 سبببببببببببببباعدهت  ليكونوا أك ر مرونة ووعيا، وتطوير قدرهت  على التعابف م  اآلخرين.ن  معا، ملواحلماية وامل
 (2013) وان، 

وفر الداع  الناوسبببببببب  واملعنوي لألوالد من ي اإلنرتنت م  اروالد أخطاراملناقشببببببببة بصببببببببرا ة عن ف
لير  إخالة خل  بي ة آمنة، وينتج ذلك من احلوار والتوا بببببب  املت ادلني بني ارهايل واروالد، واإل ببببببغاء 

زمني ل ناء شخصياة فاعلة ت اجملتم .   وعدم إ راجر ، ومنحر  الراعاية واالهتمام الالا

زمة الاا تسببببر  ت إبعاده  عن اخلطأ ر  تحصببببينب واالهتمام ينياة الالا بية الدا ابرخالق العالية والرتا
 والراذيلة حبيث يكون الولد هو الراقيو على نوسه عندما يتصواا مواق  اإلنرتنت.

مبراق ة  ريع تصببواا املواق ، ، راق ة سببلوك اروالد وتوكريه  أثناء اسببتخدامر  لإلنرتنتإضببافة مل 
 Internetاإلنرتنت )م برامج رقابة ارهايل الاا ميكن احلصببببببببببوة عليرا من ق   مشببببببببببغ ا  أو اسببببببببببتخدا

service provider ISP ة )برامج الولرتة واملراق بببة عرب راق بببة امل(، أو  filtering andاربويبببا
parental control ).الاا تسما مبراق ة الربامج يفري املريفوبة وتصويترا   

قيقيبباة واخلروج م  احلصببببببببببببببببداقببات التشبببببببببببببب يعببه على ب ،االجتمبباعيبباة للولببدتنميببة العالقببات م  
 وحتميلر  مسؤولياة توجيه إخوهت  وأخواهت  ار غر سنًّا. ،إعطاء ال اقة لألوالد الك ار، و ار دقاء

ما هو مسموح أن يقوموا به عرب ارنرتنت، وتوضيا  من التاوا   م  أشخاص يفرابء ه حتذير و  
حيتاج اروالد إىل التاشببببببببب ي  ، إذ االبتعاد عن أسبببببببببلوب التاحقي  وإ بببببببببدار ار كامم   .على الشبببببببببا كة

 (2013) وان،  عوض ا من توجيه االنتقادات السال ياة إلير . ،والشاعور ابحلوا والتاقدير

إعببادة النا ر بطرائ  جببو  ؛ت احملتوى الرقم واإليفراق  ،م  مواك ببة اجليبب  ألوببا للتعلي  الببذايتو 
التادريس، وحمتوى املواد التاعليمياة، حبيث يصبببببب ا اسببببببتخدام اإلنرتنت فيرا بصببببببورة يومياة وبطريقة إجابياة، 
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قة.و   ،لك  تكون مويدة ومنت ة ،التكنولوجيا ت املنزة جو أن تسبببببببببببببتخدم ت مكاهنا الصبببببببببببببحياف خالا
  .وتعم  من أجلنا وليس العكس

والنشبباط  أبداء دور املتحك  واملسببري للنشبباط الرقم  ،وتوا ببلراجو دخوة الرقابة اربوية  ؛هنا
اربواة حيتاجون تعزيز مراراهت  رن  .الوعل ، وتسببببببببببببببطري برانمج لرتتيو النشبببببببببببببببابات وحتديد احملتوى

عات، ت وقت إجاد ال دي  لشاشة آسرة للغاية، وميكنرا إبقاء الطو  مستمتع ا لساو  .وأنشطتر  احلركية
لتعزيز مراراهت  االجتماعية  ،لذا حيتاج اربواة إىل تواع  إنساين فعل  .ينشغ  فيه والداه أبشياء أخرى

 (2019) الح،   .واإلبداقمن عزلة ارجرزة حلالة التعاون ت اللعو ليتحولوا ، ةوأنشطتر  احلركي

تقدميه، وهو مكم   عليرما فيه؛ والرتبية هلما نصبببببببببببيوأن التعلي  جو أن يسبببببببببببتوعو الوالدين 
، رن هذا ةاحلوار معه والتوا ببببببب  م  املربيو مبتابعة برانمج الطو   .برية اربواة واملدرسبببببببة ةلعم  املربي

التط يق  ملا تعل  ابل يت ه ، ويك ف نشابيشعر الطو  ابملتابعة اربوية والرقابة اربوية معا، وحيوزه نوسيا
أو االسببببببببببببببتعانة مبواق  على  ت التعلي  املنزيل. إجاد برق م تكرة ملعرفة مدى تقدم أبنائر علير  ف أك ر.

)عل ،  بعض ارفكار ت هذا اإلبار.(، الذي يقدم Very well family)موق   ارنرتنت؛ م  
2020) 

ه  أه  برق توعيبة الطوب  من اجليب  ألوبا ابسببببببببببببببتمرار الرقباببة  البدينيبة التعليميبة الرتبويبة املتبابعبة
ت  اة يفاب املراق ة اربوي، وتكون شخصية أتبر مواهيمرا  ارخالقية الا تسري معه وتوجه سلوكياته

دون انت ار مقاب  أو متابعة رقيو بشببببببببببببببري، ب  ل ناء  وارخالق العالية ئ اخلريالسببببببببببببببلوكية على م اد
  عتدة ب قافترا احلضارية الدينية التط يقية ت التعامالت امل اشرة ويفريها. املالشخصية الوردية 

  يرى احملتوى الرتبوي والتعليم ؛  نيت عقلية ونوسبببببببببية الطو  ارخالق الرقابية أت بببببببببي  ويزيد
وتوعي   ،بتشببببببب ي  من الوالدين ،يتكرر أمامه ت ال يت -الدينية الذي تلقاه ت رية اربواة -الديين 

فال يتعل  الطو  فوائد الصبببببدق والكالم احلسبببببن    .ابلروضبببببة ةمنر  للمعطيات الرتبوي املقدمة من املربي
ى والديه كذلك، أو ال يشبببب عانه يسببببم  عكسببببه ابل يت، وال يتعل  معاين الصببببالة واحلواظ عليرا وال ير 

 عليرا.
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ط ي  على عينببة الطوبب  وفقا إىل توالتعلي  من الرجبب  ذلببك حنتبباج الرتقبباء ت من ومببة الرتبيببة 
 اربواة ورعاية ، بتقدمي دروس دورية إج ارية عن تعلي  وتربيةضببمن نسبب  الرتبية والتعلي  إضببافة الوالدين

عن مببدى  سببببببببببببببت واب اروليبباءال واالنتقبباةاروليبباء على الربامج املقببدمببة ربوبباهل ،  وإبالق، لألوليبباء
 لرباجمر  التعليمية. ، ومتابعتر مراق تر  وحماورهت  روالده 

 .برايض األطفال الدينية املشاكل التأهيلية للمعلم املريب .4

 .ابلرايض الدينية للمعلمنيضعف التكوين الرتبوي  1. 4

أو قرهبا من  ،اخنواة التكاليف ارسببببببر لعلة   رية اربواة ت املسبببببباجد مالذا للك ري من  
، وريف ة منر  ت املقدم لألبواةاإلسببببببببالم  أو ل قتر  ت احملتوى الديين الرتبوي       .ار ياء السببببببببكنية

  الرتبية اإلسالمية على يد معلمات مؤهالت لذلك.

ن د عشوائية ت برامج ف .االختصاصين مسطور من أه  بلكن مشروعرا أبل  دون برانمج و 
التابعة للمسببببببببباجد أو املدارس الدينية أو التحضبببببببببري لألبواة الرتبية داخ  روضبببببببببة اربواة أو مدرسبببببببببة 

 اجلمعيات الدينية.

ات ضبببببببببريي دون مراعاة التخصبببببببببصبببببببببومن ذلك تويفيف املعلمات برية اربواة والطور التح 
ق   م اشبببببببببرة العم ، وال دورات  وأتهي  تربصوال تلق  دورات  وال اخت ار الكواءة أو ارداء؛ املناسببببببببب ة

 أن ؛ذلكت  ار  و  تكوينية أثناء العم .

يت  اختيارها بعناية ابلغة، من خالة جمموعة من  تربوية،. ه  شخصية اربواة." معلمات رية 
املعايري اخلا ببببببببببببة ابلسببببببببببببمات واخلصببببببببببببائص اجلسببببببببببببمية والعقلية واالجتماعية وارخالقية 

 املناس ة ملرنة تربية اربواة. واالنوعالية

ت كليات جامعية عالية لتتوىل مسبببببببببببببببؤوليات العم  الرتبوي ت  ا يث تلقت إعدادا وتدري ا تكاملي
 املدرسة...مؤسسات تربية ما ق   

وجناح رية اربواة ت حتقي  رسببببببببببببببالترا السببببببببببببببامية؛ يتوقف على مدى وجود معلمات مؤهالت 
 ...أتهيال تربوي متخصصا للعم  ت هذه املر لة احلساسة من  ياة الطو 
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)عامر،  رية اربواة؛ مها: االسبببتعداد واإلعداد." سببباسبببيني ت معلمةوهو يرت ا بتوفري شبببربني أ
 (64-63، ص ص. 2008

رية اربواة ابملسبببببببباجد تويفف مربيات من مسببببببببتويت تعليمية  تلوة، وصصببببببببصببببببببات لكن 
وال يتلقى املربون أي دورة للتكوين إال اندرا ت  .عببة والرتبيببةعن تعلي  الشببببببببببببببري ةمتنوعببة، ت يفببال رببا بعيببد

، أو التكوين الرتبوي لألبوبباة، أو برائ  تعلي  وتربيبة قضببببببببببببببباي بعيببدة عن إعبداد أبوبباة الرية البدينيببة
 .ألواأبواة اجلي  الرقم  

ومن كانت من املربيات ذات أهلية علمية وتعليمية وتربوية، فرو راج  إما مللكات شببخصببية ت 
ابلتعل  عرب دورات ودروس تقدم عرب اإلنرتنت أو  منرا شبببببببببببخصبببببببببببية أو اجتراداتالتعام  م  اربواة، 

ابإلضبببببببببافة للخربة املرنية الا تكسبببببببببو املربيات معارف  كتو إرشبببببببببادية أو دلي  إرشبببببببببادي للمعلمات.
 التعام  م  اربواة ت هذا السن احلرج، وت ادهلن النصائا والت ارب بينرن. 

على تقنيات  والتدريواجلي  ألوا، من  برتبية اربواة ةهو اخلا بببببببببببببب ؛دوراتالمن  نرومما لكن 
فر  نوسبببببببببببببية اربواة وسبببببببببببببلوكياهت ، بتقدمي دراسبببببببببببببات  دي ة وجتارب ميدانية من  تصبببببببببببببني ميدانيني 

وتدري ر  على التقنيات واملناهج احلدي ة ت الرتبية والتعلي ، وأسببببببببباليو  .اجتماعيني وتربويني ونوسبببببببببانيني
 الت ارب الناجحة وامل تكرة.، واالستوادة من تعلي  أبواة اجلي  ألوا

قامت معلمة برية أبواة  ؛ائ  النق سبببببببببببببببكم اة منورد عن برق تدريس ارخالق العامة بو 
 بعضبببببر  دورمي      .بواةعليرا أجلس ومن خلورا جمموعة كراسببببب   )لع ة(، قطارمقصبببببورة ا ضبببببار 

بو  جالس للقيام وترك  ك   ، في ادريصببببببببببببببعدون لعربة القطار على التوايل ومريض وع وزامرأة  ام  
 أ ده .، ت ك  مرة يصعد فيرا مكانه ملن هو أ وج منه إليه

ارخالق  والرتبية علىهذا ارداء التم يل  لوصبب  كام ، مج  بني اللعو واملرح والتسببلية والتعل  
 من التلقني امل اشرة. ت نوسية الطو  برية اربواة واخلل العامة العاملية، وهو أقوى ت ترسيع املعرفة 

املقصببببببود؛ أن هذا النموذج ت ارداء له  ببببببور عديد، قد ي تكرها معل  هنا وآخر هنالك، لكن 
من  امويببد اكمبب  هببذا؛ يفريه  عرب ارنرتنببت، يكسبببببببببببببب ر  على وابالعر م  تببدريببو املعلمني ت دورات 
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 .عرب ارداء التوبباعل  ومببات ك ريةالنمبباذج احلركيببة والتم يليببة لرتبيببة وتعلي  اربوبباة رمور وأخالق ومعل
 ىت تعل  احلروف واررقام وارشبببببببببكاة وارمساء ويفريها، حبيث ينمو النشببببببببباط الذهين والتواعل  واخلياة 

 .اإلبداع  للطو 

 :برية اربواة ابلتايل ةرج  ذلك ينصا اخلرباء املعلم 

 معرب عن القي .إعداد تط يقات م تكرة تناسو املر لة العمرية للطو ، وتكون " 

 استخدام برائ  التعل  املناس ة لألبواة الا تساعد ت تعزيز القي  أبساليو ممتعة ومشوقة.

 .ابلقصص.االستعانة 

 االكتواء ابرنشطة املقرت ة ت كتيو القي  الرتبوية. متنوعة.. وعدمابتكار أنشطة 

، ص. 2020)ضببيف  ، وآخرون،  خل  املنافسببة الشببريوة بني اربواة من خالة ارنشببطة..."
20) 

ال يلزم ابلضببببببببببببببرورة امتالكببببه فن التعلي  والرتبيببببة، رن  ؛املعل  ميتلببببك فن العل  وفكون املريب أ
 اركرب.الو ات العمرية  تعلي  أ بببعو من ؛وتعلي  بو  ت سبببن الروضبببة وتربيةمغاير للتلقني. التحصبببي  

طو  الروضببة كان حمصببورا بقدر ك ري ضببمن ف .اخلارج  رنه يتعام  م  معدة منو معرت ت بور التكوين
 ةارسرة املصغرة ت الغالو، وروة مرة ينتق  إىل مجاعة ارقران، وحيتك مب موعة كاملة حتت تسيري مربي

 .هبا جتع  يست يو ملطال را  لةأي ربطه توال  اال يعرفر

ومتببابعببة النتببائج امليببدانيببة، وتقببدمي  ،داخبب  الرية اتوعليببه جببو إعببداد برامج مراق ببة املعلمبب 
 ةلألبواة املشبببرفوالرتبوي   تسبببطري الربانمج التعليم ةال أن يعرد لك مربي ن.التصبببوي ات واإلرشبببادات هل

 دليال اويكتوى مبنحر . و متابعةأدون مراق ة  ،م اشببببببببببرة ت ميدان العم  التط ي خوة مر لة تف .علير 
 .حب   كتيو إرشادي

لتحقي   عداد برانمج توصببببببببببببببيل ، م  تدريو معلمة الرية ن ري وتط يقياإلالضببببببببببببببرورة قائمة ف
  يث مرمة.أهداف 
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للو ببببوة إىل اكتسبببباب القي  واملعايري وتنمية قدرات الطو  ت شببببىت جماالت  يعترب الربانمج بريقة" 
على  اربواة فر ببببة مسبببباعدة الطو  على تنمية قدراتهج رية ميتيا بران يث  .النمو

 على اخلصوص؛ بشك  جيد... االجتماعية العموم، واملرارات

 يساعد الربانمج الرتبوي ت تقدمي تعلي   طا ومن  ، فيما حيتاجه الطو  ابلتحديد. -

 ارداء احلايل التحصيل  ت مجي  اجملاالت. كقاعدة لتقيي يعم  الربانمج الرتبوي   -

)زعموش،  سني عملية التوا   بني أعضاء الوري  املتعدد التخصصات، وبني املعلمة واآلابء."حت -
 (151، ص. 2011

ت  –اربواة الدينية رية ب -علمات املمن النماذج الناجحة وامل دعة تشبببببب ي  كما يسبببببباه  
يز روح اإلببببداق البببدينيبببة، وحتو رية اربوببباةاملربني ب كببباف بببة املعلمنيخل  جو املنبببافسبببببببببببببببببة والوخر، مب

 .واالبتكار، واالجتراد ت تقدمي ار سن

 :تقنيات الرقميةال يف ضعف املعلمات برايض األطفال الدينية 2. 4

ويق   ، Xخا ة اجلي  ضعف تكوينر  الرقم ، احلا   بني املربني ت رية اربواة الدينية 
عدم احلاجة للك  اهلائ   ؛والسبب و .، لكن تزيد قلة حتديث املعارف الرقمية ت النسبباء أك رYت اجلي  

من التط يقات ومنصببببببات التوا بببببب  االجتماع ، واالكتواء مبا يليب  اجيات الذوق أو امليوة أو العم ، 
 ابست ناء أه  االختصاص من التقنيني.

إنسبببببببببببتغرام، وال ميكنرن مواك ة  أو فايسببببببببببب وك وماسبببببببببببن ر فأيفلو املربيات ال يت اوزن منصبببببببببببة
 التغيريات  ىت داخ  فايس وك.

"لقد  لت ثورة املعلومات واالتصببببببببببببباة مبا رافقرا من مسبببببببببببببت دات علمية وتكنولوجية حتدي ك ريا 
 للتعلي  الديين، الذي مازالت املناهج وارساليو التقليدية هتيمن عليه. 

التعلي  واسببببتخدام الوسببببائ  وارجرزة وارسبببباليو ضببببرورة لتحسببببني ومن هنا أ بببب ا تط ي  تقنيات 
فعالية التدريس ورف  كواءته.. ويتطلو املن ور اإلسبببالم  ت اسبببتخدام هذه التكنولوجيا 

 وض  ارس لة التالية: ؛لرف  حتديت

 كيف تويفف هذه التقنيات؟ ومىت؟  -
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 ما الوسيلة املناس ة ملوقف تعليم  معني؟ -

 املؤه  الستخدامرا؟من املدرس   -

 ه  خضعت هذه التكنولوجيا للتخطيا ق   استخدامرا؟ -

إن االسببببببببتخدام الواع  وارم   هلذه التكنولوجية الرتبوية امكانه تقدمي تعلي  ديين متطور أفضبببببببب ، 
 (23-22، ص ص. 2018)الزابخ،  وبكلوة أق ، ولوائدة أكرب، وف ات أبعد."

من ارمية ت مسببببببببببببببتحداثت الربامج الا  ا  ألوا يفل  نوععدم مواك ة تط يقات وبرامج اجلي 
، داخ  رية اربواة ةأك ر، وابلتايل قلة دراية ابرساليو املنافسة للمربيمن اجلي  ألوا جتذب اربواة 

، وال فر  للتحديت واملعطيات الا يتلقاها الطو  من اجلي  ألوا عرب وعدم اسبببببببتيعاب لنوسبببببببيته وقدراته
   االجتماع .منصات التوا 

هو شببببببك  ومضببببببمون ثقافة العوملة،  ؛" ولع  من  ببببببور التحدي ال قات الذي يواجه التعلي  الديين
 فمن خصائصرا أهنا ثقافة يفري مكتوبة، قيمرا م  وثة عرب ارقمار الصناعية...

وهناك حتد ثقات آخر يكمن ت وسببببببائ  اإلعالم اخلاضببببببعة لقي  العوملة، وما تشببببببنه من  لة على  
هدم القي  اإلسالمية.. وعلى أن مة التعلي  الديين ت الوبن العريب أن تقي  تطويرا مشوليا 

، ص ص. 2015)العببباي ،  جلمي  أدواهتبببا، ومنربببا إعبببداد املعل  املواكبببو للمر لبببة. "
11-12) 

ث ت بدراسبببات عديدة عن اجلي  ألوا، أنه مياة للصبببور احلركية أك ر من السبببماق والتكرار، وما 
، لذلك كلما كان وهو أك ر اجنذااب لألداء من برف اربواة على ارداء املقدم ممن ه  أكرب منه عمرا

صبببببببببات التوا ببببببببب  مواك ا للعروة املقدمة عرب من تقدمي احملتوى التعليم  والرتبوي برية اربواة الدينية
االجتماع ؛ كان أك ر قابلية وجاذبية وفاعلية، لكن بنق  الطو  ألوا من العام االفرتاضبببببببببببببب  إىل الواق  

، عرب النشببببببببببببببباط احلرك  التوباعل  وارداء التم يل  من برف الطوب  نوسبببببببببببببببه، وارلعباب التوباعليبة املعزز
جو املتعة اجلماعية م  ارقران ت املشبباهدة ، و خل  عاب اإللكرتونية الورديةلاجلماعية الا ت عده عن ار

 واالستماق والنقاش.

 :ابجلزائر لألطفال نموذج مدرسة قرآنيةدراسة ل 3.4
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درسببة القرآنية ملسبب د التوبة، بلدية بن مريدي، والية الطارف، امل ؛العينة املقصببودة من الدراسببة
سببببببن أرب  سببببببنوات إىل مرا   التمدرس، لكنرا تركز على ، وه   صببببببصببببببة لتدريس اربواة من اجلزائر

نعرة توصبببببببببببببيليا مكوانت املدرسبببببببببببببة ال شبببببببببببببرية  04وت اجلدوة رق   . الو ات العمرية ما ق   التمدرس
 .واملادية

 املدرسة القرآنية ملسجد التوبة، بلدية بن مهيدي، والية الطارف، اجلزائر( مكوانت :04جدول رقم )
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 كتو مقررة: 

الدلي  الرتبوي -
للمدارس القرآنية لوالية 

 الطارف.

 املستوى:

 ليسانس. .1
تكوين  .2

 مرين.
تكوين  .3

 مرين.
 ابتدائ . .4

بو  لك   30
 معلمة

االبالق على برانمج 
 عرب منحر  الدلي  التعلي 

 الرتبوي، والكتو التعليمية
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توفري 
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لك  
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 منوردا

 

 كتو أنشطة تعليمية:

  روف. -
 أرقام. -
 ألوان. -
 أشكاة. -
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 اخلربة:
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 سنوات.3 -
 نوات.س 3 -
 سنوات 8 -
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إ ضار ألعاب 

 للمدرسة
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 املوربة  ركية الطو 
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 الدورات التدري ية:

حتويظ  .1
 القرآن.

أ كام  .2
 الت ويد.

اللغة  .3
 العربية.

 

30% 
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املويفوني ه  ارك ر 
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 أبواهل 

 س ورة عادية

 
  

 

 التعام  الرقم :

ان لديرما  ساب تاثن -
 .بريد إلكرتوين. فيس وك

ان ميكنرما العم  تاثن -
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12 % 

يتوا لون رمور أخرى 
 كمستحقات املعلمة..

 اخل

   عرة شاشةال يوجد 

 

املكوانت ال شببببببببببببببرية واملادية أن املدرسبببببببببببببببة تركز على اجلانو التعليم  ابلتلقني أك ر،  يت ني من
 ، مما ي  ت  ركية الطو  وال يراع  املر لة العمرية له.وتوريا ت برائ  التم ي  وارداء واللعو

باب  الرتكيز على حتضري أن توا   ارولياء يغلو عليه  ت نيومن اخلالة التوا   م  املعلمات 
حتضريية لطور التمدرس، وأك ر  دروس دع  للمدرسة على أهنا تقدم ن رهت الطو  ملر لة التمدرس، وأن 
لورتة زمنية؛ خا بة  أوالده  لال تواظ ومراق ةالقرآنية كحضبانة  م  املدرسبةمن نصبف ارولياء يتعاملون 

علمة الشرري، الذي ال تتلقى يفريه، وهذا التعام  راتو املمقاب  دف  مستحقات شررية      .الص ا ية
مطال ة املعلمة مبسبببببببتحقاهتا. إذ ال   ني، خا بببببببة املايل امل اشبببببببر يكون ن رة مادية بني املعلمة وويل ارمر
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وجتريز املدرسببببببببببببة قائ  على تربعات  .املؤسببببببببببببسببببببببببببة احلكومية وفر للمعلمة دع  وال راتو مايل من برفي
واملسا ات املخصصة لرية اربواة أو الطور التحضريي، رهنا  الت ريز مما جتلى ت ضعفاحملسنني، 

، وإن كان مقصبببببدها  سبببببن ونيترا تع دية، وتشبببببكر على أعدت من جرة يفري  تصبببببة تربوي وال تعليميا
 جمروداهتا وعطائرا. 

على مسببببتوى املعلمات ضببببعف أتهي  وعدم اختصبببباص، وترك عملرن خاضببببعا للخربة ونلحظ 
، وهو مبببا يربز ت نتبببائج أداء ر ت التعبببامببب  م  اربوببباة، دون تلق  أي دورات تكوينيبببةأك  احليببباتيبببة
 .اربواة

الدورات التكوينية والنصببببببببببائا ، مبطالعة تتمكن معلمة من التووق الذايت الشببببببببببخصبببببببببب  ت  ني
وارلوان في رر ارداء ت تعدد برق التعلي  واالهتمام ابلصبببببور ، الرتبوية التعليمية عرب منصبببببات التوا ببببب 

 والتواع  اجلماع  م  اربواة.

والتوا بب  معرا وتوضببيا املشبباك   اللتحاق أوالده  بصببورا،ميي  أيفلو ارولياء املتعلمني  وهنا
 املوربة.. اخلالا يعاين منرا أبواهل  كصعوبة النط  أو التو د أو احلركة 

أوالده  بصببببببببببببببف املعلمبببة ارك ر مكواث  اللتحببباقبينمبببا مييببب  أيفلبببو أوليببباء ارمور املويفوني  
 لال تواظ أبوالده  ربوة مدة، دون االكرتاث بتحصيلر  املعرت أو الرتبوي. ،ابملدرسة

فيت  الرتكيز على حتويظ معلمات القرآن بتط ي  أ كام الت ويد  أما خبصببوص الدورات والتأهي 
 . وبعض الدروس لعلوم اللغة العربية

الرتبوي للمبدارس القرآنيبة لواليبة  عنوان: البدليب إرشبببببببببببببببادي حتبت  للمعلمبات كتيبو يقبدمكمبا 
؛ الطور التحضببببببببببببريي. من إعداد املرشببببببببببببدة الدينية ح. الديو ) ا ببببببببببببلة على ليسببببببببببببانس علوم الطارف

الشببببببببببببؤون الدينية واروقاف لوالية الطارف. ت ، معتمد من مديرية 2017-2016، ب عة إسببببببببببببالمية(
 أربعني  وحة، من احل   الصغري.

 :حمتوايت الدليل

 (أسطر 5) أمهية الدلي . .1
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 أسطر( 3) أمهية مر لة الطوولة امل كرة. .2
 أسطر( 4امل كرة. ) اجات الطوولة  .3
 سطر( 12ارساسية. ) اجات الطو   .4
 أسطر( 6الطو . )االجتاهات احلدي ة ت كيوية إش اق  اجيات  .5
 أسطر( 5) معىن بو  ما ق   املدرسة. .6
 أسطر( 4) معىن القس  التحضريي. .7
 أسطر( 7) دور الرتبية التحضريية. .8
 أسطر(7) فلسوة اجملتم  اجلزائري ت جماة الرتبية التحضريية. .9

 سطرا( 13) القرآنية  اليا ت جماة الرتبية التحضريية. أهداف املدارس .10
 أسطر(6) اهلدف من وض  الدلي . .11
 سطرا( 20) أمور البد منرا لتسري  العملية الرتبوية. .12
 .20- 12ص. ص  :حمتويت من سطرا( 12اإلسالمية. )ابب الرتبية  .13
 .24-21حمتويت من: ص ص.  ابب الرتبية اللغوية. .14
 26-25من: ص ص.  ابب الرتبية الوبنية واالجتماعية. .15
 .28-27من: ص ص.  ابب الرتبية الريضية. .16
 29من: ص ص.  ابب الرتبية العلمية. .17
 31-30من: ص ص.  ابب ارشغاة اليدوية. .18
 .32ص. من: ابب ارنشطة املسر ية. .19
 .33ص. ارنشطة املوسيقية. ابب  .20
 .34ص.  ابب الريضة وارلعاب. .21
 35ص.  التوقيت. .22
 36ص. ملحقات. .23
 .39-37ص ص. إرشادات وتوجيرات تربوية. .24
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 40ص. املراج . .25

أك ر  العربية ) روف وأرقام( يت  الرتكيز ت رية اربواة على الرتبية اإلسببببببببببببالمية وتعلي  اللغة
 عرب برانمج اآليت: 

 

 (20-11، ص ص. 2017)الديب،  : اب  الرتبية اإلسالمية.(05رقم  )جدول

 ماي( -ري ب)أ ال الث  ال الث مارس(-)جانو ال الث  ال اين ديسمرب(-)أكتوبرال الث  اروة 

الععععععععععقععععععععععرآن 
 الكرمي

 من سورة الزلزلة إىل القدر القارعة.من سورة قريس إىل  من سورة الناس إىل املاعون

األذكعععععععععععععععار 
 واألدعية

منه،  أدعية: النوم، االستيقاظ، دخوة اخلالء واخلروج
اركببببب ، دخوة املنزة واخلروج منبببببه، ل س ال يببببباب، 

 العطاس.

أدعية: دخوة املسببببببب د واخلروج 
 منه، اآلذان، الوضوء، املريض.

أدعية:  ياح الديك، الرعد، الركوب، 
 املطر، رؤية اهلالة.السور، 

حعععععععععديعععععععععث 
نععععععععععععبععععععععععععوي 

 وآدا 

 أفشوا السالم بينك  .1
 خريك  من تعل  القرآن وعلمه .2
ال يؤمن أ بببدك   ىت حيبببو رخيبببه مبببا حيبببو  .3

 لنوسه

 

كببلببمببتبببببببان خببوببيببوببتبببببببان عببلببى   -
 اللسان...

 يسل  الراكو على املاش ... -

 ..من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر -

 ي يفالم س    وك  بيمينك.. -

 ععععععععقعععععععيعععععععدة
 وعبادات

 تعلي  الصالة أركان اإلسالم أركان اإلميان

السعععععععععععععععععععرية 
 النبوية

 ه رته ويفزواته أه  النيب وبيته. التعريف ابلنيب: املولد والنشأة 

ة خربات أخرى من صصبببببصبببببات تربوي ملشببببباركةعلى الدلي  أنه يفري توصبببببيل  وحيتاج  مال  ات
دلي  للمعلمات برية اربواة، ودلي  رولياء اربواة برية  هملزيد فائدة، وارفضببببببببببببببب  أن يكون في

 دع  لألبواة. وكتي اتاربواة، 
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 : طرق حتفيظ القرآن الكرمي(06)جدول 

 2بريقة منوذجية  1بريقة منوذجية 

 كتابة السورة ابلرس  الع ماين .1
 تشكي  اآليت .2
 ترقي  اآليت .3
 يقرأ املريب واربواة يستمعون .4
املسبببببببببببببببطرة أثنبباء التالوة اسبببببببببببببببتعمبباة  .5

 لإلشارة للكلمات
   يقرأ املريب ويعيد اربواة من ورائه .6
 التالوة الوردية لك  بو  .7
 التالوة اجلماعية لألبواة .8
 القراءة اجلماعية م  اربواة .9

 املراجعة ت احلصة التالية .10
 املراجعة ابل يت .11

 

 كتابة السورة وقراءهتا .1
 الربا.   كلمة كلمة   ا، رف اقراءة السببببببببببورة  رف .2

 م  اربواة
 الرتكيز على  وظ اربواة ررقام اآليت .3
 احلوظ اجلماع . .4

تكون أعسبببببببببببر ت  اة ارتواق عدد اربواة  امل اشبببببببببببر التحويظ ابلسبببببببببببماقت برق  مال  ات
 ابلقاعة، ومت عتر  أ بببعو، واروىل توجيرات إرشبببادات لألولياء لدع  احلوظ ابلرية ابحلوظ ت ال يت

ن ذلببك حيرك فير  يفريزة التقليببد أبن حيوظ ويل ارمر أمببام اربوبباة ر واملببذاكرة والقببدوةبطرق املتببابعببة 
 واحملاكاة وه  أقوى من التلقني امل اشر.

 اخلامتة

، رن أبواة حيتاج املعل  الرتبوي ملواك ة اإلنتاج الرقم  لتقدمي عروة تعليمية وتربوية لألبواة
 قدمية، وأك ر ميال للقوالو املعا رة الرقمية.م  الربامج الدينية املقدمة ت قوالو  جتاواب اجلي  ألوا أق 

وقد ت ني من نتائج الدراسببببببة قابلية سببببببريعة لألبواة لتلق  التعليم  الديين الرتبوي عرب وسببببببائا 
 التوا   االجتماع ، ت قوالو ترفيرية من رسومات وأانشيد وألعاب.
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

لتلق  عرب ابمن اربواة من الربامج الكالسبببيكية وإيفراقر  التعليم  ت املقاب  جند نوور شبببرحية 
ت سببببببببببلوك الطو  أك ر من الوالدين  اإلعالم الرقميةوسببببببببببائ  رن أتثري  الوسببببببببببائا الرقمية من اإلنرتنت.

 واملدرسة.

وهو  ؛أك ر الرقم  سبببببببببيغلو جانو الرتفيه ؛اسبببببببببتمرار ازدواجية التعلي  والرتفيه الرقم ت  اة و 
ما يسببببببببببب و آاثر  ،الرقميني التأثري على برجمة عقوة اربواة ثقافية شبببببببببببديدةترفيه تربوي خاضببببببببببب  لعوملة 

 خطرية منرا:

  .ارسري والتوا   التواع ضعف  -

 .االحنراف العقدي -

 .االحنراف ال قات -

 .مصادمة ارعراف -

 .ضعف اهلوية الدينية والوبنية، واجملتمعية -

   اصاذ اخلطوات اآلتية: ،نوسيته وريف اته وقدراتهمن خالة فر   اجلي  ألواميكن التعام  م  

 يركز على اللعو التعليم  والرتبية الذ ؛ما بعد الروضببببببببببة هو السببببببببببن املناسببببببببببو للتعلي  .1
التعل ، رن سبببببببببن  وجذبه حنووعلى الربامج الرتبوية أك ر من التعليمية،  أك ر. الرتفيرية

 التعل  املوض  س   سنوات.
 .)جي  ألوا( تطوير وتعدي  احملتوى، مبا يناسو اجلي  الرقم  .2
حتديث مناذج العرة والتلقني ) بببببببببور مقاب  فيديو، رسبببببببببوم متحركة، أفالم قصبببببببببرية،  .3

 الطو  القدوة، ألعاب التعلي ، حتويز الذكاء(
 .عرب برامج توا   وألعاب حتويظ اربواة القرآن بعرة مناذج مرئية من جيلر  .4
من املرح واملتعبببببة والتعلي ، وتوقبببببده  امللببببب ،  اويظ متنوعببببة صل  جو ابتكبببببار برامج حت .5

 كارلعاب واملسابقات والكرتون.
 اهلداي التحويزية.واجلوائز و  ملسابقاتاالهتمام اب .6
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 لتحريك روح املنافسة. ،إبراز النموذج القدوة من جيلر  .7
تسطري برانمج مبساعدة  تصني ت الرتبية وعل  نوس اربواة وارسرة وعل  االجتماق  .8

 جيله.و مبا يناسو عمر الطو  
اليومية،  )كاردعيةعلى مواتيا التعل  أك ر من التعلي .  اربواةالرتكيز على تدريو  .9

العل ، القرآن، ا رتام الوالببدين، ا رتام املعل ، ا رتام أهبب  ال ببدء ت  وظ سببببببببببببببور من 
  و النيب،  و الصحابة..(

م  أبواة  حلوارا أسببببببببباليوو  ،برامج تدريو أولياء ارمور على التعلي  واملراق ة .10
 اشر خارج  دود التقنية.اجلي  

ُ
 ألوا لتعزيز التوا   العائل  امل

وعقد  للنشبببببببباط الرتبوي والتعلي  ربنائر . وة متابعتر   اسببببببببت واب ارولياء .11
لتكوين من الت ارب املنزلية، وفر  الصعوابت والتحديت  لالستوادةجلسات مجاعية 

تنسببببببببببببي  بني ارسببببببببببببرة ورية اربواة واملدرسببببببببببببة ال قا، وتوعية الوالدين مبسببببببببببببتوى 
 وسلوكيات أبنائر ، وخل  شعور املتابعة واملراق ة اربوية لدى الطو .

ط يقات، الربامج والتو لمعلمني: اسببببببببتعماة الوسببببببببائ  لدورات تدريو وأتهي   .12
 واالبالق على التحدي ات، وتعل  إعادة  يايفة احملتوى مبا يناسو جي  ألوا.

  .ارنشطة االجتماعية الريضية وال قافية اربواة ت مشاركة .13
ونوسببببببببببببببية  واجتماعيةكز حبث تربوية ا تشببببببببببببببكي  جلان وبنية يشببببببببببببببارك هبا مر  .14

، الدينية اإلرشببببببادات والدراسببببببات هلي ة مو دة وبنيا تسببببببري الرية لتقدميو تصببببببون؛ 
حبسببببو املقتضببببى  وتلزمر  بربامج مو دة، م  السببببما ة مبسببببا ة تغيري وتطوير وإبداق

 نة.وال روف والعي

، الدينية من اجلي  ألوا وت اخلتام نسببأة املوىل دوام النع  والتيسببري ت تربية وتعلي  أبواة الرية
 االهتمامعلى اجلي  ألوا، م  تو بببببببببيات  مط ات ومزال  االسبببببببببتعماة الغري رشبببببببببيد رنرتنت واحلماية من

لتطوير احملتوى املعرت والرتبوي املعروة على  مطبالعبة الدراسبببببببببببببببات احلدي بةعرب رية اربوباة الدينيبة ب
م تواكو برامج  أبواة اجلي  ألوا، رن املنافس للرية الدينية عمالق ت مشاريعه وتقنياته وبراجمه، وإذا
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

توا   ارسر ابملعلمني فإن اربواة سينساقون العرة برية اربواة الدينية تسارق التقنية م  ضعف 
 لألقوى من  يث تل ية ريف اهت .

رتبوي الديين دون تنسبببي  اجلرود واالسبببتعانة أبه  االختصببباص واخلربة، وال ميكن تطوير املنتج ال
واالستوادة من الربامج الدينية املعروضة من شركات مسلمة على منصات التوا   االجتماع  على هي ة 

وقصص قام اعداد ش اب موهوب وحمرتف حيتاج للدع  والتنسي   وألعاب أبواة ورسومأانشيد وأفالم 
 .رتبوي للمسامهة ت برانمج وبين كام م  اهلي ات ال
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

 قائمة املراجع:

.  ريع 2020مواق  التوا ببببببببببببببب  االجتماع  ارك ر أتثري ا ت (. 2020أبري ,  22إسببببببببببببببالم الن ار. )
، مبببببببببببببببببببببن رواد ارعبببببببببببببببببببببمببببببببببببببببببببباة: 2020جبببببببببببببببببببببوان,  22االسبببببببببببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D9%88%D8%
A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5
%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1 

” ال إنرتنت فيرا“الياابن تعتزم إقامة  يمات (. 2013أيفسطس,  13ة. )ال وابة العربية لألخ ار التقني
، من ال وابة العربيبة لألخ بار 2020أكتوبر,  18.  ريع االسببببببببببببببرتداد ملكبافحبة اإلدمان عليربا

البببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: 
https://aitnews.com/2013/08/31/%d8%a7%d9%84%d9%8a

%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-
%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-
%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-

%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-
%d9%84%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%8
6/ 
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

إدمان اسبببببببتخدام وسبببببببائ  التوا ببببببب  االجتماع  (. 2018جويلية,  20ال وابة العربية لألخ ار التقنية. )
، من 2020أكتوبر ,  18.  ريع االسببببببببرتداد اهيصببببببببيو ابضببببببببطراب فرط احلركة ونقص االنت 

البببببببببببببببببب ببببببببببببببببببوابببببببببببببببببببة الببببببببببببببببببعببببببببببببببببببربببببببببببببببببببيببببببببببببببببببة لببببببببببببببببببألخبببببببببببببببببب ببببببببببببببببببار الببببببببببببببببببتببببببببببببببببببقببببببببببببببببببنببببببببببببببببببيببببببببببببببببببة: 
https://aitnews.com/2018/07/20/%d8%a5%d8%af%d9%85%

d8%a7%d9%86-
%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85

-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%8

4-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7

%d8%b9/ 

 13 ريع االسببببببببببرتداد  من ه  ثلث مسببببببببببتخدم  اإلنرتنت ابلعام؟(. 2018مارس,  13اجلزيرة نت. )
، مببببببببببببببببببببببببببببببببببببن اجلببببببببببببببببببببببببببببببببببببزيببببببببببببببببببببببببببببببببببببرة: 2020أكببببببببببببببببببببببببببببببببببببتببببببببببببببببببببببببببببببببببببوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببر, 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/
3/13/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-

%D8%AB%D9%84%D8%AB-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85

%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1

%D9%86%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%

D9%85 
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 مشكالت تعليم الدين والقيم ألطفال اجليل ألفا الرقمي.

. وسببببببائ  اإلعالم أك ر أتثريا ت اربواة من الوالدين واملدرسببببببة(. 2018ديسبببببب مر,  27اجلزيرة نت. )
، مببببببببببببببببن اجلببببببببببببببببزيببببببببببببببببرة: 2020أكببببببببببببببببتببببببببببببببببوبببببببببببببببببر,  13 ريببببببببببببببببع االسببببببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2018/12/28/%D8%
AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%
D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%83-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84 

أبواة و يدون وتواعالهت  سببببببببببببببطحية.. كيف نتعام  م  "اجلي  (. 2019جويلية,  25آية ممدوح. )
، مببببببببببببن مببببببببببببيببببببببببببدان: 2020أكببببببببببببتببببببببببببوبببببببببببببر,  13 ريببببببببببببع االسببببببببببببببببببببببببببرتداد  ألببببببببببببوببببببببببببا"؟

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2019/7/25/
%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-
%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7 

إ صببائية مذهلة عن اإلنرتنت ووسببائ  التوا بب  االجتماع   23(. 2020نوفمرب,  1جراي ويليامز. )
 :WizCase، مببببببببببببن 2020نببببببببببببوفببببببببببببمببببببببببببرب,  3.  ريببببببببببببع االسببببببببببببببببببببببببببرتداد 2020

https://ar.wizcase.com/blog/%D8%A5%D8%AD%D8%B5
%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-
%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1
%D9%86%D8%AA-
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%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88/ 

 ريع  ماذا يقوة العل  ت أضببببرار وسببببائ  التوا بببب  االجتماع ؟(. 2018فرباير,  16جسببببيكا براون. )
عبببببببببببببريب:  BBC News، مبببببببببببببن 2020أكبببببببببببببتبببببببببببببوببببببببببببببر ,  16االسبببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-43079859 

)اإل ببدار  الدلي  الرتبوي للمدارس القرآنية الطور التحضببريي لوالية الطارف.(. 2017  ي ة الديو. )
 (. الطارف، اجلزائر: املعارف للط اعة.1

(. عوام  التن ؤ ابلتنمر اإللكرتوين لدى 2020 تمرب, سببببببببببببب 31 وي ة سبببببببببببببليمان أ د الرباشبببببببببببببدية،. )
(، 1)2020دراسات املعلومات والتكنولوجيا، اربواة واملراهقني مراجعة للدراسات السابقة. 

 doi:https://doi.org/10.5339/jist.2020.6. 14-2الصوحات 

. اإلمارت اليومف. (. ضبببببببعف احلوار ارسبببببببري يعراة اربناء لالحنرا2016ماي,  13 دي أبوزيد. )
، مببببببببببببببببببببببببن 2020أكببببببببببببببببببببببببتببببببببببببببببببببببببوبببببببببببببببببببببببببر,  18 ريببببببببببببببببببببببببع االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-
05-13-1.896164 

)اإل ببببببببدار  أأزمة التعلي  الدين ت العام اإلسببببببببالم (. 2007خالد الصببببببببمدي، و ع د الر ن  لل . )
 (. دمش : دار الوكر.1

. مت االسبببرتداد من تعلي  جديد: ارسبببرة و التنشببب ة االجتماعية(. 2018, سببب تمرب 01رشبببيد التلوايت. )
https://www.new-

educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8
%a9-%d9%88-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a6%d8%a9
-
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%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7
%d8%b9%d9%8a%d8%a9 

(. أتثري مواق  التوا ببب  االجتماع  على اهلوية ال قافية للشببب اب 2019سببب تمرب,  15سبببلمى  يدان. )
 .538- 521(، الصوحات 49)24جملة املعيار، اجلزائري دراسة ميدانية. 

.  ريع ملاذا يت  حماربة حتويظ القرآن الكرمي لألبواة(. 2014أيفسببببببببببببطس,  18سببببببببببببرري السببببببببببببكري. )
 ببببببببببببببد مجبببببببببببببباة: ، مببببببببببببببن قببببببببببببببنبببببببببببببباة أ2020أكببببببببببببببتببببببببببببببوبببببببببببببببر,  13االسببببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.youtube.com/watch?v=572pzLVI-Og 

(. القاهرة: مؤسبببببببببسبببببببببة بي ة 1)اإل بببببببببدار  معلمة رية اربواة(. 2008بارق ع د الرؤوف عامر. )
 للنشر والتوزي .

)اإل دار  التوا   ارسري كيف حنم  أسران من التوككم(.  2009 -ه 1430ع د الكرمي بكار. )
 الم.(. القاهرة: دار الس2

الندوة الدولية  وة . Z(. حتديت العوملة الرقمية على اهلوية الدينية لل ي  2020ع د الكرمي بلي . )
سينوب: جامعة سينوب.  ارسرة: الورص والترديدات املعا رة، حنو استدامة مؤسسة ارسرة.

مت االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرتداد مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن 
file:///C:/Users/bellk/Documents/%D9%85%D8%A4%D8%
AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/sinop%20uv/1/

%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%
84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D
9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html 

اجمللببة  ت الوبن العريب وحتببديت العوملببة. (. التعلي  الببديين2015ع ببد   بن  لوببان العبباي . )آذار, 
 (.3)4الدولية الرتبوية املتخصصة، 
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أكتوبر,  13.  ريع االسبببببببرتداد سبببببببالمة اربواة على اإلنرتنت(. 2013أبري ,  23يفريس  بببببببوان. )
-https://www.crdp.org/project، من املركز الرتبوي لل حوث واإلمناء: 2020

details1/635/308 

اجلمي  ي حببث عن اإلجببابببة.. كيف نقيس تقببدم أبوببالنببا ت التعلي  (. 2020نوفرب,  02)ليلى عل . 
، مببببببببببببن اجلببببببببببببزيببببببببببببرة: 2020نببببببببببببوفببببببببببببمببببببببببببرب,  03 ريببببببببببببع االسببببببببببببببببببببببببببرتداد  املببببببببببببنببببببببببببزيل؟

https://www.aljazeera.net/news/women/2020/11/2/%d8%a
7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b

1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-
%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9-
%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-

%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%83 

 13.  ريع االسببببببببببببببرتداد إدمان اإلنرتنت يؤذي اربواة واملراهقني(. 2006 ويلية,  5مازن الن ار. )
، مببببببببببببببببببببببببببببببببببببن اجلببببببببببببببببببببببببببببببببببببزيببببببببببببببببببببببببببببببببببببرة: 2020أكببببببببببببببببببببببببببببببببببببتببببببببببببببببببببببببببببببببببببوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببر, 

https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2006/5/8/%
D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1
%D9%86%D8%AA-

%D9%8A%D8%A4%D8%B0%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%

D9%84 

.  ريع اسببببببببببببببتخببدام اربوبباة للرواتف الببذكيببة.. فوائببد وحمبباذير(. 2014فرباير,  20حممببد الن ببار. )
، مبببببببببببببببببببببببببببببببن 2020كبببببببببببببببببببببببببببببببتبببببببببببببببببببببببببببببببوببببببببببببببببببببببببببببببببر, أ 13االسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرتداد 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/201
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4/2/20/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%
D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%
D9%84-

%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%
D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8 

إلنقاذ أبوالك من إدمان اإللكرتونيات.. إليك جتربة أمريكية أم (. 2019نوفمرب,  17حممد  بببالح. )
، مبببببببن اجلبببببببزيبببببببرة: 2020أكبببببببتبببببببوببببببببر,  13.  ريبببببببع االسبببببببببببببببببببببرتداد خلبببببببمسبببببببببببببببببببببة أببببببببوببببببباة

https://www.aljazeera.net/news/women/2019/11/17/%D9%
84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83-
%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

مؤسبببببسبببببة كارنيغ  للسبببببالم الدويل،  التعلي  الديين والتعددية ت مصبببببر وتونس.(. 2012حممد فاعور. )
 أيفسطس.مركز كارنيغ  للشرق اروسا. بريوت: 

(. اإلسبببببكندرية: 1)اإل بببببدار  النضبببببج اإلجتماع  لطو  ماق   املدرسبببببة(. 2002حممد حممد نعيمة. )
 دار ال قافة العلمية.

جملة أ بببوة (. التوجه االسبببرتاتي   لرف  حتديت التعلي  الديين. 2018مارس,  14مصبببطوى الزابخ. )
. مت االسبببببببببببببببببببببببببببببببرتداد مبببببببببببببببببن 47- 11، الصبببببببببببببببببببببببببببببببوبببببببببببببببببحبببببببببببببببببات البببببببببببببببببديبببببببببببببببببن

http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/100  
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انج  زام  ضببببببببببيف  ، وداد حممد اجمليم ، لطيوة بط  جسبببببببببباس، دعاء ع د الرسببببببببببوة املرتوك،  نان 
دلي  معلمة رية اربواة (. 2020يسببببببببببببببني سببببببببببببببيف، ن يلة إبراهي  الع يديل، و وآخرون. )

 الكويت: وزارة الرتبية. ملشروق القي  الرتبوية للمستوى ال اين.

جملة (. برانمج رية اربواة وبناء مالما اهلوية الوبنية. 2011اندية بوضبببياف بن زعموش. )جوان, 
 .166-146(، الصوحات 2)العلوم اإلنسانية واالجتماعية

دراسببببة وبنية (. 2013ندى عوجان، جاد سببببعادة، هنى أيب   يو، يفريس  ببببوان، و زاهر خري اين. )
 بريوت: املركز الرتبوي لل حوث واإلمناء. ت ل نان. وة أتثري اإلنرتنت على اربواة 

جوان,  22.  ريع االسببببببببببرتداد موق  الن اح(. 2020فيرباير,  16هي ة حترير موق  الن اح. )
 https://ila.io/jd9y61، من 2020
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