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دوز األضسة يف العياية باللغة العسبية ألفسادٍا تعصيصًا هلويتَه الوطيية يف 
ضوء آزاء خرباء الرتبية اإلضالمية يف اجلامعات الطعودية

 إعداد 

 د. فَد بً ضعد احلطني 
 أستاذ الرتبية اإلسالمية املشارك بكمية الرتبية

 ب  سعد  اإلسالميةجامعة اإلمام حمدم  
 املطتخلص

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الدكر المرغكب مف األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىا     
كتـ  تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية.

الدراسة، حيث تـ استخداـ المنيج استخداـ المنيج الكصفي بنكعيو الكثائقي كالمسحي في ىذه 
الكثائقي لئلجابة عف األسئمة النظرية، بينما تـ استخداـ المنيج المسحي لئلجابة عف األسئمة في 
الدراسة الميدانية. ككانت أداة الدراسة استبانة تـ تصميميا لتحديد أىـ أدكار األسرة في العناية 

نية مف خبلؿ ممارسات تربكية محددة لكؿ محكر مف بالمغة العربية ألفرادىا تعزيزا ليكيتيـ الكط
مف خبلؿ المكاقع االلكتركنية ككسائؿ التكاصؿ  -خارج المنزؿ -محاكرىا الثبلثة: داخؿ المنزؿ

 االجتماعي.
كتككف مجتمع الدراسة مف خبراء التربية في تخصص التربية اإلسبلمية باألقساـ التربكية في 

 9خبيرنا ينتمكف إلى  82ار عينة عمدية منيـ تككنت مف الجامعات السعكدية، حيث تـ اختي
جامعات سعكدية. كقد قاـ الخبراء بتحديد أىـ الممارسات التربكية التي يمكف أف تقكـ بيا األسرة 

 لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا في كؿ محكر مف المحاكر التي تضمنتيا أداة الدراسة.
التربكية التي يمكف أف تقكـ بيا األسرة لمعناية بالمغة العربية ككانت أبرز النتائج ألىـ التطبيقات 

 ألفرادىا ىي:
تقاف. -  حث أفراد األسرة عمى حفظ القرآف الكريـ كقراءتو بجكدة كا 
 أف يككف الكالداف قدكة ألكالدىـ في االىتماـ بالمغة العربية كاالعتزاز بيا. -
 األدبي البديع كحث أفراد األسرة عمى القراءة فييا.تجييز مكتبة بالمنزؿ تحكم الكتب ذات األسمكب  -
 إشراؾ األكالد في مسابقات اإللقاء كاإلذاعة المدرسية بالمكضكعات المغكية المناسبة. -
ممارسة أفراد األسرة لمنقد اليادؼ لمعبارات المكتكبة عمى لكحات المحبلت التجارية كاقتراح  -

 كممات بديمة لغير الفصيحة.
رات تعميمية مسمكعة كمرئية كمكتكبة تبرز منزلة المغة العربية لغة القرآف الكريـ، انتقاء فق -

رساليا إلى مجمكعات  كمقاطع تقدـ مادة عممية مثؿ: األخطاء اإلمبلئية كالنحكية كنحكىا، كا 
 التكاصؿ في األسرة.

ممة عمى شبكة تكجيو أفراد األسرة الستثمار الدكرات كالدركس العممية في المغة العربية المح -
 االنترنت في بنائيـ المعرفي في المغة العربية.

 الجامعات السعكدية-اليكية الكطنية-المغة العربية -األسرة :الكلنات املفتاحية
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Abstract 
This study aimed to determine the desired role of the family in taking care of 

the Arabic language for its members in order to enhance their national identity 

in the light of the opinions of Islamic education experts in Saudi universities. 

    The descriptive approach, both documentary and survey, was used in this 

study, where the documentary method was used to answer theoretical 

questions, while the survey method was used to answer questions in the field 

study. The study tool was a questionnaire designed to determine the most 

important roles of the family in caring for the Arabic language for its members 

in order to enhance their national identity through specific educational 

practices for each of its three axes: inside the home - outside the home - 

through websites and social media. 

    The study population consisted of education experts in the field of Islamic 

education in the educational departments of Saudi universities. A deliberate 

sample of 28 experts belonging to 9 Saudi universities was selected. The 

experts identified the most important educational practices carried out by the 

family to enhance the national identity of its members in each of the axes 

included in the study tool. 

     The most prominent results of the most important educational applications 

that the family can carry out to take care of the Arabic language for its 

members are: 

Urging family members to memorize and recite the Noble Qur’an with quality 

and mastery. 

Parents should be role models for their children in caring for and being proud 

of the Arabic language. 

Equipping a home library that contains books of a wonderful literary style, and 

urging family members to read in it. 

Involve children in school recitation and radio competitions with appropriate 

linguistic topics. 

- Family members' practice of purposeful criticism of the phrases written on 

the boards of shops and suggesting alternative words for non-verbal language. 

- Selecting audio, visual and written educational paragraphs that highlight the 

status of the Arabic language, the language of the Noble Qur’an, and clips that 

provide scientific material such as: spelling and grammatical errors and the 

like, and sending them to communication groups in the family. 

- Directing family members to invest scientific courses and lessons in the 

Arabic language uploaded on the Internet in building their knowledge of the 

Arabic language. 

key words 
The family, the Arabic language, the national identity, Saudi universities 
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 :املكدمة
إف لكؿ أمة مف األمـ كشعبا مف الشعكب ىكيتو الخاصة التي تميزه عف غيره كتحقؽ لو     

ذاتيتو التي يتفرد بيا مف جية عف غيره مف األمـ كالشعكب؛ كتربطو مف جية أخرل برباط كثيؽ 
ة مع مف يشاركو في ىذه اليكية. كىكية أم مجتمع تتمثؿ في مرتكزات ثبلثة ىي: الديف كالمغ

 (.819ـ، ص8102كالثقافة )شمس، 
كالمغة عنصر رئيس في اليكية حيث إف المغة ىي األساس المتيف الذم تقكـ عميو حياة     

( كلمتعبير عف أىمية المغة كارتباطيا الكثيؽ باليكية قيؿ أنو 0258ـ، ص8102األمة )داكد، 
-89ـ، ص8102ات كالبطاينة، الىكية بدكف لغة، كأف اليكية كالمغة كجياف لعممة كاحدة )البدير 

21) 
كمع أف المغة مككف أساس في ىكية جميع األمـ كالشعكب كالمجتمعات حيث إنيا المساف     

المعبر ليا، إال أف المغة العربية تمتاز فكؽ ذلؾ بأنيا لغة الديف اإلسبلمي كلسانو الناطؽ بو، 
لمغة العربية بالديف اإلسبلمي ارتباط فيي لغة القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كلذلؾ فإف ارتباط ا

كثيؽ. كىذا االرتباط بيف المغة العربية كالديف اإلسبلمي يعطي مزيدنا مف االنسجاـ كالتكامؿ بيف 
 الديف كالمغة في تشكيؿ ىكيتنا الكطنية كبنائيا البناء المتيف.

كدت رؤية المممكة كلمكانة المغة العربية كمركزيتيا في اليكية الكطنية السعكدية فقد أ     
برازىا كالتعريؼ بيا كنقميا لؤلجياؿ 8121العربية السعكدية  عمى المحافظة عمى ىكيتنا الكطنية كا 

(، كما أف 02ـ/ أ، ص8102القادمة مف خبلؿ عدد مف األساليب منيا: العناية بالمغة العربية )
 8121لعربية السعكدية برنامج تعزيز الشخصية السعكدية كىك أحد برامج تحقيؽ رؤية المممكة ا

 ـ/ ب(8102قد تضمف مجمكعة مف األىداؼ المباشرة أحدىا: االىتماـ بالمغة العربية. )
كلذلؾ فإف عناية مؤسساتنا التربكية بالمغة العربية يجب أف يككف ىدفنا رئيسنا ليا لما ليذه     

 السعكدية. العناية بالمغة العربية مف تعزيز ليكيتنا الكطنية في المممكة العربية
 :مشكلة الدزاضة

تعد األسرة مف أىـ المؤسسات التربكية التي ليا دكرىا الكبير في بناء المجتمع كاستقراره     
كالمحافظة عميو، كىي المؤسسة األكلى التي ينشأ فييا أفراد المجتمع كتربييـ كتعنى بيـ في 

في تشكيؿ اليكية الكطنية ألفرادىا، كافة جكانبيـ. كمف األدكار الميمة المنكطة باألسرة اإلسياـ 
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حيث تعد األسرة أىـ المؤسسات التربكية التي تسيـ في التربية عمى اليكية الكطنية 
 (.22ـ، ص8102)مخمكفي،

كلما يعكؿ عمى األسرة مف ىذا الدكر البناء في المجتمع؛ كلئلسياـ مع األسرة في ىذا     
 ليكية الكطنية مف خبلؿ العناية بالمغة العربية.الجانب كانت ىذه الدراسة المتعمقة بتعزيز ا

كألىمية العناية بيذا الجانب فقد تضمنت العديد مف الدراسات السابقة التي التأكيد عميو،     
حيث أكصت دراسة أمؿ شمس بتشجيع البحكث التي تيتـ بمكضكعات المغة العربية كاليكية 

لى أف مف أبرز األدكار التربكية لؤلسرة (، كما تكصمت دراسة حكاء القرني إ802ـ، ص8102)
ترسيخ القيـ اإليجابية في نفكس  8121السعكدية في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 

(، أما 018ـ، ص8102األبناء، كااللتزاـ بالثقافة العربية في عممية التنشئة االجتماعية ليـ )
ة دكر األسرة في الحفاظ عمى اليكية دراسة مناؿ السميماني فقد أكدت في تكصياتيا عمى أىمي

 (212، ص8102مف خبلؿ تمقيف األبناء المغة العربية )
كبناءن عمى ما سبؽ فقد اختار الباحث أف تككف دراستو بعنكاف: دكر األسرة في العناية بالمغة     

امعات العربية ألفرادىا تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الج
 السعكدية.

 :أضئلة الدزاضة
 تـ مف خالؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:     

ما دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىػا تعزيػزا ليػكيتيـ الكطنيػة فػي ضػكء آراء خبػراء  -
 التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية؟

 لرئيس مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:كقد تمت اإلجابة عف السؤاؿ ا     
 : ما الخصكصية التي تتفرد بيا اليكية الكطنية السعكدية؟0س
 : ما مكانة المغة العربية في اليكية الكطنية السعكدية؟8س
: ما دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىػا داخػؿ المنػزؿ تعزيػزا ليػكيتيـ الكطنيػة فػي 2س

 آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية؟ضكء 
: ما دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىػا خػارج المنػزؿ تعزيػزا ليػكيتيـ الكطنيػة فػي 5س

 ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية؟
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ؿ المكاقػػع االلكتركنيػػة ككسػػائؿ : مػػا دكر األسػػرة فػػي العنايػػة بالمغػػة العربيػػة ألفرادىػػا مػػف خػػبل2س
التكاصؿ االجتماعي تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات 

 السعكدية؟
 :أٍداف الدزاضة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىا تعزيزا ليكيتيـ      
 خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية.الكطنية في ضكء آراء 

 كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:
 إبراز الخصكصية التي تتفرد بيا اليكية الكطنية السعكدية. -0
 تكضيح مكانة المغة العربية في اليكية الكطنية السعكدية. -8
األسرة لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا التعرؼ عمى أىـ الممارسات التربكية التي تسيـ بيا  -2

داخؿ المنزؿ تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات 
 السعكدية.

الكصكؿ إلى أبرز الممارسات التربكية التي تقـك بيا األسرة لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا  -5
ة في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات خارج المنزؿ تعزيزا ليكيتيـ الكطني

 السعكدية.
تحديد أجدل الممارسات التربكية التي تـ يمكف أف تقكـ بيا األسرة لمعناية بالمغة العربية  -2

ألفرادىا مف خبلؿ المكاقع االلكتركنية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في 
 اإلسبلمية في الجامعات السعكدية؟ية ضكء آراء خبراء الترب
 :أٍنية الدزاضة

 تتمثؿ أىمية الدراسة في عدد مف الجكانب منيا:     
ما تبرزه ىذه الدراسة مف خصكصية اليكية الكطنية السعكدية، كالمكانة المحكرية لمغة  -0

 العربية في ىذه اليكية.
عمػى العنايػة  -بتكفيػؽ اه -ر تعينيػاما تقدمو ىذه الدراسة مف ممارسات تربكية عمميػة لؤلسػ -8

 بالمغة العربية ألفرادىا.
 -ما راعتو ىذه الدراسة مف تكظيؼ األسرة لممكاقع االلكتركنية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي  -2

 في تحقيؽ أىداؼ الدراسة.   -كىي مف أىـ الكسائؿ المعاصرة
 المكضكع الحيكم لممكتبة التربكية. في ىذا –بمشيئة اه  –ما يمكف أف تضيفو ىذه الدراسة  -5
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 : حدود الدزاضة
 احلدود املوضوعية -

ارتبطت ىذه الدراسة بتحديد دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىا تعزيزا ليكيتيـ      
 الكطنية في ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في الجامعات السعكدية. 

د أىـ الممارسات التربكية التي يمكف أف تقكـ بيا األسرة لمعناية كتعمقت ىذه الدراسة بتحدي     
 بالمغة العربية إلفرادىا فيما يمي:

 الممارسات التربكية داخؿ المنزؿ-
 الممارسات التربكية خارج المنزؿ-
 الممارسات التربكية مف خبلؿ المكاقع االلكتركنية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي-
 احلدود املكاىية -

تمثمت الحدكد المكانية لمجتمع الدراسة )خبراء التربية اإلسبلمية بالجامعات السعكدية( في      
الجامعة  –جامعة أـ القرل  –تسع جامعات ىي: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 

جامعة المجمعة  –جامعة تبكؾ  –جامعة الباحة  –جامعة جدة  –جامعة الطائؼ  –اإلسبلمية 
 ء.جامعة شقرا –
 الحدكد الزمانية -

 ق.0550الثاني مف العاـ الدراسي  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ     
 :مصطلخات الدزاضة

 :اهلوية
اليكيػػة كممػػة مركبػػة مػػف ضػػمير الغائػػب )ىػػك( مضػػافا إليػػو يػػاء النسػػبة لمداللػػة عمػػى السػػمات     

فػػي مرتكػػزات ثبلثػػة ىػػي: المميػػزة لشػػخص أك أمػػة أك مجتمػػع أك أمػػة بػػيف األمػػـ، كتتمثػػؿ اليكيػػة 
 (0222ـ، ص8102الديف كالمغة كالثقافة. )داكد،

 :اهلوية الوطيية

كيعنى باليكية الكطنية إجرائيا في ىذه الدراسة: الخصائص كالسمات التي تميز المكاطف     
السعكدم كترتكز عمى الديف اإلسبلمي كالمغة العربية كثقافة المجتمع. كقد ارتبطت ىذه الدراسة 

 رتكز الثاني كىك المغة العربية.بالم
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 :دوز األضسة
يعنى بدكر األسرة إجرائينا في ىذه الدراسة: الممارسات التربكية التي تقـك بيا األسرة مع     

أفرادىا لمعناية بمغتيـ العربية داخؿ المنزؿ كخارجو، كمف خبلؿ تكظيؼ المكاقع االلكتركنية 
 يـ الكطنية.يكيتككسائؿ التكاصؿ االجتماعي تعزيزنا ل

 :اإلطاز اليظسي 
إف العنايػػػة بالمغػػػة العربيػػػة كاالىتمػػػاـ بيػػػا ال تقػػػؼ حػػػدكدىا عنػػػد أنيػػػا مجػػػرد لغػػػة نتحػػػدث بيػػػا      

نمػا  ككاجبنا العناية بمغتنا كاالىتماـ بيا، كليس ألنيػا ليسػت فحسػب كسػيمتنا لمتكاصػؿ فيمػا بيننػا كا 
التػػي  ىكيتنػػا كذاتيتنػػا كشخصػػيتنا يتجػػاكز األمػػر ذلػػؾ بكثيػػر فيػػي ركػػف أسػػاس كمكػػكف رئػػيس فػػي

 تمثمنا كتميزنا كنعتز بيا.
 :أوال: اخلصوصية اليت تتفسد بَا اهلوية الوطيية الطعودية

اليكيػػة الكطنيػػة السػػعكدية ليػػا خصكصػػيتيا التػػي تتفػػرد بيػػا كتميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف الػػدكؿ      
ىػػذه الػػببلد فػػي  األخػػرل، كتنطمػػؽ ىػػذه الخصكصػػية مػػف خػػبلؿ السػػمات كالخصػػائص التػػي ميػػزت

أرضػػيا المباركػػة كتاريخيػػا اإلسػػبلمي العريػػؽ. كقبػػؿ الحػػديث عػػف اليكيػػة الكطنيػػة السػػعكدية فإنػػو 
 يحسف قبؿ ذلؾ الحديث عف مفيـك اليكية الكطنية.

 :مفَوو اهلوية الوطيية -أ
اليكية في أصميا المغكم مأخكذة مف )ىك( بمعنى جكىر الشيء كحقيقتو، كىي لمفرد      

التي يتميز بيا عف غيره. أما مف الناحية االصطبلحية فتعرؼ بأنيا: السمات  كالبصمة
(. فاليكية 050ـ، ص8102المشتركة التي تميز بيا جماعة معينة نفسيا كتعتز بيا )خميؿ، 

 تمثؿ الصفات المشتركة التي يتسـ بيا مجمكعة مف الناس كتشكؿ رابطنا يكحد بينيـ كيجمعيـ.
ية الكطنية بأنيا "مجمكعة السمات كالخصائص المشتركة التي تميز أمة كيمكف تعريؼ اليك      

أك مجتمعنا أك كطننا معيننا مف غيره، يعتز بيا كتشكؿ جكىر كجكدة كشخصيتو المتميزة" 
(. كبذلؾ فإف اليكية تعتبر بمثابة "الشفرة التي يمكف لمفرد عف 020ـ، ص8102)مخمكفي، 

الجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا، كالتي عف طريقيا طريقيا أف يعرؼ نفسو في عبلقاتو ب
 (.050ـ، ص8102يتعرؼ عميو االخركف باعتباره منتسبنا إلى تمؾ الجماعة" )خميؿ، 
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كتمثؿ اليكية الكطنية قاسمنا مشتركنا بيف أفراد المجتمع حيث تكجييـ نحك التكحد مع اإلقميـ      
لتي تجمعيـ، كما تدفعيـ نحك السمكؾ الجمعي التمقائي الذم يعيشكف فيو كمع الثقافة الكطنية ا

 (.08ـ، ص8108في المكاقؼ العامة )حسف، 
 ( 051ـ، ص3102ومف أىـ وظائؼ اليوية في المجتمعات ما يمي: )خميؿ،     

 ضماف االستمرارية التاريخية لؤلمة إذ ال يمكف التشكيؾ في انتماءاتيا. -0
 االنسجاـ بيف السكاف في مختمؼ جيات الكطف الكاحد.تحقيؽ درجة عالية مف التجانس ك  -8
تمثؿ اليكية الجنسية كالشخصية الكطنية التي تحافظ عمى صكرة األمة أماـ األمـ األخرل،  -2

 كذلؾ مف خبلؿ الحفاظ عمى الكياف المميز لتمؾ األمة.
خصائص المتعمقة أما مؤشرات اليكية الكطنية عند الفرد فيمكف تحديدىا بأنيا المميزات كال     

باإلنساف كالتي يقدميا لآلخريف معرفنا بيا عف ىكيتو ككطنيتو، مختارنا كمقررنا بحرية تامة، كمعربنا 
 (.28ـ، ص8102النتمائو لجنسيتو كىكيتو )مخمكفي، 

كبشكؿ عاـ فاليكية الكطنية ىي رابطة الفرد بكطنو كالتي يسعى بمقتضاىا إلى إعبلء شأف      
نتيا بيف الدكؿ، كىذه الرابطة تحتـ عميو أف يدرؾ مقكمات كطنو الذاتية التي دكلتو كرفع مكا

ا لمحفاظ عمى تمؾ المقكمات )خميؿ،   (.021ـ، ص8102تميزه عف غيره، كأف يسعى دكمن
ـ، 8102كتبنى ىكية أم مجتمع أك أمة مف خبلؿ ثبلثة مقكمات رئيسة ىي: )داكد،      
 (0222ص
 الديف. -0
 المغة. -8
 ثقافة.ال -2
 اهلوية الوطيية الطعودية -ب

تتفرد المممكة العربية السعكدية بخصائص كسمات ال يماثميا فييا غيرىا مف دكؿ األرض      
جميعا، كال ترتبط ببقعة سكاىا مف أرجاء الكرة األرضية قاطبة، بؿ كال يمكف أف تحكزىا ببلد 

المباركة كتاريخيا اإلسبلمي العريؽ أخرل مف ببلد الدنيا عداىا. كتمتزج ىذه السمات بأرضيا 
كمكانتيا الدينية الخاصة التي ميزت مقكمات ىكيتيا عف غيرىا مف ببلد الدنيا، كجعمت ليا 

 خصكصيتيا التي تفردت بيا اليكية الكطنية السعكدية.
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فإذا كاف المقكـ األكؿ مف مقكمات اليكية ىك الديف فيي أرض اإلسبلـ كمنبعو، ففي مكة      
لى المدينة المنكرة ىاجر كنشر ديف اإلسبلـ، المكر  مة بعث المصطفى صمى اه عميو كسمـ، كا 

كفي ربكعيا نزؿ القراف الكريـ، كفي مكة بيت اه ككعبتو كمسجده الحراـ، كفي المدينة مسجد 
رسكلو الكريـ صمى اه عميو كسمـ، كارتبطت أرجاؤىا كنكاحييا، كمدنيا كقراىا، كجباليا كأكديتيا 

 بسيرة النبي الكريـ صمى اه عمى كسمـ كأصحابو الكراـ رضكاف اه عمييـ أجمعيف.
ذا كاف المقكـ الثاني مف مقكمات اليكية ىك المغة، فيي أرض المغة العربية، فعمى ثراىا       كا 

نشأت ىذه المغة كارتبط تاريخيا بنجد كالحجاز كتيامة، ثـ نزؿ كتاب اه بمساف عربي مبيف في 
ىا، فارتبطت المغة العربية )المقكـ الثاني( بديف اإلسبلـ )المقكـ األكؿ( ارتباطنا ال انفكاؾ ربا
 فيو.
كانعكس ىذا التفرد كالتمازج في ىذيف المقكميف عمى المقكـ الثالث كىك الثقافة، فكانت      

 8121ة ثقافة ىذه الببلد مرتبطة كممثمة لخصكصية أرضيا كتاريخيا. كقد تضمنت رؤية المممك
التأكيد عمى ىذه الخصكصية بقكليا: "كنا كما نزاؿ نعتز بإرثنا التاريخي السيما أف خاتـ األنبياء 
كالمرسميف صمى اه عميو كسمـ بعث مف مكة المكرمة كمنيا انطمقت رسالتو إلى العالـ أجمع، 

 (.80ـ/ أ، ص8102كتأسس أكؿ مجتمع إسبلمي عرفو التاريخ في المدينة المنكرة" )
كىذه الخصكصية في ىكية المممكة العربية السعكدية تتمثؿ في أنظمتيا المرجعية فقد      

تضمف النظاـ األساسي لمحكـ بالمممكة العربية السعكدية في مادتو األكلى أف: "المممكة العربية 
رسكلو السعكدية دكلة عربية إسبلمية، ذات سيادة تامة، دينيا اإلسبلـ، كدستكرىا كتاب اه كسنة 

صمى اه عميو كسمـ. كلغتيا ىي المغة العربية، كعاصمتيا مدينة الرياض" )ىيئة الخبراء 
ق(. أما مادتو السابعة فقد نصت عمى ما يمي: "يستمد الحكـ في المممكة 0508بمجمس الكزراء،

العربية السعكدية سمطتو مف كتاب اه تعالى، كسنة رسكلو. كىما الحاكماف عمى ىذا النظاـ 
 ق(.0508كجميع أنظمة الدكلة" )ىيئة الخبراء بمجمس الكزراء،

كفيما يتعمؽ باألسرة فالمادة التاسعة مف النظاـ األساسي لمحكـ تنص عمى أف: "األسرة ىي      
نكاة المجتمع السعكدم، كيربى أفرادىا عمى أساس العقيدة اإلسبلمية، كما تقتضيو مف الكالء 

األمر، كاحتراـ النظاـ كتنفيذه، كحب الكطف، كاالعتزاز بو كبتاريخو  كالطاعة ه كلرسكلو، كألكلى
 ق(.0508المجيد" )ىيئة الخبراء بمجمس الكزراء،
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كحدد النظاـ األساسي لمحكـ ىدؼ التعميـ فيما يمي: "ييدؼ التعميـ إلى غرس العقيدة      
كسابيا المعارؼ كالميارات، كتييئتيـ لي ككنكا أعضاء نافعيف في اإلسبلمية في نفكس النشء، كا 

ق، المادة 0508بناء مجتمعيـ، محبيف لكطنيـ، معتزيف بتاريخو" )ىيئة الخبراء بمجمس الكزراء،
 الثالثة عشرة(.

فقد نصت عمى ما يمي: "يمثؿ اإلسبلـ كمبادئو  8121أما رؤية المممكة العربية السعكدية      
ا كقراراتنا كتكجياتنا، لقد أعزنا اه باإلسبلـ منيج حياة لنا، كىك مرجعنا في كؿ أنظمتنا كأعمالن

(. كما أكدت الرؤية إيمانيا بأىمية "بناء مجتمع حيكم، 02ـ/ أ، ص8102كبخدمة دينو" )
يعيش أفراده كفؽ المبادئ اإلسبلمية كمنيج الكسطية كاالعتداؿ، معتزيف بيكيتيـ الكطنية 

 (.02ـ/ أ، ص8102كفخكريف بإرثيـ الثقافي العريؽ" )
كتتضح ىنا خصكصية اليكية الكطنية السعكدية مف خبلؿ محكرية الديف كالعقيدة      

اإلسبلمية فييا، كلذلؾ فإف "مما يميز اليكية الكطنية في المممكة امتزاج اليكية الدينية اإلسبلمية 
ـ باليكية السياسية لمدكلة السعكدية، كفي ىذا الشأف يؤكد عمماء االجتماع عمى أف الديف مف أى

ـ، 8181العكامؿ التي تبرز اليكية المشتركة لمف ينتمكف لديف كاحد" )الطحاف كآخركف،
سبلمية في شخصيتيا 808ص (. فاليكية الكطنية السعكدية "ىكية سعكدية في بنائيا السياسي كا 

 (.9ـ، ص8108كثقافتيا، كىما كجياف ال ينفصبلف لكياف كاحد")حسف، 

 اهلوية الوطيية الطعودية ثاىيا: اللغة العسبية ومكاىتَا يف
المغػػة ىػػي مػػف أىػػـ مػػا يميػػز اإلنسػػاف عػػف غيػػره مػػف المخمكقػػات، كىػػي كسػػيمتو لمتعبيػػر عػػف      

المشػػػاعر كاألحاسػػػيس كالحاجػػػات، باإلضػػػافة إلػػػى أنيػػػا كعػػػاء التفكيػػػر لديػػػو )البػػػديرات كالبطاينػػػة، 
كىمكمػػو كطمكحػػو  (. كالمغػػة "ىػػي أداة الفكػػر التػػي يعبػػر بيػػا اإلنسػػاف عػػف كاقعػػو21ـ، ص8102

بداعػػػػو" )خميػػػػؿ،  (. بػػػػؿ إف المغػػػػة ىػػػػي التػػػػي تمثػػػػؿ الشخصػػػػية سػػػػكاءن أكانػػػػت 029ـ، ص8102كا 
 (.81ـ، ص8102شخصية الفرد أـ شخصية المجتمع )الركسي، 

كالمغػػة أحػػد أىػػـ ركػػائز اليكيػػة حيػػث إف "المغػػة المشػػتركة مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تقػػكـ عمييػػا      
في أذىػاف النػاس، كمػف خبلليػا يكػكف التكاصػؿ كالتػرابط بػيف أفػراد  اليكية الكطنية كترسخ مبادئيا
(. بػؿ إف المغػة كالػديف مػف الثكابػت الراسػخة فػي 809ـ، ص8181المجتمع" )الطحاف كآخػركف، 

 (.021ـ، ص8102ىكية أم أمة مف األمـ )حكيـ، 
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مداللػػة عمػػى ذلػػؾ كاألمػػـ قاطبػػة تعتنػػي بمغاتيػػا ألنيػػا رمػػز ليكيتيػػا كعنػػكاف لسػػيادتيا، كيكفػػي ل     
"اإلشػارة إلػػى تجربػػة االتحػػاد األكربػي التػػي تخطػػت كػػؿ مقػاييس االنػػدماج فػػي المجػػاالت السياسػػية 
كاالقتصػػادية كاألمنيػػة كالقضػػائية، كمػػع ذلػػؾ فػػإف ىػػذه الكحػػدة قػػد تكقفػػت عنػػد حػػدكد المغػػة، حيػػث 

آالؼ لغػػػة( نحػػػك أربعػػػة  82دكلػػػة كبػػػو  82يعمػػػؿ فػػػي مؤسسػػػات االتحػػػاد األكربػػػي )الػػػذم يشػػػمؿ 
(. 0250ـ، ص8102متػػرجـ فػػكرم كتحريػػرم بغيػػة حمايػػة الشػػرعية الديمقراطيػػة لبلتحػػاد")داكد، 

كمع اتحاد ىذه الدكؿ اتحادنا يشمؿ الجكانب المتعددة إال أف ىػذا االتحػاد لػـ يتعػرض لخصكصػية 
المغػػة لكػػؿ دكلػػة فمػػـ تفػػرض لغػػة خاصػػة لبلتحػػاد األكربػػي؛ ألف لغػػة كػػؿ دكلػػة تعبػػر عػػف سػػيادتيا 

 طنية كال يمكف أف تقبؿ أم دكلة تيميش لغتيا عمى حساب أم لغة أخرل.الك 
ذا كانت كؿ أمة تدافع عػف لغتيػا كتصػكنيا       فكيػؼ إذا كانػت ىػذه  -كىػك حػؽ كاجػب ليػا-كا 

المغػػة ىػػي المغػػة العربيػػة لغػػة القػػرآف الكػػريـ، كلسػػاف ىػػذا الػػديف اإلسػػبلمي الحنيػػؼ. كلػػك لػػـ يكػػف 
ربيػػػة كالػػػدفاع عنيػػػا كاإلعػػػبلء مػػػف شػػػأنيا إال ككنيػػػا لغتنػػػا القكميػػػة حرصػػػنا عمػػػى حمايػػػة المغػػػة الع

كلسػػاننا الػػذم نعبػػر بػػو كىكيتنػػا التػػي نفخػػر بيػػا لكػػاف ذلػػؾ كافينػػا لبػػذؿ الجيػػكد الحثيثػػة فػػي سػػبيؿ 
الحفػػػاظ عمييػػػا كصػػػيانتيا كالػػػدفاع عنيػػػا "فػػػإف كػػػؿ الػػػدكؿ تحػػػرص بقػػػكة عمػػػى تجنيػػػد كػػػؿ الكسػػػائؿ 

م تأثيرات ضارة كالدفاع عنيا في مكاجية تأثير المغات األخرل" لمحفاظ عمى لغتيا الكطنية مف أ
(. ألف التسػػاىؿ فػػي حمايػػة المغػػة ال يقػػؼ ضػػرره عمػػى تكغػػؿ المغػػات 029ـ، ص8102)خميػػؿ، 

ضػػعافيا لمغػػة األـ فتتػػأثر األلسػػنة كاأللفػػاظ فحسػػب، بػػؿ تتكغػػؿ ىػػذه المغػػات  كالكممػػات األجنبيػػة كا 
يحاءاتيػػػا كمبادئيػػا كتاريخيػػػا )البػػػديرات كالكممػػات برصػػػيدىا الثقػػافي كتصػػػطحب معػػػ و مػػدلكالتيا كا 

(. فكيػؼ إذا يكػكف اىتمامنػا كعنايتنػػا بمغتنػا العربيػة فيػي ليسػت فقػػط 22ـ، ص8102كالبطاينػة، 
لغتنا القكمية كلساننا الذم نعبر بو، كلكنيا لغة كتاب ربنا العظيـ كلساف ديننا القكيـ، كلذلؾ فػإف 

أعظػػـ عكامػػؿ المحافظػػة عمػػى ىكيتنػػا كعمػػى شخصػػيتنا كتفردىػػا  الحفػػاظ عمػػى المغػػة العربيػػة مػػف
 كتميزىا.
كالمغػػػة العربيػػػة ليسػػػت كػػػأم لغػػػة مػػػف المغػػػات األخػػػرل، كلكنيػػػا تتفػػػرد بخصػػػائص ليسػػػت فػػػي      

 غيرىا مف المغات، كال تممكيا لغة أخرل غيرىا، كمف أبرز ىذه الخصائص: 
و العظػيـ القػرآف الكػريـ كىػذه مزيػة ال تػدانى، أف اه سبحانو كتعػالى تكمػـ بيػا كأنػزؿ بيػا كتابػ -0

كفضػػؿ ال يمكػػف أف يبمػػا، ككرامػػة ليػػا كحػػدىا دكف لغػػات األرض. يقػػكؿ اه سػػبحانو كتعالى:)إنػػا 
 (.092(، كيقكؿ سبحانو كتعالى:)بمساف عربي مبيف( )الشعراء:8أنزلناه قرآنا عربيا( )يكسؼ:
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ذلػػؾ كافيػػا فػػي أف يحػػافظ عمييػػا كيعتنػػي بيػػا كلػػك لػػـ يكػػف لمغػػة العربيػػة إال ىػػذه الخصيصػػة لكػػاف 
 كيعمي شأنيا مف ينتمي إلييا كيشرؼ بيا. 

اف المغة العربية ىي لغػة الػديف اإلسػبلمي كلسػانو النػاطؽ بػو كىػي مرتبطػة بػو ارتبػاط الػركح  -8
( فالمغة العربيػة لغػة القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة الشػريفة 522ـ، ص8102بالجسد )السميماني، 

(. كبػػذلؾ فػػإف أىػػـ مػػا 22ـ، ص8102مصػػدر التشػػريع فػػي اإلسػػبلـ )البػػديرات كالبطاينػػة،  كىمػػا
ترتبط بو المغة العربية كيرتبط بيا ىذا الديف القكيـ فيي لغة القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كىما 

يـ يشكبلف لممسمميف كجكدىـ الحقيقي إذ ال حياة لممسمـ ببل دينو، كال يمكف أف يعرؼ دينو كال يف
(. كلػػذلؾ فػػإف تعمػػـ المغػػة 820، ص8108أحكامػػو كمفرداتػػو كمعانيػػو إال بالمغػػة العربيػػة )زيتػػكف، 

العربية كالحفػاظ عمييػا مػف الػديف، يقػكؿ ابػف تيميػة: "فػإف نفػس المغػة العربيػة مػف الػديف كمعرفتيػا 
الكاجب إال فرض كاجب، فإف فيـ الكتاب كالسنة فرض كال يفيـ إال بفيـ المغة العربية، كماال يتـ 

(، كيقػػكؿ السػػيكطي: " كال شػػؾ أف عمػػـ المغػػة العربيػػة 282، ص0ق، ج0509بػػو فيػػك كاجػػب" )
، 8ق، ج0502مػػف الػػديف ألنػػو مػػف فػػركض الكفايػػات كبػػو تعػػرؼ معػػاني ألفػػاظ القػػرآف كالسػػنة" )

 (.821ص
المعرفػة  قكة المغة العربية كرسكخيا كثباتيا عبر القركف، فالحقيقػة العمميػة المتعمقػة بمعطيػات -2

 -عمػى مػا يعمػـ مػف التػاريخ المكثػكؽ بػو-المسانية الحديثة تثبت أنػو ألكؿ مػرة فػي تػاريخ البشػرية 
يكتػػب لمسػػاف طبيعػػي أف يعمػػر حػػكالي سػػبعة عشػػر قرننػػا محتفظنػػا بمنظكمتػػو الصػػكتية كالصػػرفية 

لثبلثػػي كالنحكيػػة فيطكعيػػا جميعنػػا ليكاكػػب التطػػكر الحتمػػي فػػي الػػدالالت دكف أف يتزعػػزع النظػػاـ ا
(. كىذا التميز لمغة العربية كرسكخيا كغناؤىا يؤكػده عممػاء 0250، ص8102مف داخمو )داكد، 

المسانيات إذ يقكؿ العالـ الفرنسي إرنست: المغة العربية بدأت فجأة عمى غاية الكماؿ كىذا أغرب 
غ: المغػػػة مػػا كقػػػع فػػي تػػػاريخ البشػػر فمػػػيس ليػػػا طفكلػػة كال شػػػيخكخة. كيقػػكؿ العػػػالـ األلمػػاني فريتػػػا

العربيػػة أغنػػى لغػػات العػػالـ، فػػي حػػيف يقػػكؿ العػػالـ اإلنجميػػزم كلػػيـ كرؾ: إف لمعربيػػة ليننػػا كمركنػػة 
 (.21ـ، ص8108يمكنانيا مف التكيؼ كفقنا لمقتضيات العصر )القضاة، 

أنيا لغة الحضارة لقركف عديػدة كانػت تعػيش فييػا أكربػا فػي العصػكر المظممػة، حيػث أغنػت  -5
لعالـ بالعمكـ كالمعارؼ كأثبتت قدرتيا عمى االنتشار كالتكسع كاالستيعاب كالتكاصؿ المغة العربية ا

(. فالمغػػػػة العربيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى مكاكبػػػػة متطمبػػػػات 0229ـ، ص8102الفكػػػػرم كاإلنسػػػػاني )داكد، 
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الحضارة في كؿ حيف بقكة جذكرىا كرسػكخيا كبثرائيػا المغػكم كبمركنتيػا التػي تمكنيػا مػف التكيػؼ 
 لتحضر كالحضارة في أم عصر. كفؽ مقتضيات ا

كالمغة العربية مقـك رئيس مف مقكمات اليكية الكطنية السعكدية فبيا نزؿ القرآف الكريـ عمى      
نبينػػا األمػػيف صػػمى اه عميػػو كسػػمـ، كبيػػا عمػػـ نبينػػا الكػػريـ صػػمى اه عميػػو كسػػمـ، كبػػأرض ىػػذه 

 ت ىذه المغة كترعرعت.  الببلد كاف ىذا النزكؿ كىذا التعميـ، كعمى ثرل أرضيا نم
كألىمية المغة العربية كألنيا ركفن رئيس مف أركاف اليكية الكطنيػة السػعكدية فقػد أكػدت رؤيػة      

عمػػى المحافظػػة عمػػى اليكيػػة الكطنيػػة مػػف خػػبلؿ العنايػػة بالمغػػة  8121المممكػػة العربيػػة السػػعكدية 
يػة كنبرزىػا كنعػرؼ بيػا كننقميػا العربية حيث تضمنت الرؤية ما يمي: "سنحافظ عمى ىكيتنا الكطن

إلى األجياؿ القادمة، كذلؾ مف خبلؿ غرس المبادئ كالقيـ الكطنيػة كالعنايػة بالتنشػئة االجتماعيػة 
(. كػػذلؾ فػػإف برنػػػامج تعزيػػز الشخصػػية السػػعكدية كىػػػك 02ـ/ أ، ص8102كالمغػػة العربيػػة... " )

افػػو المباشػػرة: االىتمػػاـ بالمغػػة مػػف أىد 8121أحػػد بػػرامج تحقيػػؽ رؤيػػة المممكػػة العربيػػة السػػعكدية 
ـ/ ب(. كحيث أف المغة العربية مقـك ثابت في اليكية الكطنية السعكدية كاف ىذا 8102العربية )

 التأكيد عمى العناية كاالىتماـ بالمغة العربية في رؤية المممكة العربية السعكدية.
 :ثالجا: دوز األضسة يف تعصيص اهلوية الوطيية

الكبيػػر كالػػرئيس فػػي جميػػع المجتمعػػات حيػػث إنيػػا الخميػػة األساسػػية التػػي يقػػـك  لؤلسػػرة دكرىػػا     
عمييا كياف أم مجتمع مف المجتمعات ألنيا البيئة الطبيعية األكلى التػي يكلػد فييػا الطفػؿ كينمػك 
كيكبػػػػر حتػػػػى يػػػػدرؾ شػػػػؤكف الحيػػػػاة كيشػػػػؽ طريقػػػػو فييػػػػا. كلؤلسػػػػرة أىميتيػػػػا الكبيػػػػرة فػػػػي التنشػػػػئة 

مؤسسػػػة األكلػػى التػػي تتكفػػػؿ بحاجػػات الطفػػؿ النفسػػػية كاالجتماعيػػة كالتربكيػػػة االجتماعيػػة ألنيػػا ال
كاالقتصػػادية مػػف جيػػة، كتعمػػؿ عمػػى إدماجػػو ضػػمف مجتمعػػو مػػف جيػػة أخػػرل ببنائيػػا التجاىاتػػو 

 (22ـ، ص8102كقيمو بما يتكافؽ مع مجتمعو )مخمكفي، 
كتجػػذيرىا كتنميتيػػا، كقػػد  كمػػف األدكار الميمػػة المنكطػػة باألسػػرة نحػػك أكالدىػػا غػػرس ىكيػػاتيـ     

ـ( عمى أىمية الدكر الذم تقػـك بػو مؤسسػات التنشػئة االجتماعيػة فػي 8102أكدت دراسة خميؿ )
غرس كدعـ الخصكصية الثقافية لكػؿ شػعب فػي نفػكس كعقػكؿ الػنشء كدكرىػا الميػـ فػي الحفػاظ 

تربيتيـ عمػى (. كتعد األسرة أىـ المؤسسات التي تسيـ في إعداد األفراد ك 025عمى ىكيتيـ )ص
اليكية الكطنية فبذكر االنتماء تبدأ مف داخؿ األسرة مف خػبلؿ التنشػئة االجتماعيػة لمطفػؿ، حيػث 
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إف األسرة تشكؿ الدعامة األكلى في تككيف شخصية الفرد كتشكؿ ىكيتو مف خبلؿ تمقينو العقيػدة 
 (.22، 22ـ، ص8102كالمغة كالقيـ كالمبادئ الخاصة بمجتمعو )مخمكفي، 

عمػػػى أىميػػػة دكر األسػػػرة فػػػي المجتمػػػع  8121قػػػد أكػػػدت رؤيػػػة المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية ك      
السػعكدم بمػػا يمػي: "األسػػرة ىػي نػػكاة المجتمػع حيػػث إنيػا تمثػػؿ الحاضػنة األكلػػى لؤلبنػاء كالراعػػي 
الرئيس الحتياجاتيـ كالحامي لممجتمع مف التفكؾ. كلعؿ أبرز ما يميز مجتمعنػا التزامػو بالمبػادئ 

 (82ـ/ أ، ص8102اإلسبلمية كقكة ركابطو األسرية كامتدادىا..." ) كالقيـ
كنظػػرنا لػػػدكر األسػػػرة الكبيػػر فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى ىكيػػة أفرادىػػػا كانػػػت ىػػذه الدراسػػػة التػػػي تعػػػيف      

األسػػػرة عمػػػى القيػػػاـ بيػػػذا الػػػدكر مػػػف خػػػبلؿ العنايػػػة بأحػػػد أىػػػـ ركػػػائز اليكيػػػة الكطنيػػػة كىػػػك المغػػػة 
تقدمػػو ىػػذه الدراسػػة مػػف ممارسػػات تربكيػػة إجرائيػػة تقػػـك بيػػا األسػػرة العربيػػة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا 

كنيػػػة ككسػػػائؿ لمعنايػػػة بالمغػػػة العربيػػػة ألفرادىػػػا داخػػػؿ المنػػػزؿ كخارجػػػو كمػػػف خػػػبلؿ المكاقػػػع االلكتر 
 التكاصؿ االجتماعي. 
 :الدزاضات الطابكة

: رؤيػة ـ(: مستقبؿ المغػة العربيػة واليويػة فػي ظػؿ مخػاطر العولمػة3105دراسة أمؿ شمس )
 نقدية
كىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مخػػاطر العكلمػػة عمػػى كػػؿ مػػف المغػػة كاليكيػػة مػػف خػػبلؿ      

تحديػػد مصػػطمحات: المغػػة العربيػػة كاليكيػػة كالعكلمػػة، كالكشػػؼ عػػف التفسػػير السكسػػيكلكجي لمغػػة 
ألسػمكب كلميكية كالتعرؼ عمى تأثير العكلمة عمى المغػة كاليكيػة، كتػـ فػي ىػذه الدراسػة اسػتخداـ ا

الكصػػػفي التحميمػػػي. كأىػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة المرتبطػػػة بالدراسػػػة الحاليػػػة ىػػػي: تتسػػػـ مرحمػػػة العكلمػػػة 
بسػيطرة المصػػالح التجاريػػة كتفريػػا الثقافػػة مػػف مضػػمكنييا، أمػػا أىػػـ تكصػػياتيا المرتبطػػة بالدراسػػة 

 الحالية فيي: تشجيع البحكث التي تيتـ بمكضكعات المغة العربية كاليكية.
 ـ(: دور األسرة في تشكيؿ اليوية الوطنية لدى األفراد3106وفي )دراسة مخم

كىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى إبػػراز دكر كأىميػػة األسػػرة فػػي تشػػكيؿ معػػالـ اليكيػػة الكطنيػػة لػػدل      
األفػػراد، كتػػـ فػػي ىػػذه الدراسػػة اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي الكثػػائقي. كممػػا قدمتػػو ىػػذه الدراسػػة أنػػو 

حب الكطف كالتسامح مػع اخخػريف ممػا يعمػؽ عبلقػة االنتمػاء بػيف  يجب عمى األسرة غرس ثقافة
 الفرد ككطنو كجدانينا كسمككينا كمعرفينا كحضارينا.
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ـ(: دور األسػػرة فػػي الػػظ اليويػػة اإلسػػالمية مػػف خطػػر الغػػزو 3107دراسػػة منػػاؿ السػػميماني )
 اللكري
مية مػف خطػر الغػػزك كىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػػى دكر األسػرة فػي حفػظ اليكيػػة اإلسػبل     

الفكػػػرم، كتػػػػـ فػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة اسػػػتخداـ المػػػػنيج الكصػػػفي الكثػػػػائقي. كأىػػػػـ نتػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة 
المرتبطػػة بالدراسػػة الحاليػػة: أف األسػػرة ىػػي المربػػي األكؿ لمطفػػؿ كعمييػػا يقػػع العػػبء األكبػػر فػػي 

لدراسػػة الحاليػػة تػػكفير حاجاتػػو األساسػػية كتنشػػئتو كضػػبط سػػمككو، أمػػا أىػػـ تكصػػياتيا المتعمقػػة با
فيي: حرص األسرة عمى تمقػيف األبنػاء المغػة العربيػة مػف أجػؿ المحافظػة عمػى لغػة القػرآف الكػريـ 

 كالتي تعتبر حافظة ناقمة ليذا الديف كثقافتو كعمكمو.
كبشكؿ عاـ فإف الدراسة الحالية تختمؼ عف جميع الدراسات السابقة في أنيػا تعمقػت بدراسػة      

نايػة بالمغػة العربيػة ألفرادىػا تعزيػزا ليػكيتيـ الكطنيػة، بينمػا لػـ تػدرس الدراسػات دكر األسرة فػي الع
السػػابقة ىػػذا الػػدكر. كمػػا اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة فػػي أنيػػا دراسػػة ميدانيػػة كجميػػع تمػػؾ الدراسػػات 
السػػػػابقة نظريػػػػة، كلػػػػذلؾ اختمفػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي اسػػػػتخداميا المػػػػنيج الكصػػػػفي المسػػػػحي، 

 االستبانة.كاستخداـ أداة 
كقػػػد اسػػػتفيد مػػػف جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي بنػػػاء اإلطػػػار النظػػػرم لمدراسػػػة الحاليػػػة كربػػػط      

 اسات كغيرىا مف الدراسات األخرل.نتائجيا بما كرد في ىذه الدر 
   :إجساءات الدزاضة

 لتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة كلئلجابػػة عػػف أسػػئمتيا فقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي بنكعيػػو    
الكثػػػائقي كالمسػػػحي، حيػػػث اسػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػفي الكثػػػائقي فػػػي اإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاليف األكؿ 
كالثػػاني فػػي اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة، بينمػػا تػػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي المسػػحي فػػي الدراسػػػة 

 الميدانية لئلجابة عف السؤاؿ الثالث كالسؤاؿ الرابع كالسؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة.
فػػي الدراسػػة الميدانيػػة تصػػميـ أداة الدراسػػة كىػػي االسػػتبانة كفػػؽ المنيجيػػة العمميػػة لبنائيػػا كتػػـ     

كتحكيميا. كقد تضػمنت االسػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة مجمكعػة مػف العبػارات التػي تحػدد الػدكر 
ف الػػذم يمكػػف أف تقػػكـ بػػو األسػػرة لمعنايػػة بالمغػػة العربيػػة ألفرادىػػا تعزيػػزا ليػػكيتيـ الكطنيػػة كذلػػؾ مػػ

 خبلؿ ثبلثة محاكر ىي:
 المحكر األكؿ: الممارسات التربكية داخؿ المنزؿ
 المحكر الثاني: الممارسات التربكية خارج المنزؿ

 المحكر الثالث: الممارسات التربكية مف خبلؿ المكاقع اإللكتركنية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي
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عبػارة، ككػؿ  29ع العبػارات عبػارة بحيػث بمػا المجمػكع الكمػي لجميػ 02كتضمف كػؿ محػكر      
عبػػارة مػػف ىػػذه العبػػارات تضػػمنت ممارسػػة تربكيػػة يمكػػف أف تسػػيـ بيػػا األسػػرة فػػي العنايػػة بالمغػػة 

 العربية ألفرادىا تعزيزا ليكيتيـ الكطنية.
كتككف مجتمع الدراسة مف خبراء التربية في تخصص التربية اإلسبلمية باألقساـ التربكية في     

مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الػػػذيف يحممػػػكف مؤىػػػؿ الػػػدكتكراه فػػػي تخصػػػص الجامعػػػات السػػػعكدية 
 التربية اإلسبلمية كدرجتيـ العممية أستاذ كأستاذ مشارؾ.

 02أسػتاذا ك 02خبيػرنا ) 82كقد تـ اختيار عينو عمدية مف خبراء التربيػة اإلسػبلمية عػددىـ     
 –ـ محمد بف سعكد اإلسبلمية جامعات سعكدية ىي: جامعة اإلما 9أستاذا مشاركا( ينتمكف إلى 

 –جامعػػػة الباحػػػة  –جامعػػػة جػػػدة  –جامعػػػة الطػػػائؼ  –الجامعػػػة اإلسػػػبلمية  –جامعػػػة أـ القػػػرل 
 جامعة شقراء. –جامعة المجمعة  –جامعة تبكؾ 

كقد قاـ خبراء التربية اإلسبلمية بإعطاء درجة األىمية لكؿ عبػارة باختيػار الدرجػة مػف خػبلؿ     
 تحديد درجة األىمية لكؿ عبارة بشكؿ أدؽ. تدرج خماسي يتيح ليـ

كبعػد تطبيػػؽ أداة الدراسػة عمػػى مجتمػع الدراسػػة تػـ حسػػاب المتكسػط الحسػػابي لكػؿ عبػػارة فػػي     
المحػػاكر الثبلثػػة لتحديػػد أىػػـ الممارسػػات التربكيػػة التػػي يمكػػف أف تمارسػػيا األسػػرة لمعنايػػة بالمغػػة 

ركنيػػػة المنػػػزؿ كخارجػػػو، كبتكظيػػػؼ المكاقػػػع اإللكت العربيػػػة ألفرادىػػػا تعزيػػػزا ليػػػكيتيـ الكطنيػػػة داخػػػؿ
 ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي.

 :اإلجابة عً أضئلة الدزاضة
 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ -
 ما الخصكصية التي تتفرد بيا اليكية الكطنية السعكدية؟ -

 لسؤاؿ في اإلطار النظرم لمدراسة.تمت اإلجابة عف ىذا ا
 اإلجابة عً الطؤال الجاىي -
 ما مكانة المغة العربية في اليكية الكطنية السعكدية؟ -

 لسؤاؿ في اإلطار النظرم لمدراسة.تمت اإلجابة عف ىذا ا
 اإلجابة عً الطؤال الجالح -
 ما دكر األسرة في العناية بالمغة العربية ألفرادىا داخؿ المنزؿ تعزيزا ليكيتيـ الكطنية في -

 الجامعات السعكدية؟ضكء آراء خبراء التربية اإلسبلمية في 
كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ إفػادة الخبػراء بدرجػة أىميػة عبػارات المحػكر األكؿ      

ايػة في االستبانة كالمتضمنة لمممارسات التربكية التي يمكف أف تقكـ بيا األسرة داخػؿ المنػزؿ لمعن
 بالمغة العربية لدل أفرادىا.
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 حكر كفؽ متكسطيا الحسابي تنازلينا كالتالي:كقد تـ ترتيب عبارات ىذا الم     
 ( ترتيب عبارات المحىر األول وفق متىسطها الحسابي تنازلًيا1جدول رقم )

 
 ـ

( أكثر 5)/ درجة أىميتيا العبارة
 ( أقؿ أىمية0) –أىمية 

ط المتوسػػػػػ
 الاسابي

ا
 ترتيبال

5 4 2 3 0 
0 
 

تػو اث أفػراد األسػرة عمػف الػظ كتػاب ار الكػريـ وقرا 
تقاف، وتييئة الوسائؿ التي تعيف عمف ذلؾ.   بجودة وا 

3
6 

3    4
8938 

0 

أف يكػػوف الوالػػداف قػػدوة ألويدىػػـ فػػي ايىتمػػاـ بالمغػػة  9
العربيػة وايعتػزاز بيػا، وأف يبػػرزا ليػـ أنيػا مػػف أىػـ ركػائز ىويتنػػا 

 الوطنية.

3
4 

3 3   4
8785 

3 

تجييػػػػػز مكتبػػػػػة بػػػػػالمنزؿ تاػػػػػوي الكتػػػػػب المناسػػػػػبة  6
تنوعة ذات األسموب األدبي البديع، وتاليػز أفػراد األسػرة عمػف والم

 القرا ة فييا.

3
2 

2 3   4
875 

2 

األخػػذ بيػػد مػػف لديػػو موىبػػة مػػف أفػػراد األسػػرة فػػي نظػػـ  4
 الشعر اللصيح وكتابتو، وتشجيعو وايرتقا  بموىبتو.

3
3 

2 2   4
8678 

4 

انتقػػػػا  القصػػػػص والروايػػػػات اليادفػػػػة المكتوبػػػػة بمغػػػػة  3
متميزة، وجعميا في متناوؿ أفراد األسرة لقرا تيا فػي أوقػات  عربية

 اللراغ واإلجازات.

3
0 

5 0 0  4
8643 

5 

0
1 

تشػػػػجيع أفػػػػراد األسػػػػرة عمػػػػف الػػػػظ القصػػػػائد العربيػػػػة 
 الرصينة والمقطوعات النثرية المميزة، ومكافأتيـ عمف ذلؾ.

0
9 

5 4   4
8525 

6 

لمغػػػة تشػػػجيع أفػػػراد األسػػػرة عمػػػف كتابػػػة قطػػػع نثريػػػة با 2
لقائيا، وتاليزىـ ماديا ومعنوًيا.  العربية وا 

0
6 

9 2   4
8464 

7 

تاليػػػز أفػػػراد األسػػػرة عمػػػف كتابػػػة القصػػػص القصػػػيرة  5
 اليادفة بالمغة العربية اللصياة، وتقديـ الجوائز ليـ.

0
7 

4 7   4
8257 

8 

0
2 

عمؿ مسابقة "اباث عف المعنف" لتشجيع أفراد األسػرة 
 لمعاجـ المغوية، وتاليزىـ في ذلؾ.لمباث في ا

0
7 

4 6 0  4
،230 

9 

0
0 

إجػػػرا  مسػػػابقات بػػػيف أفػػػراد األسػػػرة ل لقػػػا  المتميػػػز  
مثػػؿ: "إف مػػف البيػػاف لسػػارًا" ألجمػػؿ خطبػػة و"اسػػاف بػػف ثابػػت" 

 ألروع قصيدة، ورصد المكافآت التشجيعية ليا.

0
5 

7 5 0  4
8385 

0
1 

0
3 

ي مسػػابقة "لغػػة إجػػرا  المنافسػػات بػػيف أفػػراد األسػػرة فػػ
القػػر"ف" لملوائػػد القر"نيػػػة المغويػػة ومسػػابقة "جوامػػػع الكمػػـ" تتعمػػػؽ 
باللوائػػػػد المغويػػػػة مػػػػف السػػػػنة النبويػػػػة، وتقػػػػديـ جػػػػوائز ألف ػػػػؿ 

 المشاركات.

0
8 

2 4 2  4
8385 

0
 ـ1

تػػػػوفير الكتػػػػب المتخصصػػػػة فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة مثػػػػؿ  7
 رىا.المعاجـ المغوية وكتب القواعد الناوية واإلمالئية وغي

0
6 

6 2 2  4
835 

0
3 

اػػث أفػػراد األسػػرة جميًعػػا عمػػف التاػػدث بالمغػػة العربيػػة  8
 اللصاف، وتشجيعيـ عمف ذلؾ.

0
5 

7 3 2 0 4
8043 

0
2 



2222( 5أكتدبر ج) (421الع   )   جممة كمية الرتبية ببنها  
 

 271 

كيمحػظ خػػبلؿ ترتيػػب عبػػارات ىػذا المحػػكر بحسػػب درجػػة أىميتيػا كالتػػي حػػددىا خبػػراء التربيػػة      
تربكيػػة يمكػػف أف تقػػـك بيػػا األسػػرة  اإلسػػبلمية فػػي الجامعػػات السػػعكدية أف أعمػػى خمػػس ممارسػػات

 لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا داخؿ المنزؿ ىي:
حح أفساد األضسة على حفظ كتاب اهلل الكسيه وقساءتُ جبوودة وإتكواٌ     -1

 وتَيئة الوضائل اليت تعني على ذلك.

 5,982كقػػد حصػػمت ىػػذه العبػػارة الترتيػػب األكؿ فػػي درجػػة األىميػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره      
تقػاف  كىذا يػدؿ عمػى أىميػة تشػجيع األسػرة ألفرادىػا عمػى حفػظ كتػاب اه الكػريـ كقراءتػو بجػكدة كا 
كتييئتيا لمكسائؿ التي تعيف عمى ذلػؾ، كذلػؾ لمػا لحفػظ القػرآف الكػريـ مػف أثػر كبيػر فػي االرتقػاء 

 بقدرات حفاظ كتاب اه في المغة العربية.
العبلقػػػة الطرديػػػة بػػػيف حفػػػظ القػػػرآف الكػػػريـ كتنميػػػػة كقػػػد أكػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى      

ق( كجػكد 0522الميارات المختمفة في المغة العربية لدل الحافظيف، فقد أظيرت دراسة الجيني )
عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف حفػػظ القػػرآف الكػػريـ كميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي حيػػث طبقػػت ىػػذه 

ي معيػد تعمػيـ المغػة العربيػة لغيػر النػاطقيف بيػا الدراسة عمى عينتيف مف طبلب المستكل الرابػع فػ
بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية بالمدينػػػة المنػػػكرة، كأسػػػفرت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة عػػػف كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػة 
مكجبة بيف حفظ القرآف الكريـ كميارات المحتكل كالمضمكف، كميارات المغة كاألسمكب، كميارات 

عي لػدل ىػؤالء الطػبلب. كبنػاءن عمػى ذلػؾ فقػد أكصػت الشكؿ كالتنظػيـ فػي التعبيػر الكتػابي اإلبػدا
ىذه الدراسة بتشجيع متعممي المغة العربية غير الناطقيف بيا عمػى حفػظ القػرآف الكػريـ، كاسػتثماره 

 في تعمـ ميارات التعبير لدييـ )ص ج(.
ـ( األثػر الكبيػر لحفػظ القػراف فػي تنميػة ميػارات المغػة 8109في حيف بينػت دراسػة العنػزم )     

العربية، حيث طبقت ىذه الدراسة عمػى طػبلب المرحمػة الثانكيػة بمدينػة تبػكؾ كأسػفرت نتػائج ىػذه 
الدراسة عمى أف لحفظ القراف الكريـ أثرنا في تنمية ميارات المغة العربية التي تمت دراسػتيا، كىػي 

ركرة القػراءة اإلبداعيػة. كبنػاء عمػى ذلػؾ فقػد أكصػت الدراسػة  بضػ -التحػدث -ميارات: االسػتماع
حفػػظ الطػػبلب فػػي جميػػع المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة لمقػػراف الكػػريـ كالمراجعػػة المسػػتمرة لػػو كتقػػديـ 

 (. 251التعزيزات المادية كالمعنكية التي تسيـ في ذلؾ ليـ )ص
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ـ( لمعنايػة بالمغػة العربيػة حفػظ القػراف 8100كمف المقترحػات التػي قػدمتيا دراسػة أصػطيؼ )     
مػػا ىػك أكثػر جػدكل فػػي االرتقػاء بمغػو الطفػؿ مػػف حفظػو لمقػراف كتبلكتػو كفقػػا الكػريـ إذ "لػيس ثمػة 

 (.882ألحكاـ التجكيد" )ص 
ـ( أىميو االىتماـ بأكلية كأكلكية دراسة القراف لؤلطفػاؿ 8102كأكضحت دراسة أمؿ شمس )     

 عمػػػى غيػػػره مػػػف العمػػػـك لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف أىميػػػو فػػػي اسػػػتيعاب المغػػػة العربيػػػة كمػػػا يػػػرل ابػػػف خمػػػدكف
 (.812)ص
كتؤكد ىذه النتيجة عمى أىمية تشجيع أفراد األسػرة عمػى حفػظ القػراف الكػريـ كقراءاتػو بجػكدة      

تقػػاف كتييئػػة الكسػػائؿ التػػي تعػػيف عمػػى ذلػػؾ لمػػا ليػػذا األمػػر مػػف عنايػػة كرعايػػة كتقكيػػة لمغػػتيـ  كا 
 العربية كاالرتقاء بيا.

 

لغة العسبية واالعتصاش أٌ يكوٌ الوالداٌ قدوة ألوالدٍه يف االٍتناو بال -2
 بَا  وأٌ يربشا هله أىَا مً أٍه زكائص ٍويتيا الوطيية.  

كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الثػػػاني مػػػف حيػػػث األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره      
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أىميػػػة أف يكػػػكف الكالػػػداف قػػػدكة ألكالدىػػػـ فػػػي االىتمػػػاـ بالمغػػػة العربيػػػػة  5,222

 كيد عمى أف لغتنا العربية ركيزة أساسية في ىكيتنا الكطنية.كاالعتزاز بيا كالتأ
 

ـ( فػي 8108كقد أكدت العديد مف الدراسات عمى ىذا الجانب حيث كجيت دراسة زيتكف )      
غنائيػػا عمػػى أف يكػػكف الكالػػداف قػػدكة حسػػنة ألكالدىػػـ  سػػبؿ األسػػرة فػػي الحفػػاظ عمػػى لغػػة أبنائيػػا كا 

عػبلء شػػأنيا فػػي نفػػكس ( كأف "يسػتغؿ الكالػػداف أي ػػ820)ص  ة فرصػػو تسػنح لمػػدح المغػػة العربيػػة كا 
( "كأف يعتنيا بمغتيما العربية كأف يعتزا بيا كأف ينحػازا إلييػا دائمػا ليػنعكس ذلػؾ 822األبناء" )ص

ـ( التػي أكػدت عمػى أف "المغػة العربيػة ىػي قمػب 8102(. كدراسػة خميػؿ )829عمى أبنائيـ" )ص
ـ( فقد أكضحت كذلؾ بأف "الكالديف يمػثبلف 8108زيتكف ) (. أما دراسة029اليكية الكطنية")ص

المرجعيػػػػػة األكلػػػػػى ألبنائيمػػػػػا، فيػػػػػـ يتعممػػػػػكف منيمػػػػػا، كيعمػػػػػدكف إلػػػػػى تقميػػػػػدىما فػػػػػي سػػػػػمككاتيما 
ـ( عمػى "أف المغػػة العربيػػة مػف أقػػكل عكامػػؿ 8102(.كأكػػدت دراسػػة داكد )828كاتجاىاتيمػا" )ص

ـ( عمػػى أىميػػة 8100راسػػة أصػػطيؼ )(، فػػي حػػيف نبيػػت د0225المحافظػػة عمػػى اليكيػػة" )ص 
 (. 882دكر الكالديف في ىذا الجانب ألنيما يمثبلف القدكة التي يحاكييا أكالدىـ )ص 



2222( 5أكتدبر ج) (421الع   )   جممة كمية الرتبية ببنها  
 

 273 

كتػػدلؿ ىػػذه النتيجػػة عمػػى أىميػػة دكر الكالػػديف فػػي ىػػذا الجانػػب كأف يككنػػا قػػدكة ألكالدىػػـ فػػي      
ػػا أف ا يػػة مػػف أىػػـ ركػػائز ىكيتنػػا لمغػػة العرباالىتمػػاـ بالمغػػة العربيػػة كاالعتػػزاز بيػػا كالتأكيػػد ليػػـ دكمن

 الكطنية.
جتَيص مكتبُ بامليصل حتوي الكتب املياضبة واملتيوعوة ذات األضولوب    -3

 األدبي البديع  وحتفيص أفساد األضسة على الكساءة فيَا.

كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الثالػػػث مػػػف حيػػػث األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره       
أىمية كجػكد ىػذه المكتبػة فػي المنػزؿ كتشػجيع أفػراد األسػرة عمػى القػراءة فػي مما يدؿ عمى  5,22
 كتبيا.
غنائيػػا 8108كقػد أكػػدت دراسػػة زيتػػكف )      ـ( فػي سػػبؿ األسػػرة فػػي الحفػاظ عمػػى لغػػة أبناءىػػا كا 

عمى أىمية كجكد المكتبة في كؿ بيػت كدكرىػا فػي تعكيػد الػنفس عمػى القػراءة التػي ليػا دكرىػا فػي 
 ( 822تصحيحيا )ص تقكيـ المغة ك 

كتؤكد ىذه النتيجة عمى أىمية كجكد مكتبة بالمنزؿ تحكم الكتب المتنكعة كالمناسبة ألعمار      
أفػراد األسػػرة، كالتػي تتميػػز بأسػػمكب أدبػي متػػيف كشػيؽ لشػػدىـ إلػػى القػراءة فييػػا، مػع أىميػػة عمميػػو 

غناء لغػتيـ التحفيز مف الكالديف ألفراد األسرة كتشجيعيـ مادينا كمعنكينا حتى  ينطمقكا في القراءة كا 
 العربية.

األخر بيد مً لديُ موٍبة مً أفساد األضسة يف ىظوه الشوعس الفصوي      -4
 وكتابتُ  وتشجيعُ واالزتكاء مبوٍبتُ.

كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الرابػػػع مػػػف حيػػػث األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره       
ىب المغكية لدل أفراد األسػرة كتشػجيعيا، كمنيػا مكىبػة كىذا يؤكد عمى أىمية تنمية المكا 5,222

نظـ الشعر الفصيح. كتنمية ىذه المكاىب المغكية مف أىـ االساليب التي تعزز المغػة العربيػة فػي 
 نفكس أفراد األسرة.

 

كفيمػػا يتعمػػؽ بالعنايػػة بمكاىػػب األكالد كالعنايػػة بيػػا كرعايتيػػا فقػػد أكػػدت دراسػػة حػػكاء القرنػػي       
عمى أف مف أىـ أدكار األسرة: استكشاؼ المكاىب كالقدرات كالممكات التػي يتمتػع بيػا  ـ(8102)

ـ( فقػػػػد أكصػػػػت بتشػػػػجيع األبنػػػػاء عمػػػػى ارتيػػػػاد 8108(. أمػػػػا دارسػػػػو زيتػػػػكف )018األبنػػػػاء )ص 
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المؤسسػػات الداعمػػة لمغػػة العربيػػة كاالشػػتراؾ بنشػػاطاتيا التػػي تعمػػؿ عمػػى تعمػػيـ المشػػاركيف قكاعػػد 
 (.822قصة كالخاطرة كنحك ذلؾ مما يرقى بمغتيـ كيزيد مف تعمقيـ بيا )ص المغة كالشعر كال

كتدؿ ىذه النتيجة عمى أىمية رعاية مكاىب أفراد األسرة في المغة العربية كجكانبيػا المختمفػة      
 مثؿ الشعر كغيره، كصقؿ ىذه المكاىب كاالرتقاء بيا.

عسبيووُ متنيووصة  اىتكوواء الكصووص والسوايووات اهلادفووة املكتوبووة بلغووُ  -5
 وجعلَا يف متياول أفساد األضسة لكساءتَا يف أوقات الفساغ واإلجاشات.

كقػػد حصػػمت ىػػذه العبػػارة عمػػى الترتيػػب الخػػامس مػػف حيػػث األىميػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره       
مما يؤكد عمى أىميو القصص كالركايات في جذب اىتماـ أفػراد األسػرة كتشػجيعيـ عمػى  5,258

لقصص كالركايات مف تأثير كمعايشة ألحداثيا كأشخاصػيا، مػع مراعػاة أف تكػكف القراءة لما في ا
كتابة ىذه القصص كالركايات بمغة عربيو متميزة، كأف تستغؿ فرصو أكقات الفراغ كاإلجازات فػي 

 قراءه ىذه القصص كالركايات كتشجيع أفراد األسرة عمى ذلؾ بما يعزز لغتيـ العربية كينمييا.
 

ت العديد مف الدراسات أىمية القصص كالركايات فػي تنميػة الجانػب المغػكم منيػا كقد أظير       
ـ( التي كاف مف أبرز نتائجيا "أف القصة ليا أىميو كبيرة فػي تنميػة 8102دراسة خمكد الكثيرم )

 ( 082الميارات المغكية" )ص 
المنتقػػػاة فػػػي كتػػػدؿ ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػى أىميػػػة عنايػػػة األسػػػر بتػػػكفير القصػػػص كالركايػػػات األدبيػػػة 

مضمكنيا كفي صياغتيا المغكية المتميزة، كجعميا في متناكؿ أفراد األسرة في المنزؿ حتى يسػيؿ 
 عمييـ تناكليا كالقراءة فييا، كبخاصو في أكقات الفراغ كأياـ اإلجازات.

 اإلجابة عً الطؤال السابع
عزيػػزا ليػػويتيـ دور األسػػرة فػػي العنايػػة بالمغػػة العربيػػة ألفرادىػػا خػػارج المنػػزؿ ت مػػا -

 الوطنية في  و  "را  خبرا  التربية اإلسالمية في الجامعات السعودية؟
كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ إفادة الخبراء بدرجة أىميػة عبػارات المحػكر الثػاني      

 فػػي االسػػتبانة كالمتضػػمنة لمممارسػػات التربكيػػة التػػي تقػػـك بيػػا األسػػرة خػػارج المنػػزؿ لمعنايػػة بالمغػػة
 العربية لدل أفرادىا.

 كسطيا الحسابي تنازلينا كالتالي:كقد تـ ترتيب عبارات ىذا المحكر كفؽ مت     
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 ( ترتيب عبارات الماور الثاني وفؽ متوسطيا الاسابي تنازلًيا3جدوؿ رقـ )
المتكسػػػػػػػػط  درجة األىمية العبارة ـ

 الحسابي
 الترتيب

2 5 2 8 0 

كمػدارس تحفػػيظ  إشػراؾ أفػراد األسػرة فػػي حمػؽ 0
 القرآف الكريـ إلتقاف قراءة القرآف الكريـ كحفظو.

8
2 

0 0   5,298 0 

تشػػػجيع األكالد عمػػػى المشػػػاركة فػػػي مسػػػابقات  2
دارات التعمػػيـ، كتييئػػتيـ  اإللقػػاء عمػػى مسػػتكل المػػدارس كا 

 المسبقة لذلؾ.

8
8 

2 2   5,222 8 

حػػػػػػث األكالد عمػػػػػػػى المشػػػػػػاركة الفاعمػػػػػػػة فػػػػػػػي  2
ة بالمكضكعات المصاغة بالمغػة العربيػة اإلذاعة المدرسي

 الفصيحة، كاإللقاء المميز ليا.

8
0 

5 8 0  5,212 2 

ممارسػػػػػػة النقػػػػػػد اليػػػػػػادؼ مػػػػػػع أفػػػػػػراد األسػػػػػػرة  2
لمعبػػػػػارات المكتكبػػػػػػة عمػػػػػى لكحػػػػػػات المحػػػػػبلت التجاريػػػػػػة 
كاإلعبلنػػات فػػي الطػػرؽ كاقتػػراح كممػػات بديمػػة لؤلعجميػػة 

 كغير الفصيحة.

0
9 

 ـ2 5,212   8 2

فراد األسرة عمى اإلعبلء مف شأف المغػة حث أ 9
العربيػػػػة، كاالعتػػػػزاز بمغػػػػة القػػػػػرآف فػػػػي أكسػػػػاط األقػػػػػارب 
بػػػراز أف لغتنػػػا العربيػػػة مػػػف أىػػػـ  كالػػػزمبلء كاألصػػػدقاء، كا 

 ركائز ىكيتنا الكطنية.

8
1 

5 5   5,220 2 

إلحػػاؽ أفػػراد األسػػرة فػػي دكرات تحسػػيف الخػػط  8
 كتعمـ الخطكط العربية.

0
2 

9 8   5,222 2 

0
8 

إلحػػػاؽ أفػػػراد األسػػػرة الػػػذيف لػػػدييـ مكاىػػػب فػػػي 
المغػػػػة العربيػػػػة شػػػػعرية أك نثريػػػػة بػػػػدركس خاصػػػػة تنمػػػػي 

 مكىبة كؿ منيـ في مجالو.

0
2 

2 2   5,298 2 

0
0 

إشػػػراؾ أفػػػراد األسػػػرة فػػػي بػػػرامج تأىيميػػػة تنمػػػي 
قػػػدراتيـ المغكيػػػػة مثػػػػؿ دكرات حسػػػف اإللقػػػػاء كدكرات فػػػػف 

 الكتابة كغيرىا.

0
2 

2 5 0  222 2 

0
1 

اسػػػػػػتثمار اإلجػػػػػػازة الصػػػػػػيفية فػػػػػػي المشػػػػػػاركة 
الفاعمػػػة مػػػف جميػػػع أفػػػراد األسػػػرة فػػػي البػػػرامج كاألنشػػػطة 

 المتنكعة التي تعنى بالمغة العربية.

0
2 

2 2   5,280 9 

تشػػػػػجيع أفػػػػػػراد األسػػػػػػرة عمػػػػػى المشػػػػػػاركة فػػػػػػي  5
الػػػػدكرات التخصصػػػػية فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة مثػػػػؿ القكاعػػػػد 

 ا.النحكية كالقكاعد اإلمبلئية كغيرى

0
5 

2 2   5,822 0
1 

0
2 

حث أفراد األسرة عمى التعاكف مع المؤسسػات 
التعميمية كالتربكية التي تعنى بنشر المغة العربية كآدابيا، 

 كدعميا ماديا كمعنكيا.

0
2 

2 2 0  5,805 0
0 

تنظػػػػػػػيـ زيػػػػػػػارات ألفػػػػػػػراد األسػػػػػػػرة لممؤسسػػػػػػػات  2
 كالجيات التي تتخصص في المغة العربية كتعنى بيا.

0
2 

2 2 0  5,058 0
8 

تشػػجيع أفػػػراد األسػػرة عمػػػى حضػػكر الممتقيػػػات  2
 كالندكات كالمؤتمرات المتخصصة في المغة العربية.

0
8 

2 2 0  5,012 0
2 
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كيمحػػظ مػػف خػػبلؿ ترتيػػب عبػػارات ىػػذا المحػػكر بحسػػب درجػػة أىميتيػػا كالتػػي حػػددىا خبػػراء      
سػػات يمكػػف أف تقػػـك بيػػا األسػػرة التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي الجامعػػات السػػعكدية أف أعمػػى خمػػس ممار 

 لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا خارج المنزؿ ىي:
إشػػراؾ أفػػراد األسػػرة فػػي امػػؽ ومػػدارس تالػػيظ القػػراف الكػػريـ إلتقػػاف قػػرا ة القػػراف الكػػريـ  -0

 والظو.
كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى فػػػي درجػػػة األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدرة      

يؤكد عمػى أىميػة مشػاركة أفػراد األسػرة فػي حمػؽ تحفػيظ القػراف الكػريـ فػي المسػاجد كىذا  5,298
كغيرىػػا، باإلضػػػافة إلػػػى أىميػػة دراسػػػتيـ بمػػػدارس تحفػػيظ القػػػراف الكػػػريـ التػػي تعنػػػى بتعمػػػيـ القػػػراف 
الكريـ كحفظو كتبلكتو كتجكيده فػي مراحميػا الػثبلث االبتدائيػة كالمتكسػطة كالثانكيػة بحيػث يػتمكف 

عنػػػد االشػػػتراؾ فػػػي حمػػػؽ كمػػػدارس تحفػػػيظ القػػػراف الكػػػريـ مػػػف حفػػػظ القػػػراف الكػػػريـ كقراءتػػػو األكالد 
تقاف.  بإجادة كا 

كجػػاءت ىػػذه العبػػارة فػػي المرتبػػة األكلػػى نظػػرنا لمػػا يحققػػو حفػػظ القػػراف الكػػريـ كتبلكتػػو بجػػكدة      
تقاف مف أىمية بالغة في تقكيـ ألسنة األكالد كقكة لغتيـ العربية.  كا 

لنتيجة تتفؽ مع ما كرد في إجابة السؤاؿ األكؿ حيث كانػت أعمػى الممارسػات لمعنايػة كىذه ا     
تقػاف كتييئػة الكسػائؿ التػي  بالمغة العربية داخػؿ المنػزؿ مرتبطػة بحفػظ كتػاب اه كقراءتػو بجػكدة كا 

ق( التػي أكػدت عمػى كجػكد 0522تعيف عميو. كما تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة الجينػي )
باطيػػػة مكجبػػػة بػػػيف حفػػػظ القػػػراف الكػػػريـ كميػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي فػػػي المغػػػة عبلقػػػة ارت

ـ( التػي أظيػرت أف لحفػظ القػراف الكػريـ أثػرنا كبيػرنا 8109العربية )ص ج( ، كمع دراسػة العنػزم )
(، كمػع دراسػة 892في تنمية ميارات االستماع كالتحدث كالقراءة اإلبداعية في المغة العربية )ص

ـ( التي أكدت عمى أنػو لػيس ثمػة مػا ىػك أكبػر جػدكل فػي االرتقػاء بمغػة الطفػؿ 8100)أصطيؼ 
(، كمػػع مػػا كرد فػػي دراسػػة أمػػؿ شػػمس 882مػػف حفظػػو لمقػػراف كتبلكتػػو كفقنػػا ألحكػػاـ التجكيػػد )ص

ـ( مػػف أىميػػة االىتمػػاـ بأكليػػة كأكلكيػػة دراسػػة القػػراف لؤلطفػػاؿ عمػػى غيػػره مػػف العمػػـك لمػػا 8102)
 (.812ستيعاب المغة العربية كما يرل ابف خمدكف )صلذلؾ مف أىمية في ا

كىػػػذه النتيجػػػة تؤكػػػد عمػػػى أىميػػػة إلحػػػاؽ أفػػػراد األسػػػرة بحمػػػؽ كمػػػدارس تحفػػػيظ القػػػراف الكػػػريـ      
 لبلرتقاء بقدراتيـ في المغة العربية حيث حفظ القرآف الكريـ أىـ أسباب قكتيـ المغكية.
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دارات التعميـ، تشجيع األويد عمف المشاركة في مسابقات اإل  -3 لقا  عمف مستوى المدارس وا 
 وتييئتيـ المسبقة لذلؾ.

كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الثػػػاني مػػػف حيػػػث األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره      
كىذا يدؿ عمى أىمية مشاركة األكالد فػي مسػابقات اإللقػاء لمػا لػذلؾ مػف أثػر كبيػر عمػى  5,222

 اإللقاء لما يتطمبو ذلؾ مف اإلعداد المغكم المتميز لما يتـ إلقاؤه.تقكية قدراتيـ المغكية مف خبلؿ 
ـ( بشػػػأف األدكار التػػػي تقػػػـك بيػػػا 8108كتتكافػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع تكصػػػيات دراسػػػة زيتػػػكف )     

األسػػرة إلغنػػاء لغػػة أبنائيػػا كالتػػي تضػػمنت: حػػث األكالد عمػػى المشػػاركة فػػي المسػػابقات المتعمقػػة 
المػػػدارس أك الجامعػػات أك الجيػػػات المختمفػػػة كتشػػجيعيـ عمػػػى ذلػػػؾ  بالمغػػة العربيػػػة عمػػى مسػػػتكل

 (.822)ص
كتؤكد ىذه النتيجة أىمية استثمار األسرة لمسابقات اإللقاء في العناية بمغة أكالدىـ كاالرتقاء      

 بيا، كصقؿ مكاىبيـ في مجاؿ اإللقاء.
وعات المصػاغة بالمغػة اث األويد عمف المشاركة اللاعمػة فػي اإلذاعػة المدرسػية بالمو ػ -2

 العربية اللصياة واإللقا  المميز ليا.
كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الثالػػػث مػػػف حيػػػث األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدرة      

كىػػذا يؤكػػد عمػػى أىميػػة المشػػاركة فػػي اإلذاعػػة المدرسػػية بالمكضػػكعات المصػػاغة بالمغػػة  5,212
جادتيا عند األكالد.العربية الفصيحة كاإللقاء المميز ليا في ت  عزيز المغة العربية كا 

ـ( ىػػػذه النتيجػػػة حيػػػث أظيػػػرت ىػػػذه الدراسػػػة أىميػػػة اإلذاعػػػة 8105كتؤكػػػد دراسػػػة العتيبػػػي )     
المدرسػػية فػػي تنميػػة ميػػارات االتصػػاؿ المغػػكم مػػف خػػبلؿ المكافقػػة العاليػػة مػػف أفػػراد الدراسػػة عمػػى 

قاء كتعزيز قدرتيـ عمػى التحػدث بثقػة أمػاـ دكر اإلذاعة المدرسية في تعكيد الطبلب عمى فف اإلل
 الجميكر كاكتشاؼ المكاىب كالقدرات المتميزة لدييـ كصقميا. 

كتػػػػدؿ ىػػػػذه النتيجػػػػة عمػػػػى أىميػػػػة تشػػػػجيع األكالد كحػػػػثيـ لممشػػػػاركة فػػػػي اإلذاعػػػػة المدرسػػػػية      
 بالمشاركات المغكية المميزة لما لذلؾ مف أثر في إثراء قدرتيـ المغكية.

لنقد اليادؼ مع أفػراد األسػرة لمعبػارات المكتوبػة عمػف لواػات الماػالت التجاريػة ممارسة ا -4
 واإلعالنات في الطرؽ واقتراح كممات بديمة لألعجمية وغير اللصياة.

كقد حصمت ىذه العبارة مف حيث األىمية عمى الترتيب الثالث مكرر بمتكسػط حسػابي قػدره      
النقديػة كقػدرتيـ المغكيػة فػي التنبػو لؤلخطػاء المغكيػة  كىذا يػدؿ عمػى أىميػة تنميػة ممكػتيـ 5,212

 كتصحيحيا كاقتراح البدائؿ المغكية الصحيحة بدالن منيا.
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( كدراسػة 0222ـ( )ص8102( كدراسة داكد )22ـ( )ص8108كقد نبيت دراسة القضاة )     
( إلػػػػى مػػػػا لكتابػػػػة 250ـ( )ص8118( كدراسػػػػة حسػػػػاف )55ـ( )ص8102البػػػػديرات كالبطاينػػػػة )

حػػات المحػػبلت التجاريػػة كالمكحػػات اإلعبلنيػػة فػػي الطػػرؽ كالشػػكارع باألجنبيػػة كالعاميػػة مػػف أثػػر لك 
ـ( عمػى أف مػف أسػباب 8102عمى إضعاؼ المغة العربية. كما أكدت دراسة البديرات كالبطاينػة )

(، كممارسػػة ىػػذا النقػػد 55ىػػذه الظػػاىرة عػػدـ معرفػػة المقابػػؿ بالمغػػة العربيػػة لبلسػػـ األجنبػػي )ص
فػي تحديػد البػديؿ العربػي الصػحيح لممسػميات األعجميػة كالعاميػة. كقػد أكػدت دراسػة زيتػكف تعيف 

ـ( فػػػي تكصػػػياتيا بػػػاألدكار التػػػي تقػػػـك بيػػػا األسػػػرة إلغنػػػاء لغػػػة أبنائيػػػا: "عػػػدـ تفكيػػػت أم 8108)
فرصػػة لتصػػػكيب أخطػػػاء المغػػػة التػػػي تظيػػػر أمػػػاـ العيػػػاف كتنبيػػػو األبنػػػاء إلػػػى خطػػػأ مكتػػػكب عمػػػى 

 (.822لتجارية" )صلكحات المحاؿ ا
كتؤكد ىذه النتيجة عمى أىمية تنمية ممكة النقد المغكم لدل أفراد األسرة ألنيا تتجاكز مجػرد      

قػػاء معرفػػة الخطػػأ كتحديػػده إلػػى اقتػػراح البػػديؿ المغػػكم الصػػحيح، كىػػذا بػػبل شػػؾ يػػنعكس عمػػى االرت
 بقدراتيـ المغكية بشكؿ كاضح.

أف المغػة العربيػة وايعتػزاز بمغػة القػراف فػي أوسػاط اث أفراد األسػرة عمػف اإلعػال  مػف شػ -5
براز أف لغتنا العربية مف أىـ ركائز ىويتنا الوطنية.  األقارب والزمال  واألصدقا ، وا 

كقػػد حصػػمت ىػػذه العبػػارة عمػػى الترتيػػب الخػػامس مػػف حيػػث األىميػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره      
عبلء مػف شػأف المغػة العربيػة كاالعتػزاز مما يدؿ عمى أىمية تشجيع أفراد األسرة عمى اإل 5,220

بيا ككنيا لغة القراف الكريـ كأف لغتنا مف أىـ ركائز ىكيتنػا الكطنيػة، كبػث أفػراد األسػرة ذلػؾ بػيف 
أقػػاربيـ كزمبلئيػػـ كأصػػدقائيـ لمػػا لػػذلؾ مػػف أثػػر عمػػييـ فػػي اىتمػػاميـ بالمغػػة العربيػػة كالعنايػػة بيػػا 

دراؾ أىميتيا الكبيرة.  كا 
المتعمقػة بجانػػب أف يكػػكف  8يجػػة تتفػؽ مػػع مػا كرد فػػي إجابػػة السػؤاؿ األكؿ، الفقػػرة كىػذه النت     

الكالػػداف قػػدكة فػػي االعتػػزاز بالمغػػة كدكرىػػا فػػي تميػػز شخصػػيتنا الكطنيػػة. كقػػد أكػػدت كػػذلؾ دراسػػة 
(، كبينػت دراسػة 092ـ( "أف المغة العربية مف أىـ مقكمات الشخصية كأبرزىا" )ص8119ربيع )

ـ( أف المغػػة تعبيػػر عػػف الكيػػاف كشػػعار لمذاتيػػة كرمػػز لمكرامػػة الكطنيػػة 8102ينػػة )البػػديرات كالبطا
 (.22كحماية لمكحدة كاالستقبلؿ )ص

كتؤكد ىػذه النتيجػة أىميػة تربيػة أفػراد األسػرة عمػى االعتػزاز بمغػة القػرآف فػي جميػع األكسػاط      
براز أىميتيا في تمييز ىكيتنا الكطنية.  كا 



2222( 5أكتدبر ج) (421الع   )   جممة كمية الرتبية ببنها  
 

 279 

 ساإلجابة عف السؤاؿ الخام
ما دور األسرة فػي العنايػة بالمغػة العربيػة ألفرادىػا مػف خػالؿ المواقػع ايلكترونيػة ووسػائؿ  - 

التواصػػؿ ايجتمػػاعي تعزيػػػزا ليػػويتيـ الوطنيػػػة فػػي  ػػػو  "را  خبػػرا  التربيػػػة اإلسػػالمية فػػػي 
 الجامعات السعودية؟

ارات المحػكر الثالػث كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ إفادة الخبراء بدرجو أىمية عبػ     
فػػي االسػػتبانة كالمتضػػمنة لمميػػارات التربكيػػة التػػي تقػػـك بيػػا األسػػرة مػػف خػػبلؿ المكاقػػع اإللكتركنيػػة 

 ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي لمعناية بالمغة العربية لدل أفرادىا.
 كقد تـ ترتيب عبارات ىذا المحكر كفؽ متكسطيا الحسابي تنازليا كالتالي:      

 ترتيب عبارات الماور الثالث وفؽ متوسطيا الاسابي تنازليا (2جدوؿ رقـ )
 
 ـ

 
 العبارة

 درجة أىميتيا
 –( أكثر أىمية 2)
 ( أقؿ أىمية 0) 

 المتوسط
 الاسابي

 
ل

 ترتيب
2 5 2 8 0 

0
8 

بػػػػػث الفقػػػػػػرات المرئيػػػػػػة كالمسػػػػػمكعة كالمكتكبػػػػػػة فػػػػػػي 
مجمكعػػات التكاصػػؿ األسػػرية كالتػػي تبػػرز منزلػػة المغػػة العربيػػة 

 زيتيا العظمى ككنيا لغة القرآف الكريـ.كم

0
2 

2 2   5,222 0 

انتقاء فقػرات تعميميػة مسػمكعة كمرئيػة كمكتكبػة تقػدـ  2
مػػػػادة عمميػػػػة إرشػػػػادية تتعمػػػػؽ بالمغػػػػة العربيػػػػة مثػػػػؿ: األخطػػػػاء 
رسػػاليا  اإلمبلئيػػة الشػػائعة كاألخطػػاء النحكيػػة المنتشػػرة كغيرىػػا كا 

 إلى مجمكعات التكاصؿ في األسرة.

0
2 

9 8   5,222 0
 ـ

0
2 

تكجيػػػػو أفػػػػراد األسػػػػرة السػػػػتثمار الػػػػدكرات كالػػػػدركس 
العمميػػػة المتخصصػػػة فػػػي المغػػػة العربيػػػة المحممػػػة عمػػػى شػػػبكة 

 اإلنترنت كاإلفادة منيا في بنائيـ المعرفي في المغة العربية.

0
2 

5 2   5,582 2 

المشػػػاركة فػػػي مجمكعػػػات األسػػػرة بالمقػػػاطع المرئيػػػة  9
ى أف المغػػة العربيػػة ركػػف أسػػاس فػػي كالمسػػمكعة التػػي تؤكػػد عمػػ

 ىكيتنا الكطنية.

0
2 

2 5 0  5,298 5 

التأكيػػػػػد عمػػػػػى جميػػػػػع أفػػػػػراد األسػػػػػرة بعػػػػػدـ اسػػػػػتخداـ  8
العامية أك المغات األجنبية في المراسبلت كالمشػاركات المنشػأة 
أك المعػػاد إرسػػاليا فػػي كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي كأف تكػػكف 

 لؾ.بمغة عربية سميمة، كتحفيزىـ عمى ذ

0
2 

2 2   5,222 2 

انتقػػػاء مقػػػاطع سػػػميمة المحتػػػكل مػػػف مكقػػػع يكتيػػػكب  5
رسػاليا  ألفبلـ متحركة لؤلطفاؿ تمتاز بمغتيا العربيػة الرصػينة كا 

 لمجمكعات األسرة.

0
5 

9 2   5,280 2 

2 5,280  0 5 02ترشػػيح مقػػاطع مػػف اليكتيػػكب إللقػػاء متميػػز لقصػػػائد  2
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 ـ 2 كقطع نثرية فصيحة كالمشاركة بيا في مجمكعات األسرة.
تشػػػػػجيع األكالد عمػػػػػى إنشػػػػػاء حسػػػػػابات فػػػػػي مكاقػػػػػع  2

فيسػػبكؾ...( تيػػتـ بالمغػػة العربيػػة  -التكاصػؿ االجتمػػاعي )تػػكيتر
 مثؿ: الركعة الببلغية في اخيات القرآنية كاألحاديث النبكية.

0
2 

2 2 8  5,82 2 

حػػػػػث أفػػػػػراد األسػػػػػرة عمػػػػػى البحػػػػػث االلكتركنػػػػػي فػػػػػي  2
فػػػي المغػػػة العربيػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى الفكائػػػد المكاقػػػع المتخصصػػػة 

 المتنكعة فييا.

0
5 

2 9   5,022 9 

0
0 

انتقػػاء مقػػاطع تبػػرز دكر المغػػة العربيػػة فػػي االزدىػػار 
الػػػذم تبكأتػػػػو الحضػػػػارة اإلسػػػبلمية كمشػػػػاركتيا فػػػػي مجمكعػػػػات 

 التكاصؿ األسرية.

0
2 

2 2 8  5,022 9
 ـ

إرساؿ مقاطع مسمكعة كمرئية عبر كسائؿ التكاصؿ  2
سػػرية تقػػارف بػػيف المغػػة العربيػػة كالمغػػات األخػػرل كتبػػرز تفػػرد األ

المغة العربية في جذكرىا كاشتقاقاتيا كثراءىا المغػكم كغيػر ذلػؾ 
 مف خصائص لغتنا الخالدة التي تميزىا عف المغات األخرل.

0
5 

2 2 0  5,058 0
0 

إنشػػػػػػاء مجمكعػػػػػػات خاصػػػػػػة باألسػػػػػػرة فػػػػػػي كسػػػػػػائؿ  0
التمجػػػراـ...( تعنػػػى بالمغػػػة  -التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي )الػػػكاتس آب

 العربية كيككف عنكانيا: لغة القرآف أك لغتنا فخرنا كغير ذلؾ.

0
8 

9 2 8  5,012 0
8 

0
1 

تحديػػػػد يػػػػـك مػػػػف أيػػػػاـ األسػػػػبكع لمشػػػػاركة أحػػػػد أفػػػػراد 
خطبة...( فػي  -قطعة نثرية -األسرة بتقديـ فقرة لغكية )قصيدة

 مجمكعة السناب شات الخاصة باألسرة.

0
8 

2 2 0 0 2,925 0
2 

 
كيمحػػظ مػػف خػػبلؿ ترتيػػب عبػػارات ىػػذا المحػػكر بحسػػب درجػػو أىميتيػػا كالتػػي حػػددىا خبػػراء      

التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي الجامعػػات السػػعكدية أف أعمػػى خمػػس ممارسػػات تربكيػػة يمكػػف أف تقػػـك بيػػا 
جتمػاعي يػة ككسػائؿ التكاصػؿ االاألسرة لمعناية بالمغة العربية ألفرادىا مف خبلؿ المكاقػع اإللكتركن

 ىي:
بػػث اللقػػرات المرئيػػة والمسػػموعة والمكتوبػػة فػػي مجموعػػات التواصػػؿ األسػػرية والتػػي تبػػرز  -0

 منزلة المغة العربية وأىميتيا العظمف كونيا لغة القراف الكريـ.
كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب األكؿ فػػػي درجػػػو األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره       

تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في إبراز منزلة المغة العربيػة  كىذا يؤكد عمى أىمية 5,222
 لغة القراف الكريـ مف خبلؿ بث الفقرات المرئية كالمسمكعة كالمقركءة التي تتناكؿ ىذا الجانب.

ـ( أف نػػػزكؿ القػػػراف الكػػػريـ بالعربيػػػة جعػػػؿ مػػػف 8102كقػػػد أكػػػدت دراسػػػة منػػػاؿ السػػػميماني )      
ف فارتبطػػػػت المغػػػػة العربيػػػػة بالػػػػديف اإلسػػػػبلمي ارتبػػػػاط الػػػػركح بالجسػػػػد المسػػػػاف العربػػػػي لسػػػػاننا لمػػػػدي

ـ( أف أظير األسباب التػي جعمػت المغػة 8102(. كما بينت دراسة البديرات كالبطاينة )522)ص
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العربية تحظى بمكاف سػامية أنيػا لغػة القػراف الكػريـ كالسػنو النبكيػة الشػريفة مصػدرم التشػريع فػي 
ـ( أف العربية تمتمؾ أكثر مػف غيرىػا مػف 8102ت دراسة داكد )(، في حيف بين22اإلسبلـ )ص 

المغات مقكمات البقاء كالتطكر كاالزدىار ألنيا لغة مقدسة في نظر أبنائيا كقداستيا مستمدة مػف 
 ( 0222ارتباطيا بكبل اه عز كجؿ: القراف الكريـ )ص

ة بػػالقرآف الكػػريـ كعمػػك شػػأنيا كىػػذه النتيجػػة تػػدؿ عمػػى أىميػػة إبػػراز مزيػػة ارتبػػاط المغػػة العربيػػ     
 ألجؿ ذلؾ، كتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في ىذا األمر.

انتقا  فقرات تعميميو مسموعة ومرئيػة ومكتوبػة تقػدـ مػادة عمميػة إرشػادية تتعمػؽ بالمغػة  -3
رسػاليا إلػف  العربية مثػؿ: األخطػا  اإلمالئيػة الشػائعة أو األخطػا  الناويػة المنتشػرة وغيرىػا وا 

 وعات التواصؿ في األسرة.مجم
كقد حصمت ىذه العبارة عمى الترتيب األكؿ مكرر فػي درجػو األىميػة بمتكسػط حسػابي قػدره      

مما يؤكد عمى أىميو تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في البرامج اإلرشادية المتعمقة  5,222
ا ليػػا كال يقعػػكا فييػػا مػػف بالمغػػة العربيػػة فػػي المكضػػكعات التػػي يحتاجيػػا أفػػراد األسػػرة لكػػي يتنبيػػك 

أخطػػاء إمبلئيػػػة أك نحكيػػػة منتشػػرة كغيرىػػػا كذلػػػؾ بكػػؿ يسػػػر كسػػػيكلة مػػف خػػػبلؿ أجيػػػزه االتصػػػاؿ 
المحمكلة بأيدييـ، مع مراعػاة أف تكػكف ىػذه الفقػرات التعميميػة بأشػكاؿ متنكعػة مكتكبػة كمسػمكعة 

ر مػػػكاد عمميػػػة معػػػدة كمرئيػػػة، كأف تسػػػتثمر إمكانػػػات الشػػػبكة الرقميػػػة كاألجيػػػزة الذكيػػػة فػػػي اختيػػػا
 بطريقة شيقة كجاذبة يتـ مف خبلليا تكصيؿ المعمكمة بأفضؿ طريقو كأجمؿ عرض.

ـ( في تكصػيات دراسػتيا الػى إيجػاد بػرامج تقػدـ لكافػة 8102كقد أشارت دراسة أمؿ شمس )     
الفئػػػات تعمػػػؿ عمػػػى تصػػػحيح األلفػػػاظ التػػػي تنطػػػؽ خطػػػأن كػػػي ال يقتصػػػر االىتمػػػاـ بالمغػػػة العربيػػػة 

 (.802حى عمى المؤسسات األكاديمية، بؿ يمتد لكؿ أفراد المجتمع )صالفص
كىذه النتيجة تدؿ عمى أىمية اسػتثمار كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي فػي نشػر المػكاد العمميػة      

اإلرشادية في المغة العربية في الجكانب التي تكثر الحاجػة ليػا، أك األخطػاء التػي يقػع فييػا كثيػر 
 مف الناس.

أفػػراد األسػػرة يسػػتثمار الػػدورات والػػدروس العمميػػة المتخصصػػة فػػي المغػػة العربيػػة  توجيػػو -2
 الماممة عمف شبكو اينترنت واإلفادة منيا في بنائيـ المعرفي في المغة العربية. 

كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الثالػػػث فػػػي درجػػػة األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره      
ستثمار شبكة االنترنت في البناء المغكم ألفػراد األسػرة كذلػؾ مػف كىذا يؤكد عمى أىميو ا 5,582
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خبلؿ االستفادة مف الدكرات كالدركس العممية المتخصصة في المغػة العربيػة كتكجيػو أفػراد األسػرة 
إلى المشاركة فييا كمشاىدتيا كسماعيا بشكؿ عاـ، أك بشػكؿ خػاص حيػث يقػـك الكالػداف بتحديػد 

األسرة تتناسب احتياجاتيـ أك تتطمبيا تنمية ممكاتيـ كرعاية مػكاىبيـ  دكرات محدده يحتاجيا أفراد
بحيث يككف لكؿ فرد مف أفراد األسرة اختيارات خاصة بو، إضػافة إلػى حػثيـ عمػى المشػاركة فػي 

 الدكرات كالدركس التي يرغبكنيا في كؿ ما يعزز لغتيـ العربية كينمييا كيرتقي بيا .
ـ( إلى أىمية استثمار شبكة االنترنػت فػي مجػاؿ تعمػـ المغػة 8119كقد أشارت دراسة ربيع )     

(.  كما أكػدت دراسػة ناريمػاف متػكلي إلػى أىميػة العنايػة بػالمحتكل الرقمػي فػي 815العربية )ص 
ثرائو )ص  (.292مجاؿ المغة العربية عمى شبكو اإلنترنت كا 

حمؿ فييا مف دركس عممية كىذه النتيجة تدؿ عمى أىمية استثمار شبكة اإلنترنت بما ىك م     
كدكرات تخصصية فػي المغػة العربيػة، كتكجيػو أفػراد األسػرة السػتغبلليا عمػى الكجػو األكمػؿ لمبنػاء 

 العممي ليـ في المغة العربية.
المشػاركة فػي مجموعػػات األسػرة بالمقػػاطع المرئيػة والمسػػموعة التػي تؤكػػد عمػف أف المغػػة  -4

 العربية ركف أساس في ىويتيا الوطنية.
كقػػػد حصػػػمت ىػػػذه العبػػػارة عمػػػى الترتيػػػب الرابػػػع فػػػي درجػػػة األىميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره      

كىذا يؤكػد عمػى أىميػة تكظيػؼ مجمكعػات األسػرة فػي شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي  5,298
برازىا، كالتأكيد عمى مركزية المغػة العربيػة فػي ىكيتنػا الكطنيػة كشخصػيتنا  العناية بالمغة العربية كا 

 ة.السعكدي
ـ( كدراسػػػػة داكد 8102ـ( كدراسػػػػة البػػػػديرات كالبطاينػػػػة )8119كقػػػػد أكػػػػدت دراسػػػػات ربيػػػػع )     

ـ( التػػي سػػبؽ ذكرىػػا كغيرىػػا مػػف الدراسػػات عمػػى أف المغػػة العربيػػة مػػف أىػػـ ركػػائز ىكيتنػػا 8102)
 الكطنية.

ى كىػػذه النتيجػػة تػػدؿ عمػػى أىميػػة بػػث مثػػؿ ىػػذه المقػػاطع المرئيػػة كالمسػػمكعة التػػي تركػػز عمػػ     
 االرتباط الكثيؽ بيف اليكية الكطنية كالمغة العربية كالتبلـز بينيما في بناء شخصيتنا السعكدية.

التأكيد عمف جميع أفراد األسػرة بعػدـ اسػتخداـ العاميػة أو المغػات األجنبيػة فػي المراسػالت  -5
ة عربيػة والمشاركات المنشاة أو المعاد إرساليا في وسائؿ التواصؿ ايجتمػاعي وأف تكػوف بمغػ

 سميمة، وتاليزىـ عمف ذلؾ.
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كقػػد حصػػمت ىػػذه العبػػارة عمػػى الترتيػػب الخػػامس فػػي درجػػة األىميػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره       
كىػػػػػذا يؤكػػػػػد عمػػػػػى أىميػػػػػة العنايػػػػػة بالمراسػػػػػبلت التػػػػػي تػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ شػػػػػبكو التكاصػػػػػؿ  5.222

 رة.االجتماعي كأف ال يتساىؿ في لغتيا المكتكبة حتى ال تضعؼ لغة أفراد األس
ـ( عمػػى أف ىنػػاؾ تسػػاىبلن بكتابػػة التيػػاني كغيرىػػا بالمغػػة 8108كقػػد أكػػدت دراسػػة القضػػاة )     

(، في حػيف أكػدت دراسػة 22،22اإلنجميزية كاستخداـ الميجات العامية في شبكات التكاصؿ )ص
ـ( كجػػػػكد لغػػػػة محادثػػػػو ىجينػػػػة بػػػػيف العاميػػػػة كالفصػػػػحى كاألجنبيػػػػة تسػػػػتخدـ فػػػػي 8108زيتػػػػكف )

ػػا أجنبيػػو بػػدال مػػف الكممػػات العربيػػة )صالمراسػػبلت ك  (. 895،892بعضػػيا يسػػتخدـ حركفنػػا كأرقامن
كال شػػػؾ أف لغػػػة المراسػػػبلت حػػػيف تكػػػكف بيػػػذه الصػػػكرة تضػػػر كثيػػػرنا بألسػػػنة أفػػػراد األسػػػرة كبمغػػػتيـ 

 العربية، بؿ كبذكقيـ المغكم.
األسرة كبنائيا المغكم  كىذه النتيجة تؤكد عمى أىمية العناية بالمراسبلت التي يقكـ بيا أفراد      

 العربي الصحيح البعيد عف المغات األجنبية كالعامية حتى ترتقي لغتيـ كال يدب إلييا الضعؼ.
 :ىتائج الدزاضة

أظيػػرت الدراسػػة أف أىػػـ الممارسػػات التربكيػػة التػػي يمكػػف أف تقػػـك بيػػا األسػػرة لمعنايػػة بالمغػػة     
كء آراء خبػػراء التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي الجامعػػات العربيػػة ألفرادىػػا تعزيػػزا ليػػكيتيـ الكطنيػػة فػػي ضػػ

 السعكدية كما يمي:
 أوًلا: املنازضات الرتبوية داخل امليصل

تقاف كتييئة الكسائؿ التي تعيف  -0 حث أفراد األسرة عمى حفظ كتاب اه الكريـ كقراءتو بجكدة كا 
 عمى ذلؾ. 

ربيػة كاالعتػزاز بيػا كأف يبػرزا ليػـ أنيػا أف يككف الكالداف قدكة ألكالدىـ في االىتماـ بالمغػة الع -8
 مف أىـ ركائز ىكيتنا الكطنية.

تجييز مكتبة بالمنزؿ تحكم الكتب المناسػبة كالمتنكعػة ذات األسػمكب األدبػي البػديع كتحفيػز  -2
 أفراد األسرة عمى القراءة فييا.

كاالرتقػػػاء األخػػػذ بيػػػد مػػػف لديػػػو مكىبػػػة مػػػف أفػػػراد األسػػػرة فػػػي نظػػػـ الشػػػعر ككتابتػػػو كتشػػػجيعو  -5
 بمكىبتو.

انتقػػػاء القصػػػص كالركايػػػات المكتكبػػػة بمغػػػة عربيػػػة متميػػػزة كجعميػػػا فػػػي متنػػػاكؿ أفػػػراد األسػػػرة  -2
 لقراءتيا في أكقات الفراغ كاإلجازات.
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 ثاىًيا: املنازضات الرتبوية خازج امليصل
 ظو.إشراؾ أفراد األسرة في حمؽ كمدارس تحفيظ القرآف الكريـ إلتقاف قراءة القرآف كحف -0
دارات التعمػػػيـ  -8 الحػػػرص عمػػػى إشػػػراؾ األكالد فػػػي مسػػػابقات اإللقػػػاء عمػػػى مسػػػتكل المػػػدارس كا 

 كتييئتيـ المسبقة لذلؾ.
حػػػث األكالد عمػػػى المشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي اإلذاعػػػة المدرسػػػية بالمكضػػػكعات المصػػػاغة بالمغػػػة  -2

 العربية الفصيحة كاإللقاء المميز ليا.
األسػػرة لمعبػػارات المكتكبػػػة عمػػى لكحػػػات المحػػبلت التجاريػػػة  ممارسػػة النقػػد اليػػػادؼ مػػع أفػػػراد -5

 كاإلعبلنات في الطرؽ كاقتراح كممات بديمة لؤلعجمية كغير الفصيحة.
حػػث أفػػراد األسػػرة عمػػى اإلعػػبلء مػػف شػػأف المغػػة العربيػػة كاالعتػػزاز بمغػػة القػػرآف فػػي أكسػػاط  -2

براز أف لغتنا العربية مف أىـ  ركائز ىكيتنا الكطنية. األقارب كالزمبلء كاألصدقاء كا 
ثالًجا: املنازضات الرتبوية مً خالل املواقع اإللكرتوىية ووضوائل التواصول   

 االجتناعي
بث الفقرات المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة في مجمكعات التكاصؿ األسرية كالتي تبرز منزلة  -0 

 المغة العربية كمزيتيا العظمى ككنيا لغة القرآف الكريـ. 
قرات تعميمية مسمكعة كمرئية كمكتكبة تقدـ مادة عممية إرشادية تتعمؽ بالمغة العربيػة انتقاء ف -8

رسػػػاليا إلػػى مجمكعػػػات  مثػػؿ: األخطػػاء اإلمبلئيػػػة الشػػائعة كاألخطػػػاء النحكيػػة المنتشػػػرة كغيرىػػا كا 
 التكاصؿ في األسرة.

 العربية  تكجيو أفراد األسرة الستثمار الدكرات كالدركس العممية المتخصصة في المغة -2
 المحممة عمى شبكة اإلنترنت كاإلفادة منيا في بنائيـ المعرفي في المغة العربية.

 المشاركة في مجمكعات األسرة بالمقاطع المرئية كالمسمكعة التي تؤكد عمى أف المغة  -5
 العربية ركف أساسي في ىكيتنا الكطنية.

ة أك المغػػات األجنبيػػة فػػي المراسػػبلت التأكيػػد عمػػى جميػػع أفػػراد األسػػرة بعػػدـ اسػػتخداـ العاميػػ -2
ة عربيػػة كالمشػػاركات المنشػػأة أك المعػػاد إرسػػاليا فػػي كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كأف تكػػكف بمغػػ

 سميمة كتحفيزىـ عمى ذلؾ.
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 :التوصيات
أىميػػة اسػػتثمار األسػػرة كالمؤسسػػػات التربكيػػة األخػػرل لممكاقػػػع االلكتركنيػػة ككسػػائؿ التكاصػػػؿ  -0

 ا في العناية بالمغة العربية كجكانب اليكية األخرل.االجتماعي كتكظيفي
الحػػػػرص عمػػػػى المشػػػػاركة الفاعمػػػػة ألفػػػػراد األسػػػػرة فػػػػي العنايػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة بحيػػػػث تكػػػػكف  -8

 المبادرات ذاتية كبرغبة كقناعة منيـ.
 مراعاة التحفيز كالتشجيع التربكم لتعزيز الممارسات التربكية المرغكبة. -2
اسيامات األبحاث كالدراسػات التربكيػة عمػى شػكؿ تطبيقػات تربكيػة إجرائيػة العمؿ عمى تقديـ  -5

 عممية تستطيع األسر ممارستيا.
تشجيع األسر عمى تفعيؿ الممارسات التربكية التي قدمتيا الدراسة حيػث حصػمت عمػى تأييػد  -2

 كبير مف الخبراء بأىمية تطبيقيا.
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 عوووووووووواملساج
 

مػػؤثرات فػػي اكتسػػاب لغػػة الطفػػؿ: األسػػرة كالمدرسػػة ـ( 8100أصػػطيؼ، عبػػد رب النبػػي ) -
، جامعػػػة مكلػػػكد 882-802(، 5، )مجمػػػة الممارسػػػات المغويػػػةكالمجتمػػػع منظػػػكر تكػػػاممي. 

 معمرم، مخبر الممارسات المغكية، تيزم كزك، الجزائر.
ـ( المغػػة كأثرىػػا فػػي تجػػذير اليكيػػة 8102البػػديرات، باسػػـ يػػكنس كالبطاينػػة، حسػػيف محمػػد ) -

، جامعػة 22-89(، 29، )مجمة الممارسات المغويػةسبلمية في عصر العكلمػة. العربية كاإل
 مكلكد معمرم، محبر الممارسات المغكية، تيزم كزك، الجزائر.

اقت ػػػا  الصػػػراط المسػػػتقيـ لمخاللػػػة أصػػػااب ق( 0509ابػػػف تيميػػػة، تقػػػي الػػػديف أحمػػػد ) -
 ، دار عالـ الكتب، بيركت.2. طالجايـ

عالقػػة الػػظ القػػر"ف الكػػريـ بميػػارات التلكيػػر اإلبػػداعي ق( 0522الجينػي، خالػػد سػػمماف ) -
لدى طالب معيد تعميـ المغػة العربيػة لغيػر النػاطقيف بيػا فػي الجامعػة اإلسػالمية بالمدينػة 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة.المنورة
، مػػػة الجامعػػػة اإلسػػػالميةمجـ( المغػػػة العربيػػػة كاليكيػػػة اإلسػػػبلمية. 8118حسػػػاف، تمػػػاـ ) -

 ، رابطة الجامعات اإلسبلمية، القاىرة.289-250(، 22)
مجمػػة ـ( اليكيػػة الكطنيػػة السػػعكدية: عكامػػؿ ظيكرىػػا كقكتيػػا. 8108حسػػف، حسػػف محمػػد ) -

، كميػػػػة اخداب، جامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعكد، 02-0(، 0) 25، اآلداب -جامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود
 الرياض.

مقتػػػرح لتعزيػػػز اليكيػػػة الكطنيػػػة فػػػي المنػػػاىج  ـ( تصػػػكر8102حكػػػيـ، أريػػػج بنػػػت يكسػػػؼ ) -
مجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاى  . 8121الجامعيػػة فػػي ضػػكء رؤيػػة المممكػػة العربيػػة السػػعكدية 

، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس، كميػػة 058-080(، 822، )وطػػرؽ التػػدريس
 التربية، جامعة عيف شمس، القاىرة.

عمػػػػػى اليكيػػػػة الكطنيػػػػػة فػػػػي ظػػػػػؿ التحػػػػػديات  ـ( الحفػػػػػاظ8102خميػػػػؿ، عبػػػػػدالرحيـ أحمػػػػد ) -
مجمػػػة كميػػػة التجاريػػػة لمباػػػوث المعاصػػػرة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية: دراسػػػة ميدانيػػػة. 

 ، كمية التجارة، جامعة أسيكط، أسيكط. مصر.022-022(، 25، )العممية
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ة اوليػػ(. عبلقػة المغػػة العربيػة بالسػػيادة الكطنيػة كاليكيػػة. 8102داكد، محمػد محمػد إمػػاـ ) -
، كمية المغػة العربيػة بالزقػازيؽ، جامعػة األزىػر، 0220-0220(، 22)8، كمية المغة العربية

 مصر.
مجمػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة ـ( المغػػة العربيػػة ىكيػػة كانتمػػاء. 8119ربيػػع، حسػػنيف محمػػد ) -

 ، مجمع المغة العربية، القاىرة.812-029(، 002، )بالقاىرة
مجمػة لعربية كمسػألة اليكيػة الكطنيػة اإلسػبلمية. ـ( المغة ا8102الركسي، محمد الحافظ ) -

، الرابطػػة المحمديػػة لمعممػػاء، مركػػز ابػػف أبػػي الربيػػع البسػػتي 82-02(، 8) 8، فقػػو المسػػاف
 لمدراسات المغكية كاألدبية، الرباط.

مػؤتمر سػبؿ ـ( األسرة كدكرىا في إغناء لغة أبنائيا. بحػث مقػدـ إلػى 8108زيتكف، منذر) -
 ، مجمع المغة العربية األردني، عماف.الموسـ الثقافي الثالثوف -يةالنيوض بالمغة العرب

ـ( دكر األسرة في حفظ اليكية اإلسبلمية مف خطر الغزك 8102السميماني، مناؿ صالح ) -
، رابطػػػة 212-522(، 22، )مجمػػػة دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنلسالفكػػػرم. 

 التربكيكف العرب، بنيا، مصر.
. دار المزىر في عمـو المغة وأنواعياق( 0502ف عبدالرحمف )السيكطي، جبلؿ الدي -

 الكتب العممية، بيركت.


