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  : المستخلص
الوطنية ة و ال ز عز و تنمية إ اسة الد ذه باملرحلةلدىردفت و الصف لطالبات

ية نجل باللغة تد برنامج خالل من الطائف بمدينة نامج. راملتوسطة ال و جلسة،16نوت

أسبوعيا ن جلست بواقع
ً

من.  اسة الد عينة ونت و) 47(روت الصف طالبات من لطالبة

مجموع ا البحث عينة تقسيم وتم الطائف، بمدينة املتوسطة نباملرحلة ية: ت تجر مجموعة

من ونت ضابطة) 25(ت مجموعة وأخر من) 22(ىطالبة م أعما اوح وت 14إ12رطالبة

الوطنية. عام ة و ال يان است تطبيق ن(وتم الباحث اعداد ع) من نامج ال تطبيق قبل

ن فقط. املجموعت ية التجر املجموعة ع نامج ال تطبيق تم ذلك عد ذه. و بع اسةوت رالد

اسة الد توصلت ، التجر شبھ املجموعةإراملن ن ب ق فر توجد أنھ ا وم النتائج وعض

الوطنية، ة و ال جات د ية التجر املجموعة لصا البعدي التطبيق والضابطة ية رالتجر

يا است والبعدي القب التطبيق جات د متوسط ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد نو

ية التجر املجموعة لدى الوطنية ة و   .ال

املفتاحيـــــة لمــــات مـــــن:ال عينـــــة يــــة، نجل باللغـــــة التــــد نـــــامج ال الوطنيــــة، ـــــة و ال يان راســــت

املتوسطة املرحلة   .طالبات
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The Effectiveness of a Training Program in English in Enhancing 
National Identity of the Middle Stage EFL Saudi Students  
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ABSTRACT: 

 The present study aimed to develop and enhance the national identity 
of the EFL female Saudi students in the middle stage via a training 
program in English. The program was implemented for 8 weeks (two 
sessions per week). The sample of the study consisted of 47 female 
students of the first year at the middle stage. The research sample was 
assigned into two groups: an experimental group (25 students) and a 
control one (22 students). A pre-test was applied to both groups and 
the training program was administered to the experimental group only. 
The questionnaire of national identity that was prepared by the 
research team was administered, too. The findings of the study 
revealed that there were statistically significant differences between 
the experimental and the control groups in the post-tests in favor of the 
experimental group. In addition, there were significant differences 
between the mean scores of pre and post- tests of the experimental 
group.   
Keywords: the national identity questionnaire, English training 
program, female Saudi middle stage students. 
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: مقدمة  

ايد   ل وذلك الوطنية ة و ال موضوع ناو ت ال ة خ ونة بحاث لتزداد
ا و دد وال الدو تواجھ ال ية والدي والسياسية قتصادية و الثقافية لالتحديات

ر،. الوطنية التنو موضوع و عاد أ ثالثة لھ مجرد وم مف الوطنية ة و ال أن البعض ر يو
معوموضوع ص ال ا ف يتفاعل مستمرة عملية ا وأ داثة، ا عد ما وموضوع جتماعية

ساعد ذا و مختلفة نظر ات وج من ئة للفردعالب املختلفة ات و ال ن و  2019(ت
Rodjanavipak, .(  

منطقـــــة ـــــ معـــــا النــــاس لتوحيـــــد ـــــستخدم الوطنيـــــة ــــة و ال أن ن البـــــاحث عـــــض ــــر و
ً

ي
وسياسي ثقافيا محددة

ً
خـر للـدو التنافـسية القوة عن للدفاع ىا ل

ً
)Hall, Held and McGrew, 

فقــا). ,1994 و
ً

مــن ) Wilborg, 2000( و) Friedman, 1994(و الوطنيــة ــة و ال تحديــد يمكــن أنــھ
الـسياسية القـو ـر. يخالل يتلقـاه) Idris, Hassan, Ya’acob, Gill, Awal, 2012(يو الـذي التعلـيم أن

الذي و الوطنيةالطالب م و ل الـسعودية. ش يـة العر اململكـة س ـولذا القـيمإ عميـق
لتحقيــــــق اســــــية الد ــــــا منا ــــــ الوطنيــــــة ــــــة و وال خالقيــــــة و جتماعيــــــة و والوطنيــــــة يـــــة رالدي

ـــا ا د ا ــــ إ يـــؤدي ـــ وال ــــا مواطن ومـــصا ا رمـــصا يــــة. ز العر اململكـــة تمــــام ا ـــ ع يـــدل وممــــا
ـــ و بال ــــومالـــسعودية ملف ة ـــ وا ـــداف أ ـــ ع التعلميــــة الـــسياسة وثيقـــة احتـــواء ــــو الوطنيـــة ة

ح ر وتنميــــة طنــــھ، و مجتمعــــھ خدمــــة ــــ ع املــــواطن يــــة تر ــــا وم املتوســــطة املرحلــــة ــــ واملواطنــــة و
التبعـــــــة وتقــــــدير ســـــــالمية جتماعيــــــة يـــــــاة ا ــــــ ع املـــــــواطن يــــــة تر وأيـــــــضا خــــــالص و النــــــ

ً

لية بيــــة(وواملــــسؤ ال ة ا رو الــــسعودية،ز يــــة العر باململكــــة املواطنــــة). 1416والتعلــــيم قــــيم ــــز ولتعز
النقـــاش وحلقـــات العمـــل ش و النـــدوات اقامـــة ـــوار ل ـــ وط مركـــز ـــشاء بإ اململكـــة قامـــت ورأيـــضا
عـز ا بـدو وال السعودي املجتمع طوائف ن ب املسامحة ح ر شر و عتدال من قيم شر زل ر و

  .  املواطنة

ا ـــــــ للتغ ةونظـــــــرا ــــــــ خ الـــــــسنوات ــــــــ ـــــــ املعر نفجـــــــار و العوملــــــــة وعـــــــصر عة الــــــــسر ت
وخاصــة القــيم ــب ترت ــ غ و جيــة ا وا الداخليــة ــولــدىروالتحــديات ي فإنــھ ديــدة، ا نجيــال

الوطنيـــــة ـــــة و ال قـــــيم مراعـــــاة ـــــ مـــــا م ا دو س املـــــدا وخاصـــــة التعليميـــــة املؤســـــسات ـــــ ع لزامـــــا
ً

ًر ر ً

ـــا ز عز نلـــدىو املـــواطن تقـــدمجميـــع ـــ ال ات ـــا وامل ف املعـــا خـــالل مـــن وذلـــك الـــصغار روخاصـــة ر
النـــــــاس. للطلبـــــــة وأن املـــــــواطن ـــــــة و لل ديـــــــدا العوملـــــــة تمثـــــــل أن مـــــــن ن البـــــــاحث عـــــــض خـــــــ و

ـــ أك ونـــوا لي ونيـــة ال املعرفـــة عـــن ـــد املز معرفـــة ـــ إ بحاجـــة ـــم أل الوطنيـــة م ـــو لو تجا نســـ
ا باملعـــاي والوفـــاء املنافـــسة ـــ ع ة العـــالمرقـــد ـــ اســـة). Pike, 2000(لدوليـــة الد ـــذه فـــإن رلـــذا

الوطنيـة ـة و ال ـز لتعز تـد نـامج ب تقوم ا أ حيث ا وتوقي ا وم مف خاصة مية أ سب رتك
املتوســـطةلـــدى باملرحلـــة و الـــصف ليـــتم. لطالبـــات ســـية املد ئـــة الب ـــ ع التطبيـــق اختيـــار روتـــم

املحليـــــ ئـــــة الب ـــــ ع ـــــا ج خا ـــــارالتطبيــــق حماي يجـــــب ـــــ وط مكـــــسب ـــــا باعتبا اســـــة. رة د ت روأشـــــا ر
ي،( عمـر) 2009،87رالعصفو منـذ واملواطنـة يجابيـة ـات تجا ـساب اك يمكنـھ الطفل أن إ

امـــــــسة ـــــــشطة. ا ـــــــ الطـــــــالب مـــــــشاركة أن ـــــــ ع بـــــــو ال املجـــــــال ـــــــ البحـــــــث نتـــــــائج ـــــــت يوأثب
قــــد ـــ أع ــــم يجعل مبكــــرة ســــن ـــ صــــغار ــــم و العمليــــةجتماعيـــة ــــ و املجتمــــع ـــ للمــــشاركة رة

العيبـان. (Verbs & Nie, 1972)الـسياسية أضـاف وميـة) 2018(كمـا ا املؤسـسات ـ ع أنـھ ـ إ
ــــار واظ الوطنيــــة ـــة و ال يمــــس تحــــدي أي أمـــام للتــــصدي ن البــــاحث يع ـــ ــــة بو ال واملؤســـسات

ــا وتمك الوطنيــة ـة و ال ــز عز ــ م ـس ــ ال ساســية الثقافيــةالعوامـل التحــديات ــة مواج مـن
الوطنيــة ـــة و لل يحة الـــ يم باملفـــا الطالـــب ـــد وتز جيــة، ا ووا الدولـــة. ر ـــ و ـــ ع يـــدو ـــذا لو
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م ـود ج وتوحيــد م ع ـ و ن املـواطن تجميــع ـ الوطنيـة ــة و لل ـام ال ،(ربالـدو ). 2019املطــوع
املؤســس وأن جيــة، ا ا التحــديات ــة ومواج اجتماعيــة ــضة ــرلبنــاء ــس ان ــا عل ــة بو ال ات

ن املواطنة: اتجا قيم تن ان يجابيةلدىلو ات تجا تن ان و خر تجاه و الفرد
القــيم ــذه م،(تجــاه اســة). 2004ومكــر د ت روأشــا ــIdris, et al., 2012)(ر م ــس التعلــيم أن ــ إ

الوطنيــة ــة و ال الــشرقاو. ــشكيل ــذكر ــ) 2005(يو و اك إد ــا ولك ن تلقــ ــست ل املواطنــة وأن ر
وطنـــــھ تجــــــاه لياتھ ومـــــسؤ ه بــــــدو والفـــــرد الــــــسياح. ر مـــــن التالميــــــذ نقـــــل ــــــ ع تنطـــــو املواطنــــــة يوأن

ي مــــا ا نـــــاد ـــــ وال بــــذلك، اف ـــــ ع خـــــالل مـــــن ــــ ا الد الفـــــصل ـــــ ن ًرللمــــواطن معظـــــمر ـــــ س رمـــــا
اسية الد والفصو س راملدا  . (Freiberg, 1996)لر

ــ الن وقــف لــھ نتمـاء و والــوالء الــوطن حــب ـ وســلم(و عليــھ هللا مكــة) صـ ًمخاطبــا

قـائال ا ف وترعرع شأ الذي وطنھ و ا ل مودعا املكرمة
ً

ولـوال"  ، ـ إ وأحبـك بلـد، مـن أطبيـك مـا
ــ غ ســكنت مــا منــك، ي أخرجــو قــومي الــوطن". كأن وحــب الوطنيــة ــة و ال غــرس يــصبح كــذا و

لــھ املجتمــع لية مـسؤ عنــھ عــام. ووالـدفاع ل ــش يـة العر الــدو ا د ــش ـ ال التحــوالت ظــل ـ لو
ــة ر وتحقيــق خــاص ل ــش املواطنــة2030ؤواململكــة قــيم وغــرس الوطنيــة ــة و ال تنميــة يــصبح ،

الــــسو املـــواطن تنميـــة ــــ اساســـيا يجـــزءا ً تقــــع. ً نـــا مو إلعــــداد ســـة املد ــــ ع ة ـــ الكب لية راملـــسؤ و
م حــول مــن املختلفــة ات ــ املتغ مــع ــ. للتعامــل الراشــد ــصية عــن الطفــل ــصية وتختلــف

واتھ شــــــ وجــــــھ ــــــ الكبــــــار موقــــــف الوقــــــوف عــــــن ــــــز ــــــو ف تمامــــــا ــــــد ير مــــــا يــــــدر ال الطفــــــل ًأن ي
)، ي امل). 85-1997،81الــــس باملرحلــــة اليــــة ا اســــة الد ــــتم ــــذهرولــــذا ميــــة أل نظــــرا توســــطة

اثيـا و ئا شـ عد ال الوطنية ة و ال أن وحيث الطفل، صية ا ف ل ش ت ال النمائية ًاملرحلة ر ً

اســـة الد لــذا الــسلوك، مـــن ــا غ ــسب يك كمــا ـــسابا اك ا ــس يك بــل ـــا د مــز ــسان يولــد روال ً و
الوطنية ة و ال لتنمية تد برنامج تقدم الية املتوسطةطالباتلدىرا   .  املرحلة

من ل ر شكيل(Măduţa, 2014) و(Hardianto, 2005)يو التعليم فشل أن
التعليمية املنظومة قصو إ يرجع الوطنية ة و ة. رال و لديھ و ت أن يجب املعلم نوأن
طالبھ نفوس ا لغرس قو ام وال غبة و ة قو يوطنية   .  ر

يتـــــــ الــــــسابق العــــــرض خــــــالل وخاصـــــــةومــــــن مــــــا م ا دو التعليميــــــة للمؤســــــسات أن
ً ً

ر
الوطنيــة ــة و ال غــرس ــ مــا م ا دو للمعلــم أن كمــا الطلبــة، نفــوس ــ ــة و ال غــرس ــ س املــدا

ً ً
ر ر

ــــة قو وطنيـــة ــــة و املعلـــم لـــدى ــــو ت أن ـــم امل مــــن أنـــھ كمـــا طالبــــھ نفـــوس ــــ نتمـــاء و نوالـــوالء
و عة الــــسر ات ــــ التغ مــــع التعامــــل ــــ ع الطلبــــة الداخليـــــةــــساعد التحــــديات ــــة ومواج املتالحقــــة

واملجتمع الفرد ع سلبا وتؤثر الوطنية ة و ال يمس ما ا م وال جية ا ًوا   . ر

اسة الد لة   : رمش

ن بــ فجــوة توجــد أنــھ ــي العر العــالم ــ الوطنيــة ــة و ال عــن البحثيــة اســات الد ــ رتو
ا النقــــد ـــ ع ه بـــدو يــــنعكس ـــ وال والتطبيقــــي النظـــر انـــب را ــــةي بو ال للمؤســـسات يوجــــھ لـــذي

الــــــسليمة واملواطنــــــة الوطنيــــــة ــــــة و ال تنميــــــة ــــــ ا بــــــدو القيــــــام فاملواطنــــــة. الطلبــــــةلــــــدىرحيــــــال
ــــــ ع حرصــــــھ ولكــــــن فقــــــط، اجباتــــــھ و بحقوقــــــھ املــــــواطن ــــــ و مجــــــرد ــــــ ع تقتــــــصر ال ويجابيــــــة

ا ـــذا لـــصا مـــو حـــسم ـــ ع ة قـــاد مـــستقلة ـــصية خـــالل مـــن ـــا وتطبيق ا ســـ رمما ر . لـــوطنر
امـــــد ا اســـــة د ـــــ) 2005(روكــــشفت ع تركـــــز الـــــت ما الـــــسعودي املجتمـــــع ـــــ الوطنيـــــة بيـــــة ال زأن
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سة واملما العم انب ا من أك النظر انب را يـة. ي الغر ، املعمـر اسـة د القـصو ذلك يوأكد ر ر
ــــا) 2012،156( ا جـــدا، مــــة م موضـــوعات ــــ ع تركـــز املواطنــــة يـــة تر كتــــب أن وجـــدت حيـــث

ً

ــتركــ العم مـــن ــ أك النظــر انـــب ا ــ ع س. يز املـــدا دو ضــعف ـــ اســة الد لة مــش تتمثـــل رلــذا رر
والقــيم ــة و ال تنميــة ــ امعــات وايــضالــدىوا امعــة ا ــ اسلــدىًالــشباب املــد ــ . رطفــال

ام ـــــــ وعـــــــدم ئة الـــــــس الـــــــسلوكيات عـــــــض ـــــــو ظ ـــــــ إ أدي ـــــا سلـــــــدىرممــ املـــــــدا ـــــــ رالطلبـــــــة
امعات ،(وا خـالل). 2017ع مـن الوطنيـة ـة و ال ـز عز ـ ع ركزت التعليم منا أن ولوحظ

ــــز عز ـــ ع ركـــزت اســـات د توجـــد ال ولكـــن يـــة العر واللغـــة خ والتـــا الوطنيـــة بيـــة ال مثـــل رمنـــا ر
يـة نجل اللغـة مــن خـالل مـن الوطنيـة ـة و كبقيــة. ال ه دو يـة نجل اللغـة ملـن ــو ي ـ روح ن

غــــرس ــــ الوطنيــــةاملنـــا ـــة و ال تنميــــةلــــدىوتــــدعيم ــــ ع اليــــة ا اســــة الد ركـــزت ن، راملتعلمــــ
يـة نجل باللغـة تـد برنـامج خـالل من ة و ال ز عز صـياغة.  رو مكـن كمـاو اسـة الد رـساؤالت

   : ي

لدى. 1 الوطنية ة و ال يان است جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل و
الت ن البعدي؟املجموعت التطبيق والضابطة ية   جر

والبعدي. 2 القب التطبيق جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل و
ية؟ التجر املجموعة لدى الوطنية ة و ال يان   است

اسة الد داف   :  رأ

الوطنية-1 ة و ال ز لتعز ية نجل باللغة تد برنامج الصفلدىرتقديم لوطالبات
املتوسطة   . باملرحلة

اسة الد مية   :  رأ

الوطنية-1 ة و ال ز عز بموضوع السعودية ية العر اململكة وخاصةلدىتم ن املواطن جميع
والطلبة املجتمع ع ه تأث ولھ املجتمع من ة كب حة شر يمثلو م أ حيث س املدا نطلبة ر

م   . وأسر

ا-2 مراحل م أ من و الطفولة مرحلة لغرسعد مة م مرحلة و س تأس مرحلة ا أل لنمو
الوطنية ة و وال   . القيم

الوطنية-3 ة و ال وم ملف علمية إضافة اسة الد ذه منلدىرتحقق املتوسطة املرحلة طالبات
ية نجل باللغة س التد   . رخالل

ستفيد-4 قد ال بات والتد شطة و املوضوعات عض اسة الد املعد نامج ال ريتضمن ر
الوطنية ة و ال ز عز دف ية نجل اللغة منا معدوا ا   . م

الوطنية-5 ة و ال ز عز الدىأن بنفس التلميذة ثقة ادة إ يؤدي املتوسطة املرحلة زطالبات
عن ا فكر غ ا جعل نعكسو و لديھ الذات ا تقدير ن و للعمل ا دافعي من د ز و ا ذا

املجتمع ع   .  ايجابا

الوطنية-6 ة و ال تنمية اسة الد خالل من املقدمة حات املق ساعد أن املمكن لدىرمن
املتوسطة املرحلة   . طالبات
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ة-7 بو وال التعلمية مة امل املراحل من املتوسطة املرحلة يصلىلدعد لم أنھ حيث ن املتعلم
يإ الذا ستقالل و النقدية امللكة لديھ ر تظ لم ح عد قة املرا   . مرحلة

اسة الد ات  : رمصط

الوطنية ة و تؤدي: ال ال خالق و القيم من مجموعة و للوطن، استقرارإنتماء
نھ وقوان انظمتھ ام واح ثابت،الوطن ل ش ا ف يقيم ال والدولة الفرد ن ب الصلة ايضا ًو

)،   ). 2017ع

املتوسطة سنوات:املرحلة ثالث و بتدائية املرحلة ت ال  املرحلة

التد نامج ومنظم: رال مخطط تد برنامج ضمن العلمية طوات ا من مجموعة رو
وح الوطنية ة و ال ز لتعز عليھاملوضوعة واملحافظة الوطن الصفلدىب طالبات من عينة

املتوسط    . لو

اسة الد   : رحدود

التالية دود ا ضمن اسة الد   : رتمت

اسة الد   :   رموضوع

ز لتعز ية نجل باللغة تد برنامج فاعلية ع املوضوع حيث من الية ا اسة الد رتقتصر ر
الوطنية ة و بالدىال و الصف املتوسطةلطالبات   ملرحلة

ة شر ال دود   : ا

الطائف بمدينة عدادي و الصف طالبات من عينة ع الية ا اسة الد لاشتملت   .ر

انية  امل دود   : ا

السعودية ية العر باململكة الطائف مدينة اسة الد ذه    .رطبقت

الزمانية دود   :ا

ا الفصل اسة الد ذه ت العامراجر من ي الثا ا   ه1441/1442رلد

النظر    :يطار

الوطنية-1 ة و   ال

العملية كب تمام با تحظى ال مة امل القضايا من الوطنية ة و ال تنمية عد
ع والتغلب لألفراد، جتماعية وضاع استقرار ع تحافظ ا أل وذلك التعليمية،

الو ة و ال تضعف ال ماعة،التحديات ل املرج طار وتحدد م سلوك توجھ حيث طنية
ات موج بمثابة ا يجعل مما املجتمع وثقافة الفرد ن ب التوافق عملية إحداث ع عمل و

املجتمع ومصا صية ال الفرد مصا ن ب اسات.تزان الد عض ضعفعروتدل
الوطنية ة و و، (  ال ذا) 2015ز اسة الد ذه جعت روأ لدىر عدةالضعف لعوامل الطالبات



  فاعلیة برنامج تدریبي باللغة اإلنجلیزیة لتعزیز الھویة الوطنیة
  وآخرون منصور بن سعید المالكي/ د الطالبات السعودیات بالمرحلة المتوسطة لدى 

 

 
 

 
 

170 

امليدانية والرحالت ات ا الز قلة ، الوط نتماء يخدم بما ام ا شاط ال تفعيل عدم ا رم
مما الطالبات فيھ ش ع الذي املجتمع عن امعة ا عزلة الوطنية، ماكن و يتام رلدو

ة دا عباء ة ك الطالبات، ع سلبيا تؤثر ا ريجعل تفعيلً عة ملتا م تفرغ وعدم امعة ا
واملواطنة نتماء قيم عض ترسيخ سرة و امعة ا ن ب امل الت عدم ، الوط نتماء
عدم ، الوط باالنتماء الو ادة لز امعة ا داخل متخصصة برامج وجود عدم للوطن،

امعة، ا طالبات لدى ميتھ وأ الوط نتماء يم مفا الوضوح املالية د املوا رضعف
ال املنا ن تضم عدم نتماء، تفعيل شطة أ اصة ا امج ال تدعم ال لية لل تصرف

م شغال وا س التد يئة أعباء ة ك للوطن، نتماء نمية ب ترتبط ات خ للطالبات رعطى
د الطالبات ملشكالت م تفرغ من يحد ما امعة با التد ّبالعبء ّ

يئةر عدم امعة، ا اخل
فيھ عشن الذي املجتمع لقيم ن إكسا سرة قبل من اسة.الطالبات د أوصت ركما

من) 2013(العتي الطالب نفوس سالمية العقيدة وترسيخ الوط نتماء ز عز ة ورضر
ال املنا تناو مية أ اسة الد ت بي كما اسية، الد املنا موضوعات لخالل ر اسيةر رد

ع ك وال واملعاصر ديث ا السعودي خ التا ئة املض وانب با املتعلقة راملوضوعات
سالمي الدين عاليم مع يتفق بما التالميذ لدى جتماعية والعادات القيم   . تنمية

والوFerreol (2004,80-87)وعرف الذات ع التعرف ع ة القد ا بأ ة و رال
ن خر جانب من بالذات اف ع و نا. بالذات ساب اك إ جيا تد يتدرج الطفل ًوأن ر

والدالالت الرمو من العديد امتالك بواسطة بھ اصة ايضا. زا ا عرف كما
ً

ا) 2017(ع با
ا ف يقيم ال والدولة الفرد ن ب ثابتالصلة ل ة. ش و ال ما و ن نوع إ ة و ال وتنقسم

الفرد سبھ اك ما ل وتتضمن ماعية ا ة و وال ن خر عن ص ال تم ال و صية ال
باملجتمع طھ تر ومعاي قيم من حياتھ غ.  (Elias, 1991,227)طوال دينامية حالة ة و ال عد و

الظر ب س باستمرار ا بناؤ عاد التفاعلوثابتة ب س و حياتھ سان ا ل يتعرض ال ف
من ا سا اك يتم أي التعلم نتاج ا أ أيضا وذكر فيھ ش ع الذي واملجتمع سان ن ب ًاملستمر

سة املد      (Dubar,1991,111)رخالل

ضوان احساس) 2012(روتذكر خلل ب س ي قد الوطنية ة و ال ضعف أن
جتماعية العالقات وضعف ن خر عن عزال و املجتمع ه ودو وقيمھ بذاتھ .  رالفرد

ية والت الوطن حب مثل أوالدنا عليھ ي نر أن يجب الذي الو ع الوطنية ة و وال
وذلك لھ خالص و يلھ ةس و ال عد و ب، والتخر الفساد ل وا عداء من الوطن ماية

املجتمع فرد ل ا س ي أن يجب ال ات ولو من   . الوطنية

تتضمن" ة و ال وأن الفرد، ات الك املجموع ا بأ ة و ال كسو ا نعرف ر
نا ة و من ل إ ما يرجع ين متم ن الذاتego selfعنصر ة و ة identityو و وترجع

بالسياسة املرتبطة يديولوجية والقيم العمل النوا عض ام ل تحقيق ا نا
ياتھ الفرد وفلسفة جتماعية. والدين لألدوار ال اك د إ جع ف الذات ة و " رأما

  ). 1998،275السيد،(

تحرص أن يجب ال القيم م أ من الوالء عد او اشباع ع سة واملد لدىرسرة
الطفل ا سلك أن يجب ايجابية سلوكيات من ا عل تب ي ملا بمجموعة. الطفل الوالء رتبط و

أم من سة املد عت و ن، خر مع والتعاو ية والت العطاء مثل يجابية القيم رمن ن
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ا طال نفوس الوط نتماء غرس ستطيع ال حاج).  2015،حمدي(املؤسسات وأكد
ي عثما املد) 2018(سليمان، ق املرا ع سلبا تؤثر الوطنية ة و ال مة أ رأن   . ًز

م م عامل الوطنية ة و ال غرس أن اسات للد السابق العرض خالل من ت رو
عداء من وحمايتھ الوطن عن والدفاع مم واستقرار شء ال س ة. تأس و ال ضعف وأن

يؤ واملجتمعالوطنية الفرد ع سلبا ة. ًثر و ال غرس كب دو التعليمية للمؤسسات روأن
اتلدىالوطنية ولو من أصبح حيث   .الطلبة

السابقة اسات     رالد

اسة اكStrine (2007)رد ش ع قائم برنامج فاعلية ع التعرف إ دفت وال
وخاصة ية، الالمن سية املد لدىرشطة باالنتماء حساس تنمية اضية الر شطة

من العينة ونت وت م200التالميذ، أعما اوح ت من15-10رتلميذ العديد نامج ال وشمل عام
إ اسة الد وتوصلت ، ما ا اللعب قران ن ب للتفاعل الفرصة اتاحت وال رشطة

حساس تنمية تحسن إ أدى نامج ال يةأن التجر املجموعة تالميذ لدى  .باالنتماء

اسة غYoungs (2008)رد شطة أ التالميذ اك اش ن ب العالقة تناولت وال
اسة الد عينة بلغت سة، للمد باالنتماء حساس و ية رمن م372ر أعما اوح ت رتلميذا

ً
11-15

امل ونادي العلوم نادي مثل شطة من عدد توف وتم وناديسنة، سية مد ومجلة روسيقى
ونادي اضية الر لعاب و اضيات الر ونادي سية املد لعاب و ومبيوتر ال ونادي ر رالتصو

إ أدى ية من ال شطة أ تضمن الذي نامج ال أن اسة الد نتائج ومن خ، التا ونادي راللغات ر
اسة الد لعينة نتماء   .  رتنمية

اسة د والالتFord (2011)روتناولت املواطنة، عليم و للشباب السياسية شئة
املواطنة ع م ساعد سليمة قة بطر الشباب إعداد إ دف و السياسية القيم ع ركزت
شطة املشاركة ع الطالب يع أن إ اسة الد وتوصلت للوطن والوالء نتماء رو

م وقد م تفك تطو إ أدى سة املد رداخل ليةتحمعرر املسؤ   .    ول

اسة د والSomani(2011)روتناولت اسية، الد الفصو املواطنة ع بية رال ل
دفت و و، أونتا سالمية و العامة س املدا ستھ وملما النظر ات ج و املعلم حالة رتناولت ر ر و

اسة الطإرالد ع والديمغرافية دبية ات يا وا املنا تأث مدي شاف ن،راك املسلم الب
ناك اسة الد تباط إ حاجة روتوصلت سة املن  ًوضوحا أك را  نتائج لغرس املعلم رومما

الطلبة املواطنة لدى شطة وال   . الواعية

ار فاو اسة د الوطنية، ة و ال تناولت ال اسات الد رومن معالم) 2011(ر تناولت ال
الفر للغة املد الكتاب ا يب ال ة و عداديرال الثالث الصف الطفل لدى سية

اسة الد ذه دفت و والذيإرباملغرب، ماعية ا ة و وال صية ال ة و ال موضوع فحص
الطفل ية تر نتائجعتتم ومن سية، املد ة و لل الذاتية ة الس اسة الد واستخدمت رأساسھ، ر

ا أن أي ، املد طاب ا ن ب تواز وجود عدم اسة رالد جمانر س ول فردي   .  طاب

وأو وجل عقوب و وحسن س إد من ل اسة د تناولت لكما ر التعليم) 2012(ر ردو
للشباب الوطنية ة و ال من. شكيل اسة الد عينة ونت من) 239(ًطالبا،) 117 (375روت طالبة
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ية املال امعة ا ستجاب. طالب خما الوطنية ة و ال مقياس اسة الد معرواستخدمت ة
اسة. البيانات الد دفت الوطنيةإرو ة و وال التعليم ن ب العالقة اسة أنإوتوصلت. رد

الوطنية ة و ال ع تأث لھ س ل النوع وأن الطالب ة و شكيل كب دو لھ   . رالتعليم

وسالمة عياش اسة د معر) 2015(رأما شادي ا برنامج فاعلية ي-رفتناولت سلو
ز اسةلدىنتماءعز الد عينة ونت وت ن، بفلسط سلفيت محافظة العاشر الصف رطلبة

اختيار738من وتم العاشر، الصف طالب من و) 21(ًطالبا ية التجر للمجموعة ) 21(ًطالبا
نامج ال ا عل يطبق لم الضابطة شادي. للمجموعة ا رنامج و نتماء يان است تطبيق روتم

و–معر ي، اسةسلو الد نامجإرتوصلت ال فاعلية احصائيا دالة ق فر وجود ا م نتائج
ّ

و
ية التجر املجموعة لصا   .رالتد

عكسة اسة د حو) 2015(رتناولت ق املرا ات تصو عن الكشف إ دفت لوال ر
من اسة الد عينة ونت ت لديھ، املد باالنتماء بالشعو ا وعالق ، املد رالوسط ر 357رر

املتوسط التعليم وتلميذة تلميذا
ً

الوسط.  يان واست باالنتماء الشعو يان است استخدام روتم
ال وتوصلت ، املدراملد الوسط حو ق املرا ات تصو ن ب موجبة عالقة وجود اسة رد لر ر

أيضا اسة الد توصلت كما لديھ، املد باالنتماء ًوالشعو ر ر نإر س ا ن ب ق فر ووجود
ناث لصا املد باالنتماء رالشعو   . ر

ية الغر اسة د املواطنة) 2015(روتناولت أجل من بية ال ز لتعز اتيجية اس
ا سة عراملد اسة الد ذه كزت و رديثة ار وم سئلة عض ع وم) 1(جابة املف و ما

من بية لل ديث املواطنة؟ا رات) 2(أجل م املواطنةما أجل من بية بال تمام
ديثة؟ ا سة الباح) 3(راملد وعرضت سة؟ املد املواطنة أجل من بية ال ز عز خطوات ثةرما

ا تطبيق ومداخل املواطنة عاد أ ة مو بو ال النظام املواطنة ية تر نتائج. يملوديل ومن
املواطنة تنمية ع كب أثر نامج لل ان و التالميذ ع املواطنة سمات رت ظ أنھ اسة رالد

م   . لد

ات ب اسة د واملواطنة) 2015(روتناولت نتماء تنمية برنامج أطفال لدىفاعلية
تضعف ال التحديات ة ملواج واملواطنة نتماء قيم تأصيل اسة الد داف أ ومن ضة، رالر و

الوطنية ة و واملواطنة.  ال نتماء تنمية ع نامج لل فعال تأث يوجد أنھ اسة الد ض فر رومن و
والبعديلدى القب القياس ن ب ق فر توجد أنھ كما ضة، الر وأطفال ال. و تطبيق عوتم بحث

ة) 30( و ا القاعدة ضة بر ن امللتحق الطائف أطفال من وطفلة وطفال
ً

ع.  البحث واعتمد
التجر شبھ إعداد. املن من واملواطنة نتماء لقيم مالحظة بطاقة البحث أدوات ومن

نتماء و املواطنة قيم لقياس املصو ختبار و البالدىرالباحثة، اعداد من ضة الر . حثةوطفل
للمجموعة البعدي لصا والبعدي القب القياس ن ب ق فر توجد أنھ اسة الد نتائج وومن ر

ية ضة. التجر الر أطفال لدى املواطنة وقيم نتماء تنمية فعاال ان نامج ال أن وأي
ً

 .  

ع اسة د تناولت ن تمثل) 2017(رح جة ود املواطنة قيم تنمية امعة ا ردو ر
القي منلدىمذه اسة الد عينة ونت وت ا، م وع ومدي امعة ا و) 648(رطلبة ًطالبا

من) 417( ونة م بانة اس اسة الد واستخدمت وتوصلت79رطالبة، الباحث، اعداد من ة رعبا
اسة املواطنةإرالد قيم ز عز م امل امعة ا جالدىردو طلبة تمثل جة د وأن معرالطلبة

اج وسو وأأسيوط مرتفعة ترجعانت التمثل جة د ن ب ق فر توجد ال رنھ نوعإو أو العمر
ليات   . ال
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ي عثما سليمان، حاج، اسة د الوطنية) 2018(روتناولت ة و ال مة الطالبلدىزأ
ا عمر ان س ج من فقط واحدة حالة من اسة الد عينة ونت وت ق، بالصف14راملرا سنة

الد واتبعت املتوسط، اسةالثالث الد واستخدمت البيانات، جمع التحلي املن راسة ر
اسة الد وتوصلت الذات، وم مف ومقياس العيادية، واملقابلة يكية لي مةإراملالحظة ا زأن

ق املرا الطالب ع سلبا تؤثر الوطنية ة و   .  ًال

بمختلف التعليمية املؤسسات حرص السابقة اسات الد عرض خالل من الحظ رو
الوطنية ة و ال تنمية ع ا أمراحل والدفاعلدى عليھ رص وا الوطن حب ز عز و الدولة بناء

ا. عنھ تواج ال نة الرا التحديات ظل ة م ة ضر أصبح الوطنية ة و ال قيم غرس وروأن
العوملة عصر ظل اب. لالدو و الوطنية ة و وال العوملة يم بمفا شء ال ف عر روأيضا

اوا ل التصدي وكيفية الدولة تواجھ ال التحديات مع. يضا الية ا اسة الد شابھ روت
الوطنية ة و ال موضوع ا تناول السابقة اسات املتوسطةلدىرالد املرحلة كما. طالبات

ال املختلفة النظر ات وج ع التعرف السابقة اسات الد من الية ا اسة الد راستفادت ر
ة و ال التناوتناولت كيفية تد. لوايضا برنامج ا تقديم الية ا اسة الد روتتم ر

اللغة من خالل من شطة و املوضوعات عض س لفئةرلتد ا تناول وأيضا ية ًنجل

الصف يجطفال مما املتوسط إلو حيث مية أ اسة للد حيثرعل من الفئة ذه ن
مناس االعمر ز عز و لغرس وإبة الوطنية ة و للمستقبلل سليم جيل   . عداد

السابقةا اسات الد ع   :رلتعقيب

دف ال حيث برامج: من فاعلية تناولت ا عرض تم ال السابقة اسات الد رجميع
إعداد السابقة اسات الد مع اسة الد تتفق لذا الوطنية، ة و ال ز لتعز ومنا شطة روأ ر

ز لتعز ية نجل باللغة الوطنيةبرنامج ة و نلدىال ل يح ي مما املتوسطة املرحلة طالبات
ية نجل باللغة الوطنية ة و ال ات مصط العينة. استخدام حيث تنوعت:من كما

ا وم امعية ا املرحلة عل تطبيقھ تم ما ا فم املختلفة اسية الد املراحل حيث من اسات رالد ر
اسة ،2015فيصل،(رد ع الد)2017، ومن ةر، الثانو املرحلة ع طبقت ال اسات

ي،( را الز ي، را املتوسطة)2017الز املرحلة ع طبقت ال اسات الد ومن ،Strine 2007(ر،
Youngs،2008،Ford (2011)،Somani (2011)،ار فاو عياش،2011، عكسھ،2015، ،2015 .(

حيث ومن ية نجل اللغة و املتوسطة املرحلة ع طبقت ا بأ الية ا اسة الد روتفردت
اسة: النتائج د ا وم امج ال لفاعلية توصلت السابقة اسات الد رعض ية،(ر )   2015الغر

ة و ال ز عز نامج ال فاعلية اسة الد م مع   الوطنيةرواتفقت

اسة الد   :رساؤالت

والضابطة-1 ية التجر ن املجموعت جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل و
البعدي؟ القياس الوطنية ة و ال يان   است

والبعدي-2 القب التطبيق جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل و
ية؟ التجر املجموعة لدى الوطنية ة و ال يان   است
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اسةإ الد   :رجراءات

اسة الد   : رمن

الية ا اسة الد دف يحقق الذي التجر شبھ املن اسة الد ذه راستخدمت ر
تد برنامج فاعلية تناو روالذي ضابطةل بمجموعة نة املقا مع ية التجر املجموعة ع ريطبق

الوطنية ة و ال جات   . رد

اسة الد   :رحدود

املتوسطة باملرحلة و الصف طالبات من ضابطة ومجموعة ية تجر لمجموعة
و ا الد الفصل ا تطبيق وتم الطائف لبمدينة ن1440/1441ر ب ما م أعما اوح -12رت

 . سنة14

اسة الد   : رعينة

ستطالعية  :العينة

من العينة ونت اوح29ت ت والذين املتوسط و الصف طالبات من لطالبة
من م ع12.621= م(عام14- 12رأعما و). 0.677= ، ستطالعية اسة الد من دف ال ران

إلجراء ف الظر يئة و اسة الد أدوات صالحية من التأكد اسة، الد عينة وتحديد ر اسةر . رالد
نامج ال لتنفيذ وقت سب أ ومعرفة اسة الد لعينة ح املق نامج ال مالئمة مدي من   . روالتأكد

ساسية   :العينة

من العينة ونت اوح47ت ت والذين املتوسط و الصف طالبات من لطالبة
من م ع12.830= م(عام14-12رأعما ن). 0.789= ، مجموعت إ العينة تقسيم يةوتم تجر

م25= ن ن أعما ومتوسط ع12.840= رطالبة ن0.800= ، ضابطة ومجموعة طالبة22= ،
م ن أعما ع12.818رومتوسط ، =0.795  

الزم: )1(لجدو والعمر الوطنية ة و ال ملقياس القب التطبيق ن املجموعت افؤ  ت

ات  ت دح ع م ن املجموعات املتغ
ىمستو

 الداللة

ة 17.259 74.182 22.000 الضابطة و ال
ية الوطنية  22.257 79.240 25.000 التجر

45 0.832 0.393 

العمر 0.795 12.818 22.000 الضابطة
ية الزم  0.800 12.840 25.000 التجر

45 0.094 0.926 

الضابطة ن املجموعت ن ب إحصائيا دالة ق فر توجد ال أنھ أعاله دو ا خالل من ًيت و ل
افؤ ت يؤكد مما الوطنية ة و ال ملقياس القب التطبيق جات ود الزم العمر ية روالتجر

ن  .املجموعت
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اسة الد   :  رأدوات

البحث - ق فر إعداد من الوطنية ة و ال يان  . است

الوطنية - ة و وال القيم عض ز لتعز ية نجل باللغة تد املرحلةلدىربرنامج طالبات
ن الباحث إعداد من  . املتوسطة

الوطنية ة و ال   :           مقياس

الرجوع تم الوطنية ة و ال مقياس اإإلعداد وم ة النظر طر و السابقة اسات رالد
)Strine 2007،Youngs،2008 Somani(2011)،ار عياش،2011،فاو ،2015عكسھ، ،2015،

، ناء ) 2017ع و تضمنع، والذي الوطنية ة و ال مقياس اعداد تم مفردة32ذلك
عرضھ نعو املحكم من ن5( مجموعة وتم) محكم م والتقو القياس ن املتخصص من

من3حذف ونة م ية التجر ة ال اصبحت ذلك و خر البعض عديل و 29مفردات
ستجابة ا ليكرت قة بطر معدة أبدا( رمفردة ا، ناد غالبا، ، ًدائما

ًر ً من)  ً تقابل وال
جات م) 1-2-3-4(رالد جةوجميع د ي واد موجبة املقياس واع29املقياسعرفردات جة رد

جة عالية116رد وطنية ة و تتمتع الطالبة أن ع املرتفعة جة والد   .  ر،

املقياس ن: صدق املحكم صدق خالل من املقياس صدق حساب   : تم

من للتأكد وذلك م والتقو القياس مجال ن املحكم من مجموعة ع عرضھ تم
منمد وطلب لقياسھ، وضعت ما س تق ات العبا وان ا ضوح و املقياس ات عبا مناسبة ري ور

أو عديل بخصوص عليقات أو احات اق أي م لد ان إذا وايضا م ا بآ دالء ن ًاملحكم ر
ات العبا الطلبة.  رغي لبعض املقياس عرض تم املقياس. كما صالحية ع ن املحكم ل اتفق
عبا دقة املقياسروع صدق ع دل مما حساب. اتھ خالل من ن و الت صدق حساب تم

التا دو ا مو كما للمقياس لية ال جة والد املفردة ن ب تباط لمعامل ر   ر

الوطنية):2(لجدو ة و ال ملقياس لية ال جة والد املفردة ن ب تباط رمعامل   ر

معامل املفردات
 رتباط

معامل املفردات
 طرتبا

معامل املفردات
 رتباط

معامل املفردات
 **0.572 25 *0.414 17 **0.634 9 **0.776 1 رتباط

2 0.819** 10 0.660** 18 0.729** 26 0.507** 

3 0.863** 11 0.380* 19 0.546** 27 0.624** 

4 0.369* 12 0.523** 20 0.554** 28 0.528** 

5 0.648** 13 0.386* 21 0.690** 29 0.671** 

6 0.661** 14 0.634** 22 0.631**   

7 0.559** 15 0.488** 23 0.552**   

8 0.544** 16 0.492** 24 0.718**   

مستو* عند دال تباط ىمعامل مستو **0.05ر عند دال تباط ىمعامل   0.01ر
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جدو من داللة) 2(ليت مستو عند احصائيا دالة املفردات جميع ميع0.01ىأن
مستو عند دالة مفردات ع أ ماعدا ىاملفردات قام0.05ر تحمل مما) 4،11،13،17(روال

الداخ ساق معامالت تفاع وا املقياس صدق ع ع. ريؤكد تطبيقھ تم ذلك ع ناء ًو

ستطالعية ع99,758=م(العينة ،=11.018(  

املقياس   :ثبات

الفا قة طر استخدام الفا– تم قيمة انت و املقياس جات د ثبات ساب كرنباخ–ركرنباخ
ة ا0.877مساو مساو ان و من0.901؛ أع القيم ذه املقياس0.7و أن ع يؤكد مما

مرتفعة ثبات بمعامالت   .يتصف

حصائية ي :ساليب سا ا املتوسط الفاكرنباخ، معامل تباط، معامل استخدام رتم
ا نحراف واختبارو ، واختبار" ت"يملعيار ن، مستقلت ن ن" ت"ملجموعت مرتبط ن  .ملتوسطت

الوطنية-2 ة و ال ز لتعز التد    :ربرنامج

نامج ال داف   أ

املتوسط -1 و الصف طالبات من عينة لدى الوطنية ة و ال ز عز إ نامج ال لدف
الطائف التالية. بمدينة داف امج ال   :وتضمن

يةالتعر -2 التجر املجموعة عينة لدى الوطنية ة و ال ع   .ف

ية -3 التجر املجموعة عينة لدى الوطنية ة و ال ضعف أسباب  .مناقشة

الوطنية -4 ة و ال ضعف ب س ال اطئة ا ار ف  .عديل

الوطنية -5 ة و ال ز عز م ساعد املناسبة الطر إ الطالبات  .قتوجيھ

الواقعية -6 ياة ا لسات ا أثناء علمھ تم ما تطبيق إ الطالبات شاد  .رإ

نامج الفنيات ال طبيعة :املستخدمة مع ناسب ت ال الفنيات عض استخدام وتم
الوطنية ة و ال ز عز دف نامج ال طبيعة ومع تمتلدىالطالبات، ية التجر املجموعة

الوطنية ة و ال موضوع الوطنمناقشة ع ا واثا ا اس ع وا والسياسية جتماعية ا عاد روا
اسة الد عينة تحدي. رمع ماعية، ا املناقشة مثل الوطنية ة و ال ز عز فنيات استخدام تم

الدو لعب ز، التعز الفتوغرافية الصو النمذجة، لية، امل الواجبات السلبية، ار رف ر
الذ  .والعصف

نامج  ال ع :جلسات ا ا نامج ال سبوع) 16(اشتمل ن جلست بمعدل جلسة
ا مر ال للمراحل وفقا نامج ال جلسات ع تو يو ي دو وا الواحد،

ً
ز ق. ل ) ب(وم

ية نجل بالغة نامج ال   شمل
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التد:)3(لجدو نامج ال  رجلسات

لسات  ا
عدد

لسات  ا
عنوان

لسة  ا
زمن

لسة  ا
الفنيات

 املستخدمة
لسات ا من دف  ال

ف 1 1  ق45 رالتعا
حيب، ال
وار ا

 واملناقشة

إعطـــاء اســـة، الد عينـــة ـــ ع رالتعـــرف
ات ـــ واملتغ نــامج ال عــن فكــرة العينــة
ختبــــــــار وتطبيــــــــق ـــــــا تناول يــــــــتم ـــــــ ال

 .القب

2-3 2 

  

اململكة
ية العر

 السعودية

 ق45

  

وار ا
واملناقشة،
الصو رعض
  الفتوغرافية

 

موقــــــــــــع ـــــــــــ ع ن املتعلمـــــــــــ يتعـــــــــــرف أن
الـــــــــــشر دو ن بــــــــــ اململكــــــــــة انــــــــــة قوم ل

انـــة م ـــ ع التعـــرف وأيـــضا وســـط،
ً

للعـــــــــــالم كقبلــــــــــة ســـــــــــالمية اململكــــــــــة
اململكـــــــــة انـــــــــة م التعـــــــــرف ســــــــالمي،

والثقافية قتصادية و  .السياسية

4-5 2 

  

اليوم
 الوط

 ق45

وار ا
  واملناقشة

، الدو رلعب
الصو رعض
 الفتوغرافية

صــــــــــل ـــــــــ ع ن املتعلمــــــــــ يتعـــــــــرف أن
ب ســــــــــــــ ، الــــــــــــــوط لليــــــــــــــوم رالتــــــــــــــا
ر مظـــــــــا ، الـــــــــوط بـــــــــاليوم حتفـــــــــال
املتبعــة والتقاليــد والعــادات حتفــال

ــــــــــــ حتفــــــــــــاالت اليــــــــــــوم، ذلــــــــــــك ــــــــــــ
ليـة امل حتفاالت و لـوان. الشوارع

الناس ا يرتد اليومال  ذلك

6 1 
اململكة علم

ية العر
 السعودية

 ق45

وار ا
  واملناقشة

النمذجة
الدو   رولعب

امل  الواجب

العلـم، ألـوان ع ب املتد يتعرف رأن
مــاذا لــوان، ــذه ل يــة الدي املرجعيــة
ـــــــــــ م ومنـــــــــــذ للدولـــــــــــة، العلـــــــــــم يمثـــــــــــل

العلم  .استخدم

7-8 2 

ق الفر
القومي

القدم لكرة
وأفضل+ 

 العب

 ق45

وار ا
–واملناقشة

العصف
 رالصو-الذ

ــــــــــــشأةأ ــــــــــــ ع ن املتعلمــــــــــــ يتعــــــــــــرف ن
ـــق ات. الفر نتـــصا ـــ ع يتعرفـــوا رأن

ـــــــ الع ر أشـــــــ ـــــــق، الفر ـــــــا أحر ــــــ زال
ق بالصقو. الفر ق الفر يلقب  رملاذا

9-10 2 

  

قسو
اظ  ع

 ق45

وار ا
–واملناقشة

لعب- رالصو
 رالدو

ـــــــــشأة ال ـــــــــ ع ن املتعلمـــــــــ يتعـــــــــرف أن
عــــــرض ، للــــــسو خيــــــة والتا يــــــة قالدي ر
تقـام ـ ال شطة لأل املجسمات عض
عقـــد ـــ ال الزمنيـــة املـــدة ، الـــسو قـــ

عام ل من السو ا  .قف
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لسات  ا
عدد

لسات  ا
عنوان

لسة  ا
زمن

لسة  ا
الفنيات

 املستخدمة
لسات ا من دف  ال

11 -12 1 
مدينة

اض  الر
 ق50

النمذجة
الدو   رولعب

الواجب
 رالصو-امل

مدينـــــــــــة موقــــــــــع ن املتــــــــــد يحــــــــــدد رأن
طة ر ا ع اض املعـالم. الر تحديـد

ــ ع التعــرف ـاض، الر بمدينــة امـة ال
ميـــــــة أ باملدينـــــــة، الـــــــسياحية املعــــــالم

للدولــــــــة كعاصــــــــمة ــــــــ. املدينــــــــة يم مــــــــا
املدن من ا غ عن اض الر  .مدينة

13 1 

د امل
رام ا

د وامل
 يالنبو

 ق45

النمذجة
الدو   رولعب

 -رالصو

ــــ غرا ا املوقــــع ن املتــــد عــــرف رأن
د واملـــــ ـــــرام ا د املـــــ مـــــن لكـــــال
يـــة الدي م ميــ وأ اململكـــة ــ . يالنبــو

ـــــــــشر ــــــــ الثقافيـــــــــة ميــــــــة وأيــــــــضا
جميــــــع ــــــ ســــــالمية اململكــــــة ثقافــــــة

العالم  .انحاء

14 -15  

 
2 

املدن عض
السعودية
مثل امة ال
جده  مدينة

 ق45

النمذجة
الدو -رولعب
العصف

  الذ

امل  الواجب

املــــــــــــــدن ــــــــــــــم أ ن املتــــــــــــــد يحـــــــــــــدد رأن
ــــــــــــــــــــ غرا ا ــــــــــــــــــــا وموقع الــــــــــــــــــــسعودية

جــــــــــــده، مدينــــــــــــة مثــــــــــــل اتي ســـــــــــ و
ــا وغ بيــل وا معــالم. الــدمام ــم وأ

املدن   .ذه

 

16 1 
م تقو

نامج  ال
دوات ق45  تطبيق

ة وإلدا ن للمتــــــــــــــد الـــــــــــــشكر رتوجيـــــــــــــھ ر
سة  راملد

نامج ال وذلك :صدق ن املحكم مجموعة ع عرضة خالل من نامج ال صدق من التحقق تم
من   : للتأكد

مل- وا ات والعبا س الدر حيث من نامج ال محتو رصالحية و   ي

العينة- طالبات لعمر تھ   .  مناس

اسة- الد عينة ألعمار نامج ال ا عل يحتو ال الصو رصالحية ي   . ر

اسة- الد لعينة صو أو محتو من مناسب غ نھ ير ما الستعباد روذلك ر   . يو

مناسب- نھ ير ما عديل أو   واضافة

بنوده- ل ب نامج ال تطبيق ع ن املحكم وافق   .  وقد
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  :لنتائجا

ا ومناقش و السؤال عن متوسطي:لجابة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ول
ا ن املجموعت جات البعدي؟رد القياس الوطنية ة و ال يان است والضابطة ية   لتجر

الوطنية:)4(لجدو ة و ال جات د البعدي التطبيق والضابطة ية التجر ن ب رالفر   ق

الداللة دح ت ع املتوسط ن املجموعات  ىمستو

 6.769 19.156 83.909 22.000 ضابطة

ية   6.795 111.600 25.000 تجر
45.000 0.001 

جدو مستو) 4(ليو عند احصائيا دالة ق فر توجد ىأنھ ية0.01و التجر املجموعة ن ب
ية التجر املجموعة لصا البعدي التطبيق الوطنية ة و ال جات د الضابطة رواملجموعة

الوطنية ة و ال ز عز نامج ال فاعلية يؤكد املوضوعات. مما ضوء ذلك تفس مكن و
ةاملتضمنة املد اتبعتھ ال املشو لألسلوب وايضا نامج ال رجلسات ق

ً
ذلك.  جاع ا مكن رو

أيضا
ً

دهإ ش ال والتطو التقدم وا ا ف نامج ال تطبيق تم ال ة العمر املرحلة رطبيعة
املجاالت جميع من. اململكة كال اسة د مع اسة الد ذه روتتفق  ,Strine, 2007،Youngs(ر

ية،2008 ،2015الغر وسالمة عياش ات،2015، ب أثر) 2015، نامج لل أن توصلت ال
م لد املواطنة تنمية ع   .كب

ا  ومناقش ي الثا السؤال عن متوسطي :جابة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ول
الت املجموعة لدى الوطنية ة و ال يان است والبعدي القب التطبيق جات ية؟رد   جر

املجموعة: )5(لجدو لدى الوطنية ة و ال جات د والبعدي القب التطبيق ن ب رالفر ق
ية   التجر

ات الداللة دح ت ع ن املتوسط املتغ  ىمستو

البعدي  0.001 24 7.69 6.795 25.000 111.600 التطبيق

القب     22.257 25.000 79.240 التطبيق

جدوو             من إ) 5(لت دالـة ق فر مـستووتوجد عنـد ـ0.01ىحـصائيا القب التطبيـق ن بـ
يؤكــد ممــا البعــدي التطبيــق لــصا الوطنيــة ــة و ال جــات د ــ يــة التجر املجموعــة لــدى روالبعــد

الوطنيــة ـــة و ال ــز عز ـــ نــامج ال ذلــك. فاعليــة يرجــع ـــوقـــد ـــإ ال واملوضــوعات ـــشطة تنــوع
ـــا عل ـــناشـــتمل ل ـــة املد يع ـــ و ـــة للمد ن وتقـــبل الطالبـــات تفاعـــل نـــامج، رال يرجـــع. ر ـــوقـــد إ

باللغــــــــةتــــــــ نــــــــامج ال موضــــــــوعات س يــــــــةرد يرجــــــــع. نجل ــــــــوقــــــــد الوســــــــاإ عــــــــض ئلاســــــــتخدام
و ايـل املو مثـل ويالتكنولوجيـة الـصو مثـل وسـائل اسـتخدام اللوحـاتربـاد ــذه. لـوان وتتفـق

كــــال اســـة د مـــع اســـة رالد يـــة،Strine, 2007،Youngs, 2008(مـــنر وســــالمة2015الغر عيـــاش ،
م) 2015، لــــد املواطنــــة تنميــــة ــــ ع ــــ كب أثــــر نــــامج لل أن توصــــلت ــــ ــــذه. ال نتــــائج تتفــــق ًايــــضا

اســـة د مـــع اســة رالد مـــا(Idris, et al., 2012)ر خـــالل مـــن ـــا بنا يـــتم للطـــالب الوطنيـــة ـــة و ال أن
التع املؤسسات   .  ليميةيتعلمونھ
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اسة الد   :  رتوصيات

التالية                  التوصيات تقديم يمكن نتائج، من اسة الد لھ توصلت ما   : رضوء

إ-1 فرص املد املناخ يح ي ويجابيةرأن الوطنيـة ـة و ال ـز عز و ـالدعم التالميـذشـادة لـدى
وموإ املف ذا الو ع التالميذ سة املد ساعد التا و وار، وا النقاش   . رتاحة

الــــص-2 واملواطنــــة الوطنيــــة ــــة و ال عــــن ــــ أك موضــــوعات ــــ املد املــــن يتــــضمن وحــــبرأن ة ا
اللغة مقر يةرالوطن   . نجل

املجتفعيــــل-3 ملؤســــسات ات ــــا مــــسابقات، الطالبيــــة، النــــدوات مثــــل رــــشطة ــــز ال ــــ املح تمــــع
الوطنية ة و ال من عز و املجتمع تجاه لية واملسؤ ما ا العمل ح ر زتن و   .   و

إ-4 يتم املـةأن فكـرة لديـة ـو ي أن البـد أيـضا ولكـن ـ امل انـب ا مـن فقط س ل املعلم نعداد
ش و تقـــديم مـــن البـــد ولـــذلك ا، ـــ وتر ـــا تنمي وكيفيـــة الوطنيـــة ـــة و ال ـــذارعـــن ـــ عمـــل

إا ستطيعوا ح الوطنانب وقيادة ماية ل مؤ سليم جيل   . خراج

ـــ-5 ع ـــا م ـــ ـــع وتو الوطنيـــة ـــة و ال نـــاو ت ـــ ال والنـــدوات واملـــؤتمرات اســـات الد ـــل زـــشر ل ر
مصادر تتوفر ح س إراملدا الرجوع ن واملعلم للتالميذ ايمكن   .  ل

دإ-6 املز أجراء شرائح ناو ت ال اسات الد لمن السعوديىخرر املجتمع   . من
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واملصادر املراجع   قائمة

أوال
ً
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  :المالحق
 الوطنیة الھویة مقیاس:)أ(ملحق

ات ا ًأبدا رالعبا ناد
ً
غالبا ر

ً
دائما 

ً
 

سعودية-1 أن بالفخر      أشعر

للوطن-2 باالنتماء      أشعر

والتعليمات-3 النظام      أتبع

بلدي-4 باألمان      أشعر

وتقاليدنا-5 عاداتنا      أع

ن-6 رم ا بالد من ي أ والفخر از باالع      أشعر

لبلدي-7 أحد أن      أكره

بلدي-8 داخل ي ا اجا قضاء      زأحب

سافرت-9 اذا ا كث بلدي      أفتقد

السعودي-10 الز      يأحب

السعودية-11 ة الل لم ات أن      أحب

بلدي-12 خ تا عن أقرأ أن      رأحب

بلدي-13 السياحية ماكن ة ا رأحب      ز

بلدي-14 خية التا ماكن ة ا رأحب ر      ز

التطو-15 العمل ك أش أن      أحب

سة-16 املد تنظيف ك أش أن      رأحب

الشوارع-17 ن تز ك أش أن      أحب

جميال-18 بلدي أر أن أحب
ً      . ي

بلدي-19 عن طيبة اخبار سمعت اذا بالسعادة أشعر
عالم  وسائل

    

مرفوع-20 بلدي علم أر أن      يأحب

الوط-21 شيد ال دد ا أن      رأحب

لبالدي-22 الوط شيد ال      أحفظ

بلدي-23 اقتصاد ر يزد أن      أحب

بلدي-24 طة خر      أعرف
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ات ا ًأبدا رالعبا ناد
ً
غالبا ر

ً
دائما 

ً
 

الوط-25 باليوم حتفال      أحب

وط-26 عن لم تت ال املوضوعات      أحب

العالم-27 بلد أفضل بلدي أر أن      يأحب

عن-28 لم تت ال العائلة مجالس اجلس أن أحب
بلدي  . تراث

    

العامةعأحافظ-29 واملرافق ماكن      نظافة
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National Identity program included some subjects that 
encourage and enhance cultivating the Saudi Identity as 

follows: Saudi Arabia 
Saudi Arabia is a country in the Middle East on the Arabian 

Peninsula. A "peninsula" is a piece of land that has water on three 
sides. It is the second largest Arab country in the world.  Saudi Arabia 
is the largest country in West Asia and the thirteenth largest in the 
world. It is population is about 27 million and the official language is 
Arabic It is an Islamic country that is ruled by a monarchy. A 
"monarchy" means a country with kings and queens.  Saudi Arabia has 
the world's largest oil reserves and so is a very wealthy country. 
"Wealthy" means rich. Having so much oil makes it an important ally 
for many other countries in the world who use Saudi Arabian oil.  
  In addition, Saudi Arabia is well-known around the world for 
its Islamic culture. This can be seen in the way that people dress, in the 
laws of the country, and in the very important pilgrimage sites located 
around the country. A "pilgrimage" is a trip or journey for religious 
reasons.   

Women also wear long sleeves and are covered to their ankles. 
In addition, women wear headscarves to cover their hair.  Because 
Saudi Arabia is a desert, it is very hot during the day. Clothing is made 
of lightweight fabrics like cotton so that the people can be covered 
without getting too warm.    
Choose the correct answer:    
1- Saudi Arabia is a country in ________.   
 
a-the Middle East            b. America         c-Australia   
 
2-  Saudi Arabia is _______largest Arab country in the world.   
a-third        b- first       c- second   
 
3- Saudi Arabia has the world's largest ______reserves.  
 
A-sugar      b- rice       c- oil  
4- Saudi Arabia is well-known around the world for its 

_______culture.  
A-historic      b- Islamic         c-English   
 
5- Women wear _______to cover their hair.  
 
a- headscarves             b-long sleeves        c- high heels  
 
6- Because Saudi Arabia is a desert, it is very _______during the day.  
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              a-cold         b- cool         c- hot   
7- Saudi`s  population is about_____________  
a-27 million                                  b- 21 million      c- 72 million 
 
Riyadh City 
Riyadh city is the capital of Saudi Arabia and it is the biggest city in 
the country. It is near the Rub` al Khali Desert and it is the largest city 
in Saudi Arabia. The Kingdom tower is the tallest skyscraper in 
Riyadh and the 67th tallest building in the world.  It is located in the 
middle of Saudi Arabia. Riyadh is well-known for its universities and 
services. On the other hand, there are many disadvantages such as, 
traffic jam, and the hot dry weather.  
The capital city  
First of all, Riyadh is famous for having a number of good universities. 
such as, King Saud University. Have you ever heard about it? I think 
you have. It is the best university in Saudi Arabia. Every year, most of 
high school graduates wish to be a part of this great university.  
Moreover, Riyadh has many services such as, hospitals and big malls. 
Hospitals in Riyadh are big, highly equipped and the staff is 
professional. Also, the malls in Riyadh are so big and have 
international brands and restaurants.  
On the other hand, there are some disadvantages about living in 
Riyadh such as, traffic jams. Streets are always crowded, and people 
spend many hours in the streets, because of the traffic jam. 
In addition, the weather in Riyadh is really bad. It is summer most of 
the year, and it is dry and burning most of the time. The temperature 
may reach If it's not summer, it is dry, windy, and freezing winter. 
In conclusion, Riyadh has its advantages and disadvantages, but it is 
still a beautiful and interesting city.  
 
Circle the correct answer   
1. Riyadh is the capital city of________________.   
a) Egypt            b) Sweden                       c) Saudi Arabia 
2-Riyadh is known for its…   
a) museums.            b) universities                       c) mountains  
3- ………University is the best university in Saudi. 
a) King Saud             b) King Fahad                     c) Taif   
4- The streets in Riyadh are………...  
a) green b) dark  c) crowded  
5- The weather in Riyadh is……..   
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a) hot and dry             b) snowy             c) hot and rainy  
6- People spend many hours in the streets because of the  __________ 
a)food                                     b- traffic jam          c- education   
7-The Kingdom tower is the tallest skyscraper in Riyadh and the 
______tallest building in the world.    
a-67th                                b-69th              c-77th 
 
Tick (() true or false   
1- Riyadh has nothing good in it (     ) 
2- The hospitals in Riyadh are well equipped (   )  
3- The malls in Riyadh are small (     )   
4- People in Riyadh spend a long time in the streets. (    )   
5- In winter, the weather is warm in Riyadh.  
Saudi National Day 
Saudi National Day is a special day of education and activities. 
Students are encouraged to dress in traditional costumes or the national 
color green to show their Saudi spirit. Students enjoy traditional foods, 
dancing, and crafts that focus on the history, culture, and features of 
the Kingdom. Games and activities such as face painting and henna 
decoration are also part of the fun!  Every year, Saudis  celebrate the 
national day on September 23.  
Choose the correct answer:  
1-Saudis wear in National Day _____________.  
a- traditional costumes              b-modern cloths       c- abaias  
2- the Saudi National Day is on ___________.  
a-September 22              b- September 23      c- September 25    
3-The national color ________to show their Saudi spirit.  
a- green         b- red            c-yellow   
4- Students enjoy traditional foods, dancing, and crafts that focus on 
_______________.  
a-math           b- English       c- history 
5- _____and activities such as face painting and henna decoration are 
also part of the fun!   
a-Stories       b- Games        c-Places   
National day –part two 

Saudi nationals, residents, and visitors can enjoy the festivities 
by visiting street festivals, watching fireworks shows, attending 
concerts, and taking part in activities including art and craft workshops 
and sports. Fireworks shows are scheduled across Saudi Arabia and 
will feature 700,000 fireworks launched 300-meters into the sky, 
according to Banaja. One of the fireworks shows takes place at the 
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Jeddah Corniche, which boasts recreation areas, pavilions and civic 
sculptures along the Red Sea. International and regional stars, 
including Kuwaiti singers Nabil Shuail and Nawal el-Kuwaitia, hold 
exclusive concerts in stadiums across eight of the Kingdom’s cities: 
Riyadh, Jeddah, Dammam, Buraydah, Jazan, Hail, al-Jawf, and Tabuk.  
 Choose the correct answer  
1-Saudi nationals, residents, and visitors can enjoy the festivities by 
watching _____.  
a- fireworks shows           b-camel racing           c- cars racing  
2-Fireworks launched ___________into the sky.  
a-200-meters                        b-100-meters                    c-300-meters  
3- International and regional stars hold exclusive concerts across ____ 
of the Kingdom’s cities.  
1-five                     b-eight            c-nine  
 
The flag of Saudi Arabia 
The national flag of Saudi Arabia features just two colors. The field is 
green, which is the color of Islam and is used by other Islamic 
nations in their flags and national emblems. The 
other color used in the flag is white, which is used for the Arabic 
inscription and the sword emblem that is located below it.   
Saudi Arabia's flag uses green to honor the country's puritanical 
Muslim Wahabi sect, and also because green is widely believed to be 
the prophet Muhammad's favorite color. The white, centered script, the 
shahada, is the Muslim Statement of Faith, "There is no God but God, 
and Muhammad is the Messenger of God . Green flags with this or 
other Arabic scripts are commonly seen in Islam. The flag is made so 
that the shahada reads correctly, from right to left, from either side.  
The flag is used by the government of Saudi Arabia since 15 March 
1973. It is a green flag featuring in white an Arabic inscription and 
a sword. 
Choose the correct answer:   
1-The color of the flag is ______.    
a-red      b-    orange        c- green  
2- the Saudi flag has _____ colors.  
a-two         b-three     c- one    
3- Saudi Arabia's flag uses green because _____  
a-its Saudis` favorite color       b- Its prophet Muhammad's 
favorite color   c-its world`s favorite color  
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4- The flag is made so that the shahada reads correctly from right to 
_____.  
a-left         b-bottom     c-top   
5- The flag is used by the government of Saudi Arabia since 
________.  
a-1977                  b-1975            c-1978 
6-  The color of the sword is _______.   
a-white           b-blue        c-green   
 
The Saudi Arabian National football team 
Football in Saudi Arabia is more than a sport. It`s part of the culture. 
Many of the Saudi Arabian National football team`s fans call it Al-
Saqour which means " the falcons" or "The Eagles". They have been a 
top team for years and they have won many trophies. Saudi Arabian 
National football team played their first match in 1957 and in 1994 
they took part in the world Cup for the first time . Since 1994, they 
have played world Cup finals four times and they have won the Asian 
Cup three times. They have also won the Gulf Cup of Nations three 
times and the Arab Nations Cup twice . The Saudi Arabian National 
while.   
Choose the correct answer:  
1- Saudi Arabian National football team played their first match 

in__________. 
a- 1957                         b-1986                    c-1990              
2-Saudi Arabian National football team took part in the world Cup for 
the first time in _________.  
a-1667                               b-1994                      c-1988 
3-Since 1994, they have played world Cup finals __________times.   
a- three                            b-two                        c- four 
 
4- They have also won the Gulf Cup of Nations __________times.  
a-three                          b-five         c-six 
The best player of the national team 
The green falcon`s best player was Majed Abdullah. He was born in 
1959 in Jeddah and achieved great success during his career as a 
football player. The ex-saudi Arabian football player has into a hero 
for his country. His nickname was the Arabian Pele and he is the 
country `s top scorer with 89 goal in an official match at king Fahd 
international stadium.  
king Fahd international stadium in Riyadh has been the home of the 
green falcon`s  since 1987. It is one of the most beautiful stadiums in 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر،، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

191 

the world, with a tent-like design to keep most of the spectators out of 
the sun. it can hold about 70,000 people and it is usually full, 
especially for matches with the Green Falcons.   
I-Read again and write   T for true F for false   
1-They are one of Asia's most successful  national teams (   ).  
2-The green falcons played their first match in 1994  (       ).  
3- Majed Abdullah is the green falcons` best player at the moment (    
).  
4- the Arabian Pele is from Riyadh.      (     )  
5- king Fahd international stadium  can fit more than 60,000 
spectators.  
Jeddah 
It`s a large   city on the Red Sea and one of the biggest cities in Saudi 
Arabia. It`s both Arabic and European in style with many interesting 
areas and lots of tourist attractions. The visitors can visit Nasseef 
House, which is famous for its Islamic architecture, and Abdul Rauf 
Khalil Art Museum. Also the visitors can go to Awali Souq for 
shopping.     
 
Choose the correct answer :  
1- Jeddah city is located on ______Sea.  
 
a- Caribbean                b- Red                    c- Mediterranean  
 
2- Nasseef House, which is famous for its ____________ 

architecture.  
 
a- Islamic                           b- European           c-American 
3- Abdul Rauf Khalil  is a/an _______________.  
 
a-school                               b-  mosque       c- art Museum                                    
Al-Masjid an-Nabawī and Makkah mosque  
Al-Masjid an-Nabawī (known in English as The Prophet's Mosque, 
and also known as Al Haram, Al Haram Al Madani and Al Haram Al 
Nabawi by locals, is a mosque built by the last Islamic 
prophet Muhammad in the city of Medina in the Al Madinah 
Province of Saudi Arabia. It was the second mosque built by 
Muhammad in Madinah, after Masjid Quba'a, and is now one of 
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the largest mosques in the world. It is the second-holiest site in Islam, 
after the Masjid al-Haram in Mecca.  
The land of Al-Masjid an-Nabawi belonged to two young orphans, 
Sahl and Suhayl, and when they came to know that Muhammad 
wished to acquire their land for the purposes of erecting a mosque, 
they went to the Prophet and offered the land to him as a gift; the 
Prophet insisted on paying a price for the land because they were 
orphaned children. The price agreed upon was paid by Abu Ayyub al-
Ansari, who thus became the endower or donor 
(Arabic: ِواقف  , romanized: waqif) of Al-Masjid an-Nabawi on behalf 
of, or in favor of, Muhammad. al-Ansari also accommodated 
Muhammad upon his arrival at Madinah in 622. 
Muhammad shared in the construction of the mosque. Originally an 
open-air building, the mosque served as a community center, a court of 
law, and a religious school.  
Choose the correct answer:   
1-Al Haram Al Nabawi is the ___________mosque in Islam.  
              a-first                                b- second     c-third   
2-Al-Masjid an-Nabawi belonged to _________young orphans.  
 
a- four                               b-three               c-two   
3-Muhammad upon his arrival at Madinah in ______.  
 
            a-622                               b- 655                c- 666. 
 
Souq Okaz  
This Souk or market was an annual event before people start their Hajj it 
started in 501 ad. Besides shopping it was poetry competition were poets 
come to compete the winner has the honer to hang his work on Kaaba. The 
market demonized few years after Islam. During the reign of King Abdullah 
he ordered to start the souk in 2008. It is a great enviable event in Saudi 
Arabia in the city of taif all of August.   
Choose the correct answer   
1- This Souk or market was an ________event.   
a- annual            b-weekly              c- monthly  
2- It is a great enviable event in Saudi Arabia in the city of _______all of 

August.    
3- Jeddah                   b-Taif                            c-   Jazan   

 


