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املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا ردو

م نظر ة وج من ة   الثانو

ومي ال حمود ع   محمد

ســـالمية، بيـــة ال الـــدقيق التخـــصص س، والتــد املنـــا ـــ الفلـــسفة اه ردكتــو ر

دن امعة ا ة، بو ال العلوم لية س، والتد املنا رقسم   .يةر

ي و لك يد  Alhoot2001@hotmail.com: ال

ص   :امل

طــالب لــدى الــوط نتمــاء ــز عز ــ ســالمية بيــة ال منــا دو عــن الكــشف اســة الد رــدفت ر

ــ بانة سـ ــ ع عتمـاد مـع الوصــفي املـن اسـتخدام وتــم م، نظـر ـة وج مــن ـة الثانو املرحلـة

ا الد عينـــة ونـــت وت البيانـــات، مـــنرجمـــع م) 427(ســـة ع تـــو تـــم ـــة الثانو باملرحلـــة وطالبـــة زطالبـــا
ً

ـ سـالمية بيـة ال منـا دو أن عـن النتـائج وأسـفرت التعليميـة، واملنطقة النوع متغ روفق ي

م، نظـر ـة وج مـن مرتفعـا جاء وثقافيا معرفيا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز
ً ً ً

بيــ ال منــا دو وجــدانياروأن ــة الثانو املرحلــة طــالب لــدى الــوط نتمــاء ــز عز ــ ســالمية ة
ً

لــدى الــوط نتمــاء ــز عز ــ ســالمية بيــة ال منــا دو وأن م، نظــر ــة وج مــن مرتفعــا رجــاء
ً

ذات ق فـر توجـد ال وأنـھ م، نظـر ة وج من متوسطا جاء وسلوكيا ا ا م ة الثانو املرحلة وطالب
ً ً ً

ر

إح التعليميةداللة املنطقة أو النوع ملتغ عز اسة الد عينة أفراد استجابات يصائية ى   .ر

املفتاحية لمات اسية: ال الد ات املقر الوالء، نتماء، راملواطنة،   .ر
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The Role of Islamic Education Curricula in Enhancing 
the National Belonging of High School Students from 

their Viewpoints 
Mohammad Ali Humoud Alshuhoumi  
Curriculum and Instruction (Islamic Education), Faculty of 
Educational Sciences, University of Jordan. 

Email: Alhoot2001@hotmail.com 

ABSTRACT 

The current study aimed to uncover the role of Islamic education 
curriculum in promoting national belonging among secondary school 
students from their viewpoints. The study made use of the descriptive 
method and utilized a questionnaire for collecting the study data. The 
study sample consisted of (427) students in the secondary stage, who 
were distributed according to the variables of gender and educational 
region. The results attained showed that the role of Islamic education 
curriculum in enhancing national belonging among secondary school 
students in terms of the cognitive and cultural domains form their 
viewpoints was high. Moreover, the role of Islamic education 
curriculum in enhancing national belonging among secondary school 
students in terms of the affective domain from their viewpoint was 
high; however, in terms of psychomotor domain, national belonging 
was medium. The results of the study revealed that there were no 
statistically significant differences in the responses of the study sample 
individuals due to the variables of gender or educational region. 

Keywords: citizenship, belonging, loyalty, courses. 
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  :املقدمة

من كث شكيل عن املسئو و الفرد، لدى ساسية اجات ا أحد بوصفھ لنتماء
املــــــشاركة ســــــلوك ــــــشكيل ل دافعــــــا ــــــو ي أن شــــــأنھ ومــــــن وســــــلوكياتھ، اتــــــھ واتجا الفــــــرد نمـــــشاعر
ن ــ و نــھ ب الرابطــة العناصــر لديــھ داد فــس الفــرد ك شــا ــ وم ناحيــة، مــن الفــرد لــدى رالــسياسية

من عالقاتـھمجتمعھ، عـن ضـاه مـن د ز و لديھ، نتماء مشاعر وطد و يدعم مما أخر رناحية ى
فيھ ش ع الذي واملجتمع ماعة ا داخل   .جتماعية

م، بيـــ فيمـــا العالقـــة حــدد و أبنائـــھ، نفـــوس ــ نتمـــاء قـــيم ليؤكــد ســـالم جـــاء ولقــد
عــا قــال ــالك، وال التفكــك مخــاطر مــن م حمــ ــا: (و أ َيــا ُّ َ والَ تقاتــھ حــق اللــھ اتقــوا آمنــوا الــذين

َ َّ ََّ َّ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ

إذ علـيكم اللـھ عمـت ا واذكـر تفرقـوا وال جميعـا اللـھ بحبـل واعتصموا مسلمو وأنتم إال تموتن
ْ ُ ُ ْ ُ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ُ ُّ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َّ َ ََّ َ َ وُ ُ َ َ َ ْ َ َ ََّّ َ ًَ

ِ ِِ ن ُ َ َّ

فأصـــــبح كم قلـــــو ن بـــــ فـــــألف أعـــــداء ْكنـــــتم َ َْ ْ َ َ ََ َّ َْ ً ُْ ُ َ ُ
ِ

ُ َ َْ النـــــارُ مـــــن حفـــــرة شـــــفا ـــــ ع وكنـــــتم إخوانـــــا بنعمتـــــھ ِتم ِ ِ
َّ َ

ِ
ّ َ ٍْ ِ ِ َِ ْ ُ ُُ ََ َ َ ًَ ْ ُ َ ْ

تدو لعلكم آياتھ لكم اللھ ن يب كذلك ا م فأنقذكم
َ ُ ُ نُ ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ ْ ََّ َّ َ َ َ ََ َ َُ َ

ِ ِ ِ
َ

ِ
ّ ْ

ِ
ّ َ َ

ة)  عمران(رسو   .)103،104آل

القيمـــة عـــاد أ بتعـــدد ات املــــستو متعـــدد ـــة ر جو قيمـــة نتمـــاء عـــد ـــ(و وجــــدان،و ،
الفرد)وسلوك ع عندما معلنا و و ماعة، ا الفرد ة عضو ظة ماديا و ي فاالنتماء ن؛ ًن

و ت وقد نتماء، جماعة حيال سلوكية مواقف الفرد يتخذ عندما ا سلو صبح و لفظيا، نعنھ ً

نتمـاء ضـعف عـن ع سلبية أو نتماء، قوة عن ع إيجابية املواقف ـي،ا. (ذه ،2010ر
38.(  

قيمـة س لـ مـا ف املجتمعيـة، للتنميـة ساسـية املقومـات مـن نتمـاء و الـوالء عـد كما
ــ إ ــة ج مــن الــوط نتمــاء ــش حيــث مجتمعــھ، حيــاة ــ الفــرد النــدماج يجــة ن وإنمــا فــراغ ــ

الـ عـز مـا و بـالوالء، الـشعو يحـرك ممـا واملجتمـع الدولة باالندماج زالشعو ر باملواطنـة،ر رشعو
ا يتمتع ال ساسية قو ا من مجموعة ة صو للوطن نتماء يتجسد أخر ة ج قومن رى

ا ضوا ي أن م عل ال الواجبات من ومجموعة املجتمع،   )2005املصنف،. (أفراد

دليـــــة ا العمليــــة نتــــاج ـــــو و فلــــسفي، ، اجتمــــا ، نفــــ ـــــوم مف ــــو نتمــــاء أن كمــــا
اكالتبادلية د ـا باعتبا ـة و ال يـدعم نتمـاء و ا، يفـضل ـ ال ماعـة ا أو واملجتمـع الفـرد ن رب ر

ــــذه الــــشعو ـــو فاالنتمــــاء املجتمـــع، ا يــــدعم جيــــة خا عوامـــل محــــددة للفـــرد، ي الــــذا رالـــداخ ر
املجتمــع أو نتمـــاء ماعــة بـــالوالء ــسم ت وســلوك أفعـــال خــالل مـــن جم ــ و ،(العوامــل، ـــ الزغ

2010،7.(  

عة ســـــر ات وتطــــو متالحقـــــة أحــــداثا ــــ املا القـــــر مــــن ة ــــ خ العقـــــود دت شــــ رولقــــد
ً

ن
مــن املجتمعـات عـض القلـق انتـاب وقـد العـالم، دو معظـم ـ حتميـا أمـرا ـ التغي عمليـة لجعلـت

ً ً

نتمــاء يم ومفــا للمواطنــة بيــة بال ديثــة ا املجتمعــات تمــام ا اد ولــذلك ع، الــسر ــ التغ زــذا
وللوطن العقد وخاصة ، بو ال قل ا ن والعامل ن املفكر عناية ع ستحوذ وأخذ ل، ي

العنـــــف وتنـــــامي الـــــسلوك وقواعـــــد القـــــيم بـــــاختالف ـــــسم ا الـــــذي ن والعـــــشر ـــــادي ا القـــــر نمـــــن
املصا شابك و العالقات ،(وتفكك   ).2013ع

ــ وا اتيجية اســ مــن البــد أنــھ واملخططــو ــو بو ال يــر نولــذا ن التحــدياتى ــة ملواج ة
ــذا و ــة، و ال ـ ع فــاظ وا القــومي نتمـاء ــز عز ــا، مالمح ـم أ مــن اليــوم الـشباب تواجــھ ـ ال
مفيــــد ـــو مـــا وأخـــذ ، خـــر الثقافـــات مــــن القـــصو ســـتفادة بـــل مـــود ا أو غـــالق ـــ ع ىال ى
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بـــــدا يــــــة تر املــــــستقبلية، بيـــــة ال ــــــ ع ــــــ ك وال املجتمـــــع ر لتطــــــو نفتــــــاحومناســـــب و ــــــوار وا ع
ن املعلمـــــــ ب وتـــــــد والـــــــتعلم، للتعلـــــــيم ة ـــــــ وا اتيجية إســـــــ ـــــــ تب ة وضـــــــر ، والتعـــــــاو روالثقافــــــة ور ن

سية املد ة دا ر وتطو ا عل ن رواملدير ،. (ر را   ).2005ا

بـــة خر أكـــدت ة) 2011،650(كمــا ـــ مو لالنتمـــاء، اجـــة ا إشــباع ميـــة أ ـــ ع أيــضا
ً

وقوع إ يؤدى ا مال إ والـسلطةأن للمجتمـع بـذه ب ـ ت ي الـذي النفـ اب غ دائرة الفرد
ت ت ال ال العنف دائرة نخراط و نحرافات وض   .وا

ـو ي أن ـستوجب ـده نر الـذي ا الد املن نإن ر مـع«َّ مناسـبا ا عـصر إسـالميا ـا ًمن

ا ــــستطيع ــــا من اتــــھ تطو ـــــل ل ومواكبــــا العــــصر ات ــــ رمتغ التحـــــدياتً ــــة مواج خاللــــھ مــــن لفـــــرد
ـــدعم و القـــيم غـــرس و ســـالمية ـــة و ال عـــز ـــا من جيـــة ا ا أو ـــا م الداخليـــة ســـواء زاملختلفـــة ر
قــــــة الطر ــــــ إ م شــــــاد وإ املختلفــــــة م ا ــــــا م وتنميــــــة فــــــراد ات قــــــد ر تطــــــو ــــــ ع عمــــــل و رالــــــوالء ر ر

التف ــ ا اسـتخدام وحــسن ــا وتنظيم املعلومـات تلقــي ــ بــداعالـسليمة و نتـاج و ــ ،(» ك متــو
ة) 215ــ،1424 ــضا ا ميــة ــاء إ ـ إ ائيــة ال ميــة ـ ع القــضاء دافــھ أ ـ يتعــدى ــا رمن

والتقنية   . والثقافية

ألن وذلــك ـو تر نظــام ألي والتعليميـة ــة بو ال املنظومـة قمــة ـ ــ ا الد املـن ي ـأ يو ر
تطـــو عـــن بمعـــز يـــتم ال ـــو تر إصـــالح لأي للعمليـــةي ـــ سا املحـــو أنـــھ بحكـــم ـــ ا الد املـــن رر ر

املعلم إعداد نظام من بو ال للنظام الفرعية نظمة فجميع ا ل الواق والتجسيد يالتعليمية
ـ ا الد بـاملن متـصلة ـو ت أن البد ا وغ نظمة ذه ل املد شاط وال م التقو رونظام نر

تح ع عمل وأن ومتطلباتھ دافھوأسسھ أ   . قيق

معينــــة ـــداف أ تحقيـــق أجـــل مـــن وضـــع وإنمـــا عبثـــا يوضـــع لـــم ـــ ا الد املـــن أن مـــا ٍو ر
ســـــالمي بـــــو ال ـــــ ا الد بـــــاملن شـــــاد س مــــن فالبـــــد متعـــــددة اجتماعيـــــة بوظـــــائف يوالقيــــام ر
وأســـس وخصائـــصھ دافــھ أ حيـــث مــن ســـالمية ـــة بو ال ــة للنظر واقعيـــا تجــسيدا ـــ عت والــذي

ً

و ــــستمدبنائــــھ ألنــــھ وذلــــك ــــان وم مــــان ــــل ل والــــصا م القــــو املــــن ه باعتبــــا تنفيــــذه زأســــاليب ر
فـــــالقرآن ــــة النبو والـــــسنة م الكــــر القـــــرآن ــــ و ســــالمية العقيـــــدة أصــــو مـــــن دافــــھ وأ لأصــــولھ

عــا قــال مــسلم ــل ل ة ــشا و حمــة و ــدى ــان ف ء، ــ ــل ل يانــا ت وجــل عــز هللا جعلــھ م الكــر
ً
ر

ً
ر

ً
 :

َونـزلنا( ْ َّ ََ
ن للمسلم شر و حمة و دى و ء ل ل يانا ت الكتاب َعليك ً َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ ْ
ى َ ْْ ُ ْ ََ َ َ ًَ ْ رَ ً َُ

ٍ
َ ُ

ِ
ّ َ

  ]. 89آية: النحل) [

هللا حمھ كث ابن تفس مسعود قال: قال«رجاء ـل: ابن القـرآن ـذا ـ لنا ن ب قد
ـد مجا وقـال ء، ـ ـل و أعـم: علـم مـسعود ابـن وقـو حـرام، ـل و حـالل ُّـل القـرانل فـإن َّوأشـمل ُ َ

إليــھ النــاس ومــا وحــرام حــالل ــل و ي ســيأ مــا وعلــم ســبق مــا ــ خ مــن نــافع علــم ــل ــ ع اشــتمل
م ومعاد م ومعاش م ودي م دنيا أمر ،(» نمتحاجو كث ج1413ابن   ).  2،603ـ،

التـأث« ـ ـا مي وأ ـا طو نظـرا اسـية الد باملنـا املسلمو تم ا َّولقد رَّ
ً

ر ن الفـردَّ ـ ع
ديثـــة ا املنــا وأســـس ــات نظر مــع ـــا معظم ــ تتفـــق ــا ومباد طيــب،(» واملجتمــع ــــ،1415ا

امــا) 173 ح ــانوا ســواء ن املــسئول مــن ــ كب تمــام با حظــي قــد ســالمي ــ ا الد املــن أن ًكمــا َّ ُ َ ِ رِ
ّ َّ

أو قادة أو
ً

وال  سالمية بية ال ار د ا عصو طيلة ن معلم أو ن و زتر   . زالتر
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م« وملــساعد ة صــا ــشئة ت الناشــئة ــشئة لت داة ــا أ ــ ع إليــھ ن ينظــر ــانوا فقــد
ً ً َّ و

املجتمـع عـادات ـ ـشود امل ـ التغي إلحـداث داة ـا وأ م ومـوا م استعدادا وتنمية تفتيح ع
وتقدمھ ه لتطو املناسب املناخ يئة و ي،(» رومعتقداتھ با   ).  374ـ،1395الش

واملراحـــــــلو التخصـــــــصات مختلـــــــف ـــــــ اســـــــية الد باملنـــــــا تمـــــــت ا ســـــــالمية بيـــــــة َال ُّ ََّّ ر
َّ

ــى تر انــت وإنمــا فقــط، التعلــيم ــ ع تقتــصر لــم ــ ف والتعلــيم بيــة ال أدوات مــن أداة ــا ِباعتبا
ّ َّ َّ َّ

ر
تطب ـ ا الد للمـن ـو ي أن ـ ع التأكيد إ يدعو ه بدو ذا و واحد، آن علم رو ِ ِ

ّ َن َّ ر
ّ

ـ ـ عم يـق
علـــم مـــن مجــرد ـــو ي وال مــشكالت، مـــن يواجـــھ مــا حـــل ــ منـــھ ـــستفيد بحيــث الطالـــب نحيــاة
متحــان ـاء ان عنــد ـساه ي مــا سـرعان ــو ف العمليـة، الطالـب حيــاة ـ أثــر لـھ ــو ي ال ثـم س ـد نو ر

العــبء يــضع ه بــدو ـذا و ، أخــر مرحلــة ــ إ نتقـال رو بــو ى ال النظــام ـ ع ــ يك َّ
ِ
ــّ وع ســالمي

العـــــصر تحـــــديات ـــــة مواج كيفيـــــة الطـــــالب علـــــيم ـــــ النظـــــام ـــــذا أداة ه باعتبـــــا ـــــ ا الد ِاملــــن ِ
ّ َّّ ُّ

ر ر
تتمثــل مختلفــة تحــديات مــن بــھ ــ ومــا ومتالحقــة، عة ســر ات تطــو مــن بــھ ــ يتم ومــا اضـر، را َّ

وتنميـة ات، ـا وامل ف املعـا بـبعض م ـد وتز إسـالمية ـشئة ت الطـالب ـشئة رت ر و املختلفـةَّ م ا رقـد
منجزاتــــــھ مـــــن ســـــتفادة و اضـــــر ا العـــــصر مـــــع يـــــد ا التفاعـــــل ـــــ ع ن قـــــاد يـــــصبحو ِبحيـــــث

ّ َّ ر ن
ا سلبيا عن بتعاد و ا ف يد ا التحكم ع ة والقد ة ضا ا

ُّ َّ ر   . َّر

مــــع ــــوار وا التعامــــل حــــسن ــــ إ يــــدعو مــــن أنــــھ ســــالمية بيــــة ال مــــن ــــ صــــل ْو ُ

عــز بمــا قــالاملخــالف ن، الطــرف يقتنــع ك مــش حقيقــة ــ إ الوصــو ــدف واملواطنــة، لنتمــاء ز
ئا: (عا شـ بـھ ـشرك وال اللـھ إال عبـد أال ـنكم و نـا بي سـواء لمة إ عالوا الكتاب ل أ يا ًقل َ َ َ َ َ َْ َْ

ِ ِ ِِ ِ ِِ
ْ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ َ َ َ َُ ْ ْ َ َْ َْ ٍَ َ َ ٍَ

َ َ
ِ

ْ ْ ْ

ابــ أ عـضا عـضنا يتخـذ ًوال َ َ ْرَ
َ ً ُ َّْ َْ ََ َ

مـسلموِ بأنـا دوا اشــ فقولـوا تولـوا فــإن اللـھ دو مـن َنا ُن ِ ِْ ُ َّْ ُ َْ
ِ ِ

َ ْ َُ ُ َ َّ َ ََّ
ِ

ُ ْ
عمــران) [ِ : آل

64 .[  

املخـالف مـع التعامل سالمية بية ال من ع الدالة ة النبو السنة د والشوا
مالـــك بـــن ــس أ اه ر مـــا ـــا م ، يحـــ ال ة ــ كث واملواطنـــة نتمـــاء عـــز وبمــا ســـز هللارأن لو

ــ الن فأتــاه فمــرض، يخدمــھ وديــا غالمــا لــھ ــان
ً ً

لــھ فقــال أســھ، عنــد فقعــد . أســلم: رعــوده،
لــھ فقـــال عنـــده، ـــو و أبيـــھ ـــ إ أبـــا: فنظــر ـــالقاســـم أطـــع الن فخـــرج فأســـلم، ،يقـــو ـــو : لو

النار من أنقذه الذي مد ،" (ا قم1992يالبخار   ). 1356ر،

ـ الن قدم ـوعندما وأخـذإ ـود، ال قبلـة ـ و املقـدس، ـت ب ـ إ يـص ـان املدينـة
مكةالن إ بالصالة أمر ح را، ش عشر سبعة م قبل إ يص

ً
 .  

هللا ســـــو ـــــان لو وذلـــــكر م، رءوســـــ يفرقـــــو و املـــــشر ـــــان نمـــــا و شـــــعره، نـــــسدل ن
هللا سـو ان وقد م، رءوس سدلو الكتاب ل أل لموافقة رن ِموافقـة فيمـايحـب الكتـاب ـل أ

َ

هللا ســـــو فـــــر ثـــــم ء ـــــ فيـــــھ يـــــؤمر للـــــم ،(رأســـــھرق قـــــم1992يالبخـــــار ،3728ر، والقـــــش ي،
قم1998   ). 2336ر،

هللا ســو ــان لو مر مـــراد ــان وإن م، أســئل ــ ع فيجيــب حـــسنة، معاملــة م عــامل
ً

مـــسعود بـــن هللا عبـــد حـــديث ففـــي بالباطـــل واملجادلـــة العنـــت ــا نمـــا: " قـــالم مـــعب أمـــ أنـــا
َ َ

ـ لــبعضالن م عـض فقـال ــود ال مـن بنفـر مــر إذ ب عـس ــ ع ـئ مت ـو و حــرث ِـ عــن: ٍ سـلوه
فقــــالوا ح، فقــــالوا: والـــر ونـــھ، تكر ء ــــ ـــستقبلكم ال إليــــھ ابكــــم ٍمـــا م: ر عــــض إليــــھ فقـــام ســــلوه

قـــال ح، الـــر عـــن وفـــسألھ
َ

ـــ:  الن فأســــكت
َ

ئا شــــ عليـــھ يـــرد إليـــ. ًفلـــم يـــو أنـــھ قــــالفعلمـــت : ھ،
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الـــــو نــــــز فلمـــــا ي ــــــا م ،" (لفقمـــــت قـــــم1992يالبخــــــار ،4444ر، والقــــــش قــــــم198ي، ) 2794ر،
قليال( إال العلم من تم أوت وما ي أمر من ح الر قل ح الر عن سألونك ِو ِ ِ

َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َُ َ
ِ ِْ ُ َُ َ َُ َ

ِ
ّ ْ َرَ ِ

ْ َْ َ
و ُّو ُُّ

ِ ِ
َ

  ]. 85: سراء[ )

د الـــــشوا ـــــا–ـــــذه والـــــسن-وغ م الكـــــر القـــــرآن بيــــــةمـــــن ال مـــــن يؤكـــــد ـــــة النبو ة
املعتقــد، أسـاس ـ معنـا يختلـف املخـالف ـذا ــان وإن ـ ح املخـالف، مـع التعامـل ـ سـالمية
باإلحـسان، سـاءة ومقابلـة والرحمـة، والرفـق نـصاف و والعـدل سامح ال املسلم ع فالواجب

عــا قــال أحــد ــل ل أحــد ــل مــن مطلــوب الــ: (فالعــدل ــا أ يــا
َّ َ ُّ َ بالقــسطَ ن قــوام ونــوا آمنــوا ِذين ِ ِْ ْ

ِ
َ ُ

ِ َّ َ ُ ُ َ َ

ن قر و الوالدين أو أنفسكم ع ولو للھ داء َش َ ْ َ
ِ
َ ْ َُ َ َ

ِ
ْ َ

ِ ِ ِ
ْ َ

ِ
َ َْ ِ

ُ َ ْ ََ َّ َ ُ
ساء) [   ]. 135: ال

أن يمكـن ـ ال اسـية الد املنـا ـم أ ـا، طبيع بحكم سالمية ية الدي بية ال رومنا
للت نتمـــــاء قــــــيم إكـــــساب ـــــ م بالثبــــــات،ـــــس ـــــسم ت ـــــا أ إذ خاصــــــة طبيعـــــة مـــــن ـــــا ل ملــــــا الميـــــذ،

ما ذا و نتماء، بقيم الو وتن ياة، ا نظام ع فاظ وا ساق، و نة، واملر ووالواقعية،
ـــــــان وطنطـــــــاو)2002،280(رأكـــــــده وطنطـــــــاو) 2009،164،165(ي، وعبـــــــده س ـــــــو ،2015(يو

304،305.(  

سـالمية بيـة ال من املعرفـةوأصبح ـ ع يرتكـز مـا غالبـا املختلفـة التعلـيم مراحـل ـ
الـسائدة اسـية الد املـواد بأسـلوب غالبـا يـتم ا س تد ثم ومن املختلفة، ا ع بفر املتصلة ية رالدي ر و
املعرفـة بتلـك حتفـاظ و ـا، ع بفر املتـصلة واملعرفـة ـ ا الد فالتحـصيل التعليميـة، والعملية ر

بيــة ال أن مـــع ســاس، مـــنــو دائــرة أوســـع املختلفــة ــا وظائف حكـــم و ــا لطبيع نظـــرا ســالمية
أخــر مـادة أي مــن ـ أك املـتعلم ــ ي يجـا ـا تأث ــا ل ـو ي أن ـ ب في اســية، الد املـادة ـوم ىمف ن ر

شل مصطفى ا اس بد   ).2015،112،113(ريقوم

قيـل ا ـش ا) 27ــ،1424(و ـا طبيع ـة الثانو للمرحلـة أن ـ سـنإ حيـث مـن اصـة
م نمو وخصائص املرحلـة، الطالب ـذه ل يـد ا عداد و التوجيھ ستلزم أن. مما ـ إ اإلضـافة و

ــام ا التعلــيم ملواصــلة الطالبــة عــد ــة الثانو ة، املرحلــة ــشر ال القــو إعــداد ــ ع عمــل ــ ىف
العالية ودة ا متـو. ذات لـذلك إ ش أ)197ــ،1429(و أن يؤكـد إذ الثـانو؛ التعلـيم يميـة

لتنفيــــذ ة ـــشر ال القــــو إعـــداد ــــ إ ـــام ا م علــــيم ملواصـــلة الطــــالب إعـــداد مجــــرد عـــدت ىقـــد
الشاملة التنمية   .خطط

عــد مرحلــة تقابــل ــا أل وذلــك الطالــب؛ حيــاة مــن مــة م مرحلــة ــة الثانو املرحلــة عــد و
النمو مراحل أحرج قة، من املرا مرحلة ا، و إليـھ يحتاج حاجـاتوما مـن ة ـ الف ـذه ـ لطلبـة

املرحلــة ــذه بــع ت خاصــة ومتطلبــات
ْ َ

املرحلــة،  ــذه ــ الطالبيــة ــشطة لأل ــة بو ال القيمــة وتــزداد
واملتطلبـــــات اجـــــات ا ـــــذه ل عــــــن، اســـــتجابة للكـــــشف الطـــــالب أمـــــام الفرصـــــة إتاحـــــة خـــــالل مـــــن

م ـشطة، ميول بـرامج ـ التنـوع ـق طر عـن ا مد، وتنمي منـاخ ظـل الفـرصـ ـيح ي ي إيجـا ـ ر
ـشطة ـذه عـن م ضـا ـ إ ذلـك يؤدي ح م؛ حاجا وإشباع الطالب ات بقد رلالنطالق ممـا، ر

ـــــا برامج تنفيــــــذ ـــــ املــــــشاركة نحــــــو م دافعيـــــ مــــــن ـــــد مــــــن، يز ســــــتفادة جـــــات د ــــــ أع رفتتحقــــــق
ة الثانو س املدا شطة ا تقدم ال ة بو ال دمات   .را

  

  



دور مناھج التربیة اإلسالمیة في تعزیز االنتماء الوطني لدى طالب 
 محمد علي حمود الشحومي/ د المرحلة الثانویة من وجھة نظرھم

 

 

126 

اسة الد لة   :رمش

ن خـر حقـو ـ ع تجـرأ و ـذا، ل يتجا من ناك أن إال الوط نتماء مية أ َغم ِق
ُ ّ ُ

ر
ـ إ مـر يـصل وقـد دميـة، ا ي واملبـا ـدائق ا ـب وتخر العامـة، ـات املمتل بـإتالف ن املـواطن َمن َ

ِ ِ َِّ

ا دمـة حـق ـ ـ ال العامـة نظمـة مخالفـة أو ن، املخـالف ع س ِال ِ ِ ِ
ٌّ َّ ّ ّ

حة شـر تـزال وال ميـع،
ً ُ

ماعــــة، ا ــــ ة بالعــــضو والــــشعو نتمــــاء وعــــدم ن، بــــاآلخر املبــــاالة عــــدم م لــــد ن املــــواطن رمـــن ُ ُ
ِ

معــــالم ز ـــر و ش، املعـــ الواقـــع ـــذا ظـــل ـــ و جتماعيـــة، و الـــسياسية ات املـــشار عـــن ـــام وو ّ ِ
الــسلب ر الظــوا مــن ــ الكث ز بــر يالحــظ صــعدة، افــة ــ ع ــ والتغي الــديُ الغلــو رة ظــا ــا وم ية،

الــسيا ــاب(والعنــف نتمــاء)ر و يــة الدي ــة و ال ن بــ تناقــضا نــاك أن يتــصو مــن ــو وظ ،ً ر ر
ـ ع ـصو ا ـ م غبـ و جيـة، ا ا ـرة ال ـ الـشباب عـض غبـة ـ إ أدى الذي مر لللوطن، ر ر ر

م أوطا سيات ج غ أخر سيات   ). 2014،137،138،أحمد. (ىج

وثقافيــةوا واجتماعيـة سياسـية تنميـة إحـداث مـن يــة العر الـدو تـتمكن لـن أنـھ للواقـع
نتمــــــاء قـــــيم لقبـــــو مــــــة الال القـــــيم تمتلـــــك ال ـــــا ذا يــــــة العر املجتمعـــــات أن طاملـــــا لواقتـــــصادية، ز
ـــــات ر ل الناظمـــــة ـــــا وقواني الدولـــــة يـــــة ب ـــــ ـــــ التغي وأن الســـــيما ديـــــد، ا شء الـــــ ـــــ ا وغرســـــ

وا ــالـسياسية غي ــا يرافق لـم مــا ودائمــة جـادة ات ــ غي إحــداث ـ ــا ثما ي تــؤ لـن العامــة ريــاة
التعليمية واملعشر،. (النظم ،   ).2011،13رقاعو

اســـات الد مـــن مجموعـــة ت أشـــا الـــسياق نفـــس ـــ رو الغامـــدي،2007البـــاز،: (ر ،2009،
، ــ ليجيـــة) 2009ا ا املجتمعـــات تواجـــھ ـــ ال املـــشكالت عـــض ـــ اتو-إ ـــ التغ ـــا أفر ـــ زال

ـــــا مــــرت ـــــ ال والثقافيــــة قتـــــصادية و نتمـــــاء-جتماعيــــة ضــــعف املـــــشكالت تلــــك ـــــم أ ومــــن
الشباب عض لدى   .واملواطنة

ــــاج اســــة د ت روأشــــا ــــ) 2010(ر املواطنــــة، لتنميــــة وطنيــــة بــــرامج تنفيــــذ ة ضــــر ــــ ورإ
العاملية ات ا من ستفادة   ضوء

ي را الـــــش ضـــــعف) 2019،451(وأشــــار رة ظـــــا أن ـــــ العـــــالمإ ـــــشغل للـــــوطن نتمـــــاء
الطـالب ن تحـص ثم ومن ا، ملواج جادة وقفة ن بو ك منا تحتاج لذا اضر؛ ا وقتنا بأسره

م لد الوط نتماء ز عز خالل من نة مش متطرفة أعمال أو ار أف أي   .تجاه

والعلــ بيــة لل ة املـصر الوطنيــة نــة ال أوصــت والثقافــةكمـا ،)Unesco.) 2011،65وم
ــ البحثيـة جنــدة ا تتـضم أن يجــب ـ ال البحثيـة القــضايا مـن ــة و وال نتمـاء قــيم ـو ت نبـأن

املنــــــا ر تطــــــو ة ضــــــر مــــــن التعليميــــــة واملــــــواد املنــــــا ر تطــــــو مركــــــز بــــــھ نــــــادى ومــــــا وراملــــــستقبل،
ومــــ واملواطنــــة، نتمــــاء بقــــيم الطــــالب ــــ و ــــ لتن متمــــايزة،التعليميــــة ة حــــضا بنــــاء ــــ م رساعد

خر ات ضا ا مع التواصل من م ىتمك التعليمية (ر واملواد املنا ر تطو   .)2012،مركز

ومنـا عامـة، بصفة التعليمية املنا ي ومطو مصم ع يتوجب ذلك ضوء رو
قـــيم التالميـــذ إكـــساب ـــ ع التأكيـــد خاصـــة، بـــصفة ســـالمية يـــة الدي بيــة والتأكيـــدال نتمـــاء،

أكدتـــھ مـــا ـــذا و املعاصـــرة، والتحـــديات القـــضايا ــة ملواج القـــيم ـــذه مـــن ســـتفادة ة ضـــر ــ ورع
ـــــــــاج و اســــــــة د ـــــــــا وم والبحـــــــــوث، اســــــــات رالد ـــــــــي)2010(ر ر وا شـــــــــدان )2010(، و ،)2011(ر،

اسـة)2013(ومسعود، د مثـل نتمـاء، قـيم تناولـت ـ ال يـة جن اسـات الد ـ إ إضـافة ر،  strineر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

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

 

 

127 

(2007) Ostrove & long ,2007) (،falls ,2008) ((Young's 2008)،).Carrol and, others 
(2011  

ـــ املنـــا ر بتطـــو تمـــت ا ـــ ال العلميـــة املـــؤتمرات عـــض أيـــضا عليـــھ أكـــدت مـــا ـــذا ًو

عـــصر ـــ ســـالمي العـــالم ـــ الـــدي التعلـــيم منـــا مـــؤتمر مثـــل ـــا، تواج ـــ ال التحـــديات ضـــوء
ياال مال املنعقد تم7-6عوملة، املنعقد)2005(س الثقافية، ة و وال التعليم منا ومؤتمر ،

مــــــن رة القــــــا ســــــالمي)2008(يوليــــــو31-30ــــــ الفكــــــر ــــــد مع ومــــــؤتمر فقــــــھ)2011(، عنــــــوان ،
املنـــا ر تطـــو ومـــؤتمر مــــة، و املجتمـــع ـــ إ ــــات: نتمـــاء وتوج ى بيـــة)2014(ؤر ال ومـــؤتمر ــــ،

مـــن ة ـــ الف ـــ ن فلـــسط ـــ املنعقـــد العامليـــة ات ـــ واملتغ الوطنيـــة املتطلبـــات ن بـــ ن 28-27فلـــسط
ر   ).2015(أكتو

بيـة ال منـا دو عـن الكـشف محاولـة ـ اسـة الد لة مـش تتحـدد سـبق مـا ضوء رو ر
جابـــ خـــالل مـــن وذلـــك ـــة، الثانو املرحلـــة طـــالب لـــدى الـــوط نتمـــاء ـــز عز ـــ عـــنســـالمية ة

التالية   :سئلة

اســــة الد التــــا: رأســــئلة س الــــرئ ــــساؤ ال عــــن لإلجابــــة اســــة الد لســــعت منـــــا: ر دو واقــــع رمــــا
ســــئلة عنــــھ وتفــــرع ــــة؟ الثانو املرحلــــة طــــالب لــــدى الــــوط نتمــــاء ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال

  :التالية

الــــوط .1 نتمــــاء ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو واقــــع املرحلــــةرمــــا طــــالب لــــدى
؟ الثقا املعر انب ا ة   الثانو

املرحلــــة .2 طــــالب لــــدى الــــوط نتمــــاء ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو واقــــع رمــــا
ي؟ الوجدا انب ا ة   الثانو

املرحلــــة .3 طــــالب لــــدى الــــوط نتمــــاء ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو واقــــع رمــــا
ا ة ؟الثانو ار امل ي السلو   يانب

النــوع .4 ـ متغ تـأث مـدى ـ/ ذكـر(مـا بيــة) أن ال منـا دو لواقـع اسـة الد عينــة ـة ر رـ رؤ
ة؟ الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز  سالمية

التعليميــة .5 املنطقــة ـ متغ تــأث مــدى حمــد–الـصباحية–حمــدي(مـا ــد جــابر–ف
ـــ ــــة) الع ر نتمــــاءؤــــ ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو لواقــــع اســــة الد رعينــــة ر

ة؟ الثانو املرحلة طالب لدى   الوط

اســة الد ــداف ــ: رأ ســالمية بيــة ال منــا دو واقــع عــن الكــشف اســة الد ســعت رــدفت ر
ي ما عرف خالل من وذلك ة، الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز   :عز

ـةواقع .1 الثانو املرحلـة طالب لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا ردو
الثقا املعر انب   .ا

ـة .2 الثانو املرحلـة طالب لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا دو رواقع
ي الوجدا انب   .ا
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ز .3 عز سالمية بية ال منا دو ـةرواقع الثانو املرحلـة طالب لدى الوط نتماء
ار امل ي السلو انب   .يا

النـــوع .4 ـــ متغ تـــأث ـــ/ ذكـــر(مـــدى بيـــة) أن ال منـــا دو لواقـــع اســـة الد عينـــة ـــة ر رـــ رؤ
ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز  .سالمية

التعليميــــة .5 املنطقــــة ــــ متغ تــــأث حمــــد–احيةالــــصب–حمــــدي(مــــدى ــــد جــــابر–ف
ـــ نتمــــاء) الع ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو لواقــــع اســــة الد عينــــة ــــة ر رــــ رؤ

ة الثانو املرحلة طالب لدى   .الوط

اسة الد مية التا: رأ النحو ع ا إيجا يمكن ات اعتبا عدة من اسة الد مية أ زتنطلق ر   :ر

ي .1 وما سالمية بية ال منا مية إيجابيةأ آثار من ا توظيف حسن ع   .تب

املستمر .2 للدعم م طال وحاجة ة الثانو املرحلة مية وأ ة   .رخطو

جميـــع .3 لـــدى باســـتمرار ـــزه عز و عميقـــھ و عليـــھ املحافظـــة ة وضـــر الـــوط نتمـــاء ميـــة ورأ
الشباب خاصة   .الفئات

خا .4 الوط نتماء ع السل التأث دف س ال التحديات الشبابعدد لدى   .صة

ســـالمية .5 بيـــة ال منـــا ر وتطــو وتنظـــيم إعـــداد عـــن ن املــسئول تفيـــد أن اســـة للد ريمكــن
عمــق بمــا مــستقبال ر والتطــو التخطــيط عمليــات ـ تفيــد أن يمكــن نتــائج مــن تقدمــھ بمـا

ً

الطالب لدى الوط نتماء ز عز ا   .ردو

اسة الد الت: رحدود دود ا ع اسة الد   :اليةراقتصرت

املوضوعية .1 دود ثقافيـا،: ا معرفيـا الـوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا دو
ً ً

ر
ا ا م وسلوكيا جدانيا، و
ً ً
ر   .و

ة .2 شر ال دود عينـة: ا املحـددين عـشر ـادي ا بالـصف ـة الثانو املرحلـة وطالبـات طـالب
اسة   .رالد

انية .3 امل دود بمنـاطق: ا ـة الثانو املرحلـة س حمـد–الـصباحية–حمـدي(رمـدا ـد ف
الع– ت) جابر و بال   .التعليمية

الزمانية .4 دود ا: ا الد   .م2021/ 2020رالعام

اسة الد ات   :رمصط

املن .1 وم   :مف

ـــ ا الد للمـــن التقليـــدي ـــوم مجموعـــة: راملف عـــن ة عبـــا بأنـــھ التقليـــدي ومـــھ بمف املـــن رعـــرف
ــــــ ال اســــــية الد ات املقــــــر أو راملــــــواد سر املـــــــد لــــــھ ا ســــــ د و اســــــة الد ــــــرة ــــــ الطالـــــــب ا ســــــ ريد ر ر ر

)،   ). 30ـ،1417الشاف

ـــــ ا الد للمـــــن ـــــديث ا ــــوم ـــــ: راملف إ ســـــة املد ا تقـــــدم ـــــ ال ـــــة بو ال ات ــــ ا مجموعـــــة رـــــو
ـــداف أ وفـــق ـــشر، ال بنـــاء ـــ امـــل املت الـــشامل النمـــو لتحقيـــق ـــا ج وخا ســـة املد داخـــل رالتالميـــذ ر
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وخطـــــــة محــــــددة ــــــة و يــــــاتر ودي واجتماعيـــــــا ونفــــــسيا وعقليــــــا جـــــــسميا مرســــــومة س،(علميــــــة يـــــــو
ن،   ). 17ـ،1425ووآخر

سالمي بو ال النظام ا الد ياملن ا: ر تقـدم ـ ال ات ا وامل ف واملعا ات ا مجموع رو ر
وانـــــب ا جميــــع مــــن شـــــاملة تنميــــة م تنميــــ بقـــــصد التالميــــذ ــــ إ ســـــالمي املجتمــــع ــــ ســــة راملد

ةالعق لعمـــــا م وإعــــداد عتھ وشــــر هللا مــــن وفــــق م ســـــلوك عــــديل و والوجدانيــــة ــــسمية وا رليــــة
  . رض

  :نتماء .2

أحمــــــد اســـــــة د تفاعلـــــــھ) 2015،75(رعرفتــــــھ خـــــــالل مــــــن الفـــــــرد تــــــاب ي الـــــــذي ربالـــــــشعو
ــسبة بال م ميـ وأ ــم، ل ـسبة بال ميتــھ بأ ن ـشعر ــم جعل و بـھ، ن املحيطــ أقرانـھ مــع وومـشاركتھ

توحد و ملھ، إل ساب ن و بالفخر شعر و م، ف ؤثر و تأثر و م   .مع

السابقة اسات   :رالد

ـ .1 املط اسـة يد اسـة ـدفت): 2020(ر ـ رالد ــ التعــرف إ جـة ع مة رد  عـالم ردو مـسا
بـو ة املواطنـة تـدعيم ـ يال س طلبـة لـدى الـصا بمنطقـة راملـدا ـة  ململكـةبا حائـل الثانو

يـة والكـشف العر ق وجـود عـن الـسعودية، اسـة عينـة أفـراد تقـديرات ـ وفـر  رلـدو رالد
بـو عـالم املواطنـة ـ يال ة تـدعيم ات وفقـا الـصا ـ ، النـوع(للمتغ  الوظيفـة، جتمـا
جـة اسـة اسـتخدمت وقـد ،)العلميـة رالد ولتحقيــق الوصـفي املـن رالد ،  ـدف املـس

اسـة بانة تـصميم تـم رالد ـ اشـتملت اسـ عـة ع  قـيم ,للديمقراطيـة توجـھ قـيم(ـ رمحـاو رأ
، نتمـاء ا قـيم الـوط لية  ،)جتمـا التواصـل أدوات اسـتخدام قـيم تمعيـة،لمجواملـسؤ
ِّطبقـت

ُ
اسـة  ـ رالد ـا عينـة ع ا،) 651( قوام ـ خب

ً
اسـة توصـلت وقـد  مجموعـة رالد ـ  مـن إ

ـ جـاءت النتـائج ا لإلعـالم إن :ـي النحـو ع دو
ً
ـو ر  مرتفعـة جـةربد املواطنـة قـيم يـدعم ياًتر

ـة مـن اء، نظـر وج ـ ـب ا ترت ـ تلمجا وجـاء  "للديمقراطيـة توجـھ قـيم"ـي النحـو ع
ـ ملرتبـةبا جـة و د ـ مرتفعـة، رو جـة» الـوط نتمـاء قـيم « الثانيـة املرتبـة و د  موافقـة رو

لية" مجـال واحتـل أيـضا، مرتفعـة ة ملرتبـةبا وجـاء الثالثـة، املرتبـة "تمعيـةلمجا واملـسؤ ـ  خ
ن أدوات قـيم" تلمجا ـذه بـ ـرت كمـا ،"جتمـا التواصـل اسـتخدام اسـة أظ  رالد

ق وجود ن) ٠٫٠٥ ( الداللة ىمستو عند إحصائيا دالة وفر استجا متوسطات ب جات  تبارد
ِّعينـة

اسـة َ ـسبةبا رالد س ل ـ ن مـن ـل ـ ل بانة، رمحـاو مـن :والثالـث لو :راملحـو  سـ
ـذه ق و ِّعينـة لـصا ـ والفـر

ق توجـد ال كمـا ث؛نا َ ن إحـصائيا دالـة وفـر  متوسـطات بـ
جـات ِّعينـة تبااسـتجا رد

اسـة َ ن مـن ـل ـ رالد ي: راملحـو ـع الثـا ق ال كمـا والرا فـر  وتوجـد
ن إحـصائيا دالـة ِّعينـة أفـراد تباإجـا متوسـطات بـ

اسـة َ ـ تبعـا رالد كمـا ملتغ  انهأ الوظيفـة،
رت ق وجـود عـدم أظ ن دالـة وفـر بـ ِّعينـة أفـراد تباإجـا متوسـطات إحـصائيا

اسـة َ  تبعـا رالد
جة ملتغ  .العلمية رالد

ي .2 را الــــش اســــة نتمـــــاء): 2019(رد يم مفــــا ن تــــضم مــــدى عــــرف اســــة الد ــــذه رــــدفت
الـسعودية يـة العر اململكـة ـ املتوسـطة املرحلة جتماعية اسات الد كتب رالوط

ــ ا الد ـــــ،438/١٤٣٩رللعــام التحلي الوصــفي املــن ــ ع اليــة ا اســة الد رواعتمــدت
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مـــن اســـة الد مجتمـــع وتمثـــل ، املحتـــو تحليـــل بأســـلوب رة الظـــا وصـــف ـــ ع يركـــز رالـــذي ى
والوطنيــة جتماعيــة اســات الد مــن رمحتــو والثالــث(ى ي والثــا و ة) لالــصفوف راملقــر

الـــسعودية، يـــة العر اململكـــة ـــ املتوســـطة املرحلـــة طـــالب ـــ ـــع اســـة الد عينـــة انـــت رو
جتماعيــة اســات الد مــن محتــو بتحليــل الباحــث قــام فقــد اســة، الد مجتمــع ا رنفــس ىر
وتمثــــل املتوســـطة املرحلــــة ـــ والوطنيــــة جتماعيـــة اســــات الد كتـــب جميــــع ـــ روالوطنيـــة
يم املفــا مـن أساسـية مجموعـة وجــود عـن التحليـل عمليـة أســفرت وقـد ، صـ املجتمـع

م اسـاتجميع الد منـا ا تـضمن التحكيم عملية ضوء جتماعية اسات الد رن ر
مـــدى اســـة الد نتـــائج ـــرت أظ التحليـــل، أداة وثبـــات صـــدق مـــن التأكـــد عـــد و رجتماعيـــة،

و الـــــــصف مقـــــــر تـــــــضمن حيـــــــث ، الـــــــوط نتمـــــــاء يم ومفـــــــا املحتـــــــو ن بـــــــ لالتوافــــــق رى
عــدد ــ ع الــ) 406(املتوســط نتمــاء يم مفــا ــمــن وكتابيــھ وحداتــھ ــ ع عــت تو زوط

وعــدد ن، اســـي الد ن اســـات) 198(رالفــصل الد مــن ا تـــضم الــوط نتمـــاء يم مفــا رمـــن
وعـــــــدد املتوســـــــط، ي الثـــــــا للـــــــصف اســـــــات) 328(جتماعيــــــة الد مـــــــن تـــــــضمنتھ ـــــــوم رمف

مــن مجموعــة الباحــث قــدم النتــائج تلــك ضــوء ــ و املتوســط، الثالــث للــصف جتماعيــة
حاتالتوص واملق   .يات

ــ .3 الع اسـة يد ــ): 2017(ر ســية املد القيـادات دو ــ ع التعــرف ـ إ اســة الد ــذه رـدفت رر
ولتحقيــق الطــالب، لـدى الــوط نتمــاء قيمـة تنميــة ــ ـاض الر بمدينــة ــة الثانو املرحلـة

من ونت ت عينة اختيار تم بمدينـة) 107(ذلك ة الثانو املرحلة سية املد القيادات رمن
اســـــــتخدام وتـــــــم اســـــــة، الد ـــــــذه ـــــــ املـــــــس الوصـــــــفي املـــــــن اســـــــتخدام وتـــــــم ـــــــاض، رالر

التاليــــــة النتــــــائج ــــــ إ اســــــة الد وتوصــــــلت املعلومــــــات مــــــع بانة اســــــة: رســــــ الد عينــــــة رأن
جة بد رموافقو اض) موافق(ن الر بمدينة ة الثانو املرحلة سية املد القيادات دو رع ر

الـــوط نتمـــاء قيمـــة تنميـــة البعـــدـــ ـــذا ـــ ع ـــ و املرتبـــة ـــ وجـــاءت الطـــالب، لـــدى
ة واملــواطن،" رعبـا الـوطن تخـدم ــ ال التطوعيـة عمـال ــ املـشاركة فرصـة للطــالب أتـيح

ة عبــــــا ي الثــــــا ــــــب ت ال ــــــ جــــــاءت نحــــــو" ركمــــــا املــــــسلم املــــــواطن واجبــــــات للطــــــالب ــــــ أو
وطنــھ ــ ع جــة". املحافظــة بد موافقــو اســة الد عينــة رأن ــ) موافــق(نر ال ات الــصعو ــ ع

نتمـاء قيمـة تنميـة اض الر بمدينة ة الثانو املرحلة سية املد القيادات دو رتواجھ ر
ات الصعو من و املرتبة وجاء الطالب، لدى املخصص" الوط املادي الدعم قلة

جــــ نمــــا ب س، باملــــدا الــــوط نتمــــاء قيمــــة ــــ تن ــــ ال الالصــــفية ــــشطة ــــبرلأل ت ال ــــ اء
ي املتطرفــة"الثــا ماعــات ا عــض ا تقــدم ــ ال ــار باألف الطــالب عــض معرفــة أن" نقــص

جـــــة بد موافقـــــو اســـــة الد رعينـــــة دو) موافـــــق(نر تفعيـــــل ـــــ م ـــــسا ـــــ ال حـــــات املق ـــــ رع
الـــوط نتمـــاء قيمـــة تنميـــة ـــ ـــاض الر بمدينـــة ـــة الثانو املرحلـــة ـــ ســـية املد رالقيـــادات

الطـــــالب، حلـــــدى ــــــ املق و ـــــب ت بال التواصــــــل" لوجـــــاء مواقـــــع بمخـــــاطر الطـــــالب توعيـــــة
الطـالب لـدى الـوط نتمـاء قـيم ـة محا ـ إ ـدف ال ـب"رجتما ت بال جـاء نمـا ب ،

ي قيمـــــة"الثـــــا ـــــ تن ـــــ ال الالصـــــفية ـــــشطة لأل املخـــــصص س للمـــــدا املـــــادي الـــــدعم رـــــادة ز
س باملدا الوط  ".رنتماء

اسـة .4 ،): Al – Sabeelah & Others،2015(رد الـوط نتمـاء و الـوالء قيـاس ـدفت فقـد
ائية ال والسنة و السنة لطلبة الوط نتماء و الوطنية بفكرة م إملام مدى وكذلك
اململكــة وجنــوب سـط و شــمال مـن اصــة وا وميـة ا دنيــة امعـات ا مــن وملجموعـة ر

اشمية ال ال(ردنية موك، مؤتةال اصـة) اشمية، ا امعـات ا أمـا وميـة، ح جامعات
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اء( والب د، أ قاء، رز العينة). ر نـاث) 900(بلغت و و الـذ مـن يان. رطالبا سـت طبـق
ـــسانية والعلـــوم العلـــوم ـــ لي طلبـــة ـــ جميـــع. ع ـــ الطلبـــة جميـــع أن النتـــائج أســـفرت

ب جدا عاليا م لد الوط نتماء ان ليات فقـدال ـسانية العلـوم لية طلبة ناء است
ومنــا ات مقـر احتــواء ـ إ يجــة الن تلـك البــاحثو ـر و العلميــة ليـات ال ــ ع رتفوقـوا ن

ــــا ا مقر ضــــمن الــــوط نتمــــاء و الوطنيــــة يم مفــــا ــــ ع ليــــات ال و. رتلــــك الــــذ أن ركمــــا
حي أخر يجة وكن ، الوط نتماء و الوطنية ناث ع السنةىتفوقوا طلبة تفو قث

و السنة م نظرا ع ائية  .ال

لــة .5 و وا لــة، و ا تنميـــة): 2014(أنجــز ــ الطالبيــة ــشطة دو عــرف ـــدفت اســة رد ر
اســــة الد واســـتخدمت ــــت، و ال بدولـــة امعـــة ا طــــالب لـــدى الـــوط والــــو ـــوار ا رقـــيم

البيانــــ جمــــع ــــ بانة ســــ ــــ ع واعتمــــدت الوصــــفي، عينــــةاملــــن ــــ ع التطبيــــق وتــــم ات،
بلغـــــت ــــ) 248(عــــشوائية ي مـــــا ـــــ إ وتوصـــــلت طالبـــــا،

ً
ســـــة نحـــــو موجـــــب اتجـــــاه يوجـــــد :  رمما

اضية شطة بيـة ليـة طـالب لـدى والثقافيـة الر ـت، ساسـية ال و  مـن العديـد يوجـد بال

ف عوامل اضـية شطة  املشاركة عن الطالب وعز ـا تتمثـل والثقافيـة الر م  عوامـل :ـ أ

ة  .مادية وعوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل عليمية، عوامل وتنظيمية، رإدا

خطــــاب .6 اســــة د دفت نتمــــاء): 2014(راســـ ثقافــــة تنميـــة ــــ ســــية املد ة دا دو رعـــرف ر ر
وكيـف الـسعودية، يـة العر باململكـة ، الثـانو التعلـيم طـالب لدى كسلوك نتماء ز عز يو

دو تفعيــــل كمــــاريمكــــن الثــــانو التعلــــيم طــــالب لــــدى نتمــــاء ــــز عز ــــ ســــية املد ة يدا ر ر
مــــــدير اء آ ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود مــــــن التحقــــــق اســــــة الد دفت ياســــــ ر ور

ة ــ وا الوظيفـــة ــ متغ ـــ إ عـــز ن بــو ال ن املـــشرف و س ياملــدا ى اســـة. ر الد رواســـتخدمت
اســة الد طبيعــة مــع ناســب ي الــذي الوصــفي، اســةراملــن الد ــداف أ ولتحقيــق اليــة، را

لـــدي نتمـــاء ـــز عز ـــ ســـية املد ة دا دو ـــ ع التعـــرف دف ـــس بانة اســـ تـــصميم رتـــم ر ر
س املــــدا مــــدير مــــن عينــــة ــــ ع ــــا وتطبيق بانة ســــ ن تقنــــ ثــــم ، الثــــانو التعلــــيم رطــــالب ي ي

ن بــــو ال ن واملــــشرف ــــة ن(الثانو ــــس ا والتعلــــ) مــــن بيــــة لل العامــــة ة باإلحــــساءربــــاإلدا يم
ــــا206بلغـــت م أ مــــن النتــــائج مــــن مجموعـــة ــــ إ اســــة الد وتوصــــلت املتوســــط: رفــــردا، أن

العــام املتوسـط جـاء كـذلك و مرتفعـا جـاء الطــالب لـدى نتمـاء ثقافـة ـز عز ملحـو رالعـام
ق فـر وجـود عـن اسة الد كشفت وقد أيضا، مرتفعا الطالب لدى نتماء سلوك ز ولتعز ر

إحــــصائي داللــــة ــــذات ملتغ تبعــــا ن بــــو ال ن املــــشرف و س املــــدا مــــدير اســــتجابات ن بــــ رة ي
ق فـر وجـود عـدم عـن كـشفت ن حـ ـ ـة، الثانو س املـدا مـدير لـصا ذلك و والوظيفة ر ي
تبعــا ن بــو ال ن املــشرف و ــة الثانو س املــدا مــدير اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة رذات ي

ة ا   . ملتغ

أجــر .7 تخـــصص): Kilinc،2014(ىكمــا ن املعلمــ الطلبـــة ايــة د مــدى عـــرف ــدفت اســـة رد ر
مــن م اسـتفاد ومـدى الـوط باالنتمـاء كيــة ال امعـة با بيـة ال ليـة ب ومتوسـط ي ابتـدا

مــــن العينـــــة ونــــت ت جتماعيـــــة، اســــات الد ات رمقــــر نـــــاث) 309(ر و و الــــذ مـــــن . رطالبــــا
ي يجـا بـالو ن املعلمـ الطلبـة ـ تم عـن النتـائج إنأسـفرت ـذا و ، الـوط نتمـاء نحـو

ات مقــر وخاصـة بيــة ال ليـة ات مقـر ــ الـوط الــوالء يم مفـا تـوافر ــ ع يـدل ـو ف ردل ر
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جتماعيــة اســات ــ. رالد نــاث ــ ع و الــذ تفــو عــن اســة الد ــت أثب أخــر يجــة روكن ق رى
الوط   .الوالء

و .8 اسـة د يوقامـت نتمـ): Wu،2014(ر عـز يم مفـا عـدة اج زبـإد الطـالبر لـدى الـوط اء
الطـــالب لـــدى ـــا ز بتعز س التـــد يئـــة وإلـــزام تـــايوان بجامعـــة التخصـــصات تلـــك. ربجميـــع

يم خــــالق: املفــــا غــــرس ، جتمــــا العمــــل ، التطــــو العمــــل ، الــــوط نتمــــاء و الــــوالء
الـــــسليمة الـــــسياسية،. الوطنيـــــة واملحادثـــــات باملنـــــاظرات املـــــشاركة الـــــديمقراطي، الـــــسلوك

الطالبيــةوالتف ــشطة ــق طر عــن النقــدي ــ العمـــل. ك ــق طر عــن س التــد طــر انــت رو ق
عمـــــــل ش بــــــو اك االشــــــ و ة صــــــغ مجموعـــــــات وضــــــمن ماعيــــــة ا واملناقــــــشات قــــــى . رالفر
ـــ إ بنجـــاح أدى ذلــك ـــل املتنوعــة س التـــد وطـــر يم املفــا فاعليـــة عــن النتـــائج رأســفرت ق

الوط نتماء نحو ي الطال السلوك الوطإيجابية  .والوالء

والــــــــــضو .9 والقـــــــــشعان الكنــــــــــدر اســـــــــة يد ختالفــــــــــات): 2011(ر عـــــــــن الكــــــــــشف ـــــــــدفت
كمــــا ، ــــو ال الــــشباب لــــدى نتمــــاء و املواطنــــة ســــلوك تحديــــد ــــ الثقافيــــة جتماعيــــة
املجتمـع داخل الثقافية ات واملتغ جتماعية ات املتغ ن ب العالقة عن الكشف دفت

عينــــ لغــــت و ، ــــو اســــةال الد تراوحــــت)621(رة الــــشباب فئــــة مــــن ومــــستجيبة مــــستجيبا
ً

ن بـــــــ مـــــــا م و389(ســـــــنة)25 – 17(رأعمـــــــا و الـــــــذ واســـــــتخدمت232رمـــــــن نـــــــاث، مـــــــن
ــــــ ع واحتــــــوت البيانــــــات جمــــــع ــــــ بانة ســــــ ــــــ ع واعتمــــــدت الوصــــــفي، املــــــن اســــــة رالد

وامل نتمــــاء ملقيـــــاس باإلضـــــافة الديموغرافيــــة ات ـــــ املتغ مـــــن وتوصـــــلتمجموعــــة واطنـــــة،
ي ما ا أبر من نتائج إ اسة زالد املواطنة: ر وقيم نتماء قيم ن ب إيجابية عالقة وجود

ن بـ إحـصائية داللـة ذات إيجابيـة عالقـة وجـود عـن كشفت كما املتعددة، ا عاد أ جميع
عــن اســة الد تكــشف ولــم قتــصادي، واملــستو ــ التعلي املــستو ــ ومتغ نتمــاء رقــيم ى ى

نوجو بـ وكذلك اسة، الد عينة من ناث و و الذ ن ب إحصائية داللة ذات ق فر أي رد ر و
اســة الد وكــشف واملواطنــة، نتمــاء قيــد معــدالت ــ عفــر وا الــس ب املــذ رمعتنقــي ي
مــــــن ة ـــــ والكب الــــــصغ ن ت العمـــــر ن الفئتـــــ ن بــــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فــــــر وجـــــود وعـــــن

ع وأ العامـــة املواطنـــة قـــيم ـــ ماليـــة،الـــشباب وا يـــة والدي والـــسياسية جتماعيـــة ـــا اد
ـ ع واملواطنـة نتمـاء بقـيم تـرتبط ـ ال ات ـ املتغ أبر من التعلي املستو متغ زوجاء ى

وا تأث ذو أنھ ع بھ بؤ الت يمكن متغ و و سواء   .حد

طنطـــاو .10 لتن): 2008(ىأجـــرت امـــل مت برنـــامج فاعليـــة مـــن التحقـــق ـــ إ ـــدفت اســـة ميـــةرد
مــن العينــة ونـت وت بتدائيــة، املرحلــة أطفــال مـن عينــة لــدى للــوطن طفــال) 90(نتمـاء

ً

ن بــــ م أعمـــــا اوح ــــ ت بتدائيــــة باملرحلــــة وضـــــع. ســــنوات) 7-5(روطفلــــة الباحثــــة وحاولــــت
م لـــــد الــــوطن انتمــــاء ــــ تن ــــ ال يم املفــــا بــــبعض طفــــال ــــف لتعر خاصــــة اتيجية اســــ

امــــل مت برنــــامج اتفوضــــعت ــــا وامل الطفــــل لــــدى تتــــوافر ــــ ال ة ــــ ا أســــاس ــــ ع ريقــــوم
ــــــسية ـــــــة(ا اللغو الــــــسمعية، ة، أطـــــــر) البـــــــصر ـــــــ ع ند ــــــس وحـــــــدات عـــــــة أ خــــــالل رمـــــــن

نتمـاء ــوم مف لتفـس وضــعت علميـة ـات ق0لنظر فــر وجـود عــن النتـائج كــشفت وولقـد
مــستو عنــد إحــصائيا ىدالــة

ً
ألفــراد0.01 والبعــدى ــ القب القيــاس ن عــادبــ أ ــ ع العينــة

البعــــدى القيــــاس لــــصا وذلــــك للــــوطن نتمــــاء ــــ0مقيـــاس نــــامج ال فعاليــــة ــــ ع ممــــا
طفال ؤالء لدى للوطن نتماء  .تنمية

ي .11 املـــال اســة والثقافـــة). ــــ1428(رد ـــديث ا مـــن دو ـــ ع التعـــرف ـــ إ اســـة الد رـــدفت ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

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

 

 

133 

الـصف طــالب لــدى لقيــة ا القـيم ــز عز ــ الطــائف،سـالمية بمحافظــة الثــانو يو ل
ـا تطبيق تـم بانة اسـ بإعـداد الباحـث وقـام اسـتھ، د ـ الوصـفي املن الباحث رواستخدم

ن بـ جمعـت اسـة الد عينـة ـ و) 20(رع ـا و تر ــان) 75(مـشرفا و سـالمية، بيـة لل معلمـا
اســــة الد نتـــائج أبــــر رمـــن يمـــا: ز انــــب ا ــــو جانـــب ــــ أع أن النتـــائج ــــرت القــــيمأظ ــــ ي

ومتوســــــط عاليــــــة جــــــة بد لقيــــــة ـــــــسبة) 3.25(را انـــــــب%) 81,25(و ا حــــــصل ن حــــــ ــــــ
متوسـط و ضـعيفة جـة بد ـى د ـ ع ـسبة) 2,45(راملعر ق%)61,25(و فـر توجـد ال و،

ـــا عز ـــ ال القـــيم حـــو العينـــة أفـــراد إســـتجابات متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة زذات ل
ســـال والثقافـــة ـــديث ا داللـــةمـــن ذات ق فـــر توجـــد ، ـــ العل ـــل املؤ ـــ ملتغ عـــز ومية ى

ـديث ا مـن ـا عز ـ ال القيم حو العينة أفراد استجابات متوسطات ن ب زإحصائية ل
ة ـــ ا ذو لـــصا ق الفـــر انـــت و ة ـــ ا ســـنوات عـــدد ـــ ملتغ وفقـــا ســـالمية يوالثقافـــة و

إســ متوســطات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ، ــ حــووع العينــة أفــراد لتجابات
الـــــذين لـــــصا ق الفـــــر انـــــت و ســـــالمية، والثقافــــة ـــــديث ا مـــــن ـــــا عز ـــــ ال والقــــيم ز
نــــاك أن النتــــائج ـــرت أظ املراكــــز، بــــا ـــ ع والــــشمال الــــشر إشـــراف مركــــز ــــ قعملـــو ن
ــــديث ا مــــن ــــا عز ــــ ال لقيــــة ا القــــيم جوانــــب ن بــــ ــــة قو موجبــــة تباطيــــة إ زعالقــــة ر

ــــوالثقافــــة ومعل مــــشر نظــــر ــــة وج مــــن الثــــانو و الــــصف طــــالب لــــدى يســــالمية ل
الطائف بمحافظة ة الثانو للمرحلة سالمية بية   .ال

ين .12 ســ ــ: (Strine, 2007)ىأجــر ع قــائم برنــامج فعاليــة ــ ع التعــرف ــ إ ــدفت اســة رد
اضــــــية الر ــــــشطة خاصــــــة يــــــة، املن ــــــ غ ســــــية املد ــــــشطة ــــــ اك تنميــــــةرشــــــ ــــــ

التالميــذ لــدى باالنتمــاء مــن. حــساس العينــة ونــت ن) 200(وت بــ م أعمــا اوح ــ ت رتلميــذا
ً

عاما) 10-15(
ً

التلميذ.  ن ب التفاعل ادة ع عمل ية من غ شطة أ نامج ال زوتضمن
اللعــــب موقــــف ــــ حــــساس. وأقرانــــھ تنميــــة ــــ نــــامج ال فعاليــــة النتــــائج ت ــــ أو ولقــــد

التالميذباالنتما لدى   .ء

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

يالحــظ كمــا ، الــوط نتمــاء تناولــت ــ ال اســات الد تنــوع الــسابق العــرض مــن ريالحــظ
لتنـوع إضـافة ـا، ئ ب حيـث ومـن ـا تناول ـ ال ـة العمر املراحل حيث من السابقة اسات الد رتباين

عـــ تـــأث بيـــان أو واقـــع ـــر تقر ن بـــ مـــا س الـــرئ ا اســـاتـــدف الد جميـــع ـــ ع غلـــب و ات، ـــ املتغ رض
ــــذه عــــد و البيانــــات، جمــــع ــــ بانة ســــ ــــ ع عتمــــاد مــــع الوصــــفي املــــن اســــتخدام الــــسابقة

ـــــــ ع عتمــــــاد ـــــــ و الوصــــــفي املـــــــن اســــــتخدام ــــــ الـــــــسابقة اســــــات الد مـــــــع متوافقــــــة اســــــة رالد ر
الــــسابقة اســــات الد مـــــع ــــا التفاق باإلضــــافة ـــــا، ل كــــأداة بانة باالنتمـــــاءرســــ تمــــام حيــــث مـــــن

ســالمية بيـة ال ومنـا الـوط نتمـاء ن بـ ـا ط ـ اسـات الد ـذه عـن ـ تتم ـا ولك ، رالـوط ر
ــ ع ــا وترك س الــرئ ا ــدف ــ ــا لتم إضــافة ، أخـر ــة ج مــن ــا وعين ــا مجتمع ــ و ــة ج ىمـن

ــــــ ع ركــــــزت حيــــــث مختلفــــــة ة بــــــصو الــــــوط لالنتمــــــاء ــــــز التعز الثقــــــارجوانــــــب ــــــ املعر انــــــب ا
اســــــات الد مــــــن اليــــــة ا اســــــة الد واســــــتفادت ، ــــــار امل ي الــــــسلو انــــــب وا ي الوجــــــدا انــــــب روا ر ي

النتائج ومناقشة وتفس داة إعداد و ة النظر يم املفا عض عرض   .السابقة
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النظر   :يطار

و لاملحو سالمية: ر بية ال   منا

أوال
ً

املنظو:  سالمياملن   :ر

ـشتق و ياة، ول سان ولإل و لل سالمي التصو من للمن سالمي وم املف ثق نين ر
الـــصا الـــسلف ة وســـ ـــرة املط والـــسنة م الكـــر القـــرآن ـــ ســـالمية بيـــة ال مـــصادر مـــن أساســا

ً

ن أجمعــــــ م علــــــ هللا القــــــيم. رضـــــوان يــــــت تث دف ــــــس ســــــالمي ــــــوم املف ـــــ املــــــن فــــــإن ولــــــذلك
ــذا املناسـبة ات ــا امل ن سـ والدا ن املتعلمــ وإكـساب ، التــصو ـذا املتعلقــة قـائق وا يم رواملفـا ر ر

ســـيخ وال يــت للمـــن. التث ســالمي ـــوم املف بــأن القـــو مكــن مجمـــوع«لو ـــو املــن أن ـــ إ ــش
ـــــ ف ن املتعلمـــــ ـــــ إ إســـــالمية ـــــة و تر مؤســـــسة ا تقـــــدم ـــــ ال ات ـــــا وامل ف واملعـــــا ات ـــــ را بقـــــصدر ا

م يمك الذي تجاه م سلوك عديل و جدانيا و وعقليا جسميا املة مت شاملة تنمية م تنمي
ً ً ً

و
عتھ وشــر هللا مــن وفــق ــا وترقي ض ة عمــا رمــن ن،(» ر وآخــر طيــب، ). 179،180ـــ،1415وا

ي مـا ـا وأبر واملبـادئ سـس مـن مجموعـة ـ ع يرتكـز للمـن سـالمي وم املف ذا ،(ـزو و رمـد
  ): 79،83ـ،1408

يم« .1 واملفـا ات ـا وامل ف واملعـا ات ـ وا الثابتـة، قـائق با املـتعلم ـد تز املـن دف رأن ر و
ــ عم ــ بفاعليــة ام ســ و تھ وخــش ومحبتــھ هللا تقــو ــ إ ــسان توصــل ــ ال ة ــ ىاملتغ

هللا من وفق ا ر وتطو   .  رض

نظـــا .2 ســـالمية بيـــة ال مـــن ــــسانأن بنـــاء أســـاس ـــ ة فـــا ة، ـــ ا ــــ ع عتمـــد م
ـــــ التعلي املوقـــــف عــــاد بأ عيـــــا و ـــــشاطا الفــــرد مـــــن تقتـــــ ة ــــ ا ،وألن املجتمـــــع نــــاء و

ً ً
و

ـــــ ع وأســـــاليبھ طرائقــــھ ـــــ عتمــــد ال ســـــالمية بيــــة ال مـــــن أن صــــل و معـــــھ، وتفــــاعال
ً

ـــــق طر عـــــن بـــــالتعلم ـــــ و جـــــة بالد ـــــتم ،بـــــل ن ســـــةرالتلقــــ املما ـــــق طر وعـــــن رحـــــداث،
والقدوة القصة ق طر وعن والعقاب الثواب ق طر وعن   . والعمل،

ة .3 بالضر ع ال للمتعلم ة ا تقديم مجرد سلوكھ-ورأن عديل و أن-علمھ من فالبد
التعلي املوقف مع تفاعل و الفرد شط   .  ي

بية .4 ال من وم مف عليھ يرتكز الذي ع الرا مـنساس امـل والت الـشمو ـو لسـالمية
ـــصية لتنميـــة ســـيلة و ــة، بو ال ـــة للنظر تطبيقـــي جانـــب ــو فـــاملن ، واملـــن واملــتعلم

لھ املة: سان مت شاملة تنمية جدانھ و وعقلھ   .  »وجسمھ

قـة« والطر املحتـو ة معا واملتعلم املعلم ن ب يجمع سالمي وم املف وفق ىواملن
الــسواء ــ ــامع ح و عات ــشر وال قــائق ا وفــق تــتم املــشاركة ــذه أن عتبــار ن عــ خــذ مــع

قيقـة ا ـساب اك معا واس وا للعقل إغفال دو سالمية، باملصادر دة الوا
ً

ن ،(ر ـ ،1990ع
والتقدميـة«). 179 التقليديـة ـار ف مـن ا ـ كث تخطـى للمـن سـالمي ـوم املف بأن القو مكن و

ً
ل

ــــ ــــال ع ــــوم املف ــــذا فاشــــتمل اضــــر، وا ــــ املا ــــ املختلفــــة املنــــا تطبيقــــات ــــ ع طــــرأت
ا أبر من مة م ات ن،(» زنظر وآخر طيب،   ): 180ـ،1415وا
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 ض ع ستخالف مبادئ وتحقيق عا هللا ملرضاة ر م العلم   . رأن

 ة وضـر مـة م ات ـا امل عـض ـساب واك قـائق ا عـض اسـة د رأن ر أخـرور حقـائق ىملعرفـة
جديدة أخر ات ا م ساب ىواك   . ر

 ــــ و ــــھ بر عالقتــــھ ــــ ــــسان ــــا م ــــستفيد علميــــة فائــــدة ذات اســــية الد املــــواد ــــل رأن
ض ع لھ هللا استخالف   .  رتحقيق

 ا مي وأ ا قيم تتفاضل ف واملعا العلوم   .  رأن

 م أخــر دو فئـــة ــ ع وقفـــا ــست ل ف واملعـــا العلــوم ىأن ن
ً

نر بـــ خــتالف حقيقـــة انــت مـــا
  . الناس

هللا عبـــد عــرف ـــ) 23ـــ،1405(و ا الد مـــن«راملـــن املـــستمدة الــدة ا قـــائق ا بأنــھ
ــ ال ــشطة و ف املعــا وجميــع يــة، الغي مــو جميــع و والرســل باإللــھ اصــة ا والــسنة رالكتــاب ر

كمالـھ إ متعلم ل إيصال بقصد ا عل شرف و سة املد ا بالعبوديـةرتنظم ه بـإقرا ي رـسا
عــا و س. »سـبحانھ تــد ــ ال ســالمية بيــة ال منـا ــ ع معنــاه ــ قاصــرا ـف التعر ــذا ــ عت رو

ً

خر للمواد املنا بقية دو اسنا ىمد ن   . ر

عرفــھ ِو
ّ)، ــة«بأنــھ) 38ـــ،1416قشــو بو ال املؤســسة ا تقــدم ــ ال ات ــ ا مــن نظــام
ا م ن مللمتعلم ـساعد ل ـشر ال بواسطة سب باملك تتعلق وأخر هللا عند من بامل يتعلق ىما ل

م وتمكنــ نــا ومتوا ــامال مت شــامال نمــوا م نمــو تحقيــق ــدف وذلــك ا إشــراف تحــت ا ــسا اك ــ ع
ً ً
ز

ً ً

وجـل عــز هللا مـن وفــق وعمــال قـوال الــسلوك مـن
ً ً

ــف.  التعر ـذا ــ الحــظ جميــع–و نطالــب أننـا
ـــــــ بيـــــــةاملؤســــــسات ال متطلبـــــــات وفــــــق ا ـــــــسو م يــــــة تر مـــــــة بم تـــــــضطلع بــــــأن املـــــــسلم املجتمــــــع

عمليـة بيـة ال أن باعتبـار وذلـك املؤسسة، ي سو م جميع ة بو ال العملية شمل وأن سالمية،
س مـــدر مـــن وفـــق تـــتم بـــل ـــة، عفو ـــو ت أن ـــ ب ي ال بيـــة ال عمليـــة وأن تتوقـــف، ال ومـــستمرة ن

و فنيا إعدادا ومعد
ً ً

مرسومة خطة ع   . ًناء

نجد ا الد املن ع سالمي وم مف نطبق ن ،(روح   ): 33،34ـ،1421قشو

 »وجــل عــز هللا عنــد مــن لــة امل الثابتــة قــائق وا القــيم جميــع ــ ع ــشتمل ه مــصاد –رإن
مـــع تفاعلـــھ خـــالل مـــن ـــسان ا ـــس يك ـــ ال ـــسبة املك ات ـــ ا جميـــع ـــ ع ـــشتمل كمــا

ئة  . الب

 ـسلك وأن النمـو جوانب ميع شاملة تنمية الطالب تنمية إ دف ا الد املن رإن
هللا من وفق العمل أو القو سواء العملية حياتھ   .  لاملتعلم

 ات ــ ا الختيــار أساســا ســالمي الــدين يجعــل ســالمية بيــة بال املــن ات ــ خ ــط إن
ً

ر
مخ م وتقـــو ا وتقـــديم ـــا مـــاوتنظيم ات ـــ ا جوانـــب جميـــع ن بـــ امـــل الت حقـــق ،و ـــا رجا

يتعلـــــــق ومـــــــا والغيـــــــب ود باملـــــــش يتعلـــــــق ومــــــا بـــــــاملعقو يتعلـــــــق ومـــــــا بـــــــاملنقو ـــــــا م ليتعلــــــق ل
والتقنية العلوم من  .  »باملستحدث
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 »تحقيـــق ــ ع ــساعد ن معـــ نظــام وفــق ســـة املد إشــراف تحــت يـــتم ات ــ ا ــساب اك رإن
مسب املحددة التعليمية نداف مع ا د من اسة د من رقا  . ر

 حقــق و فقــط الــدنيا يــاة ا ــ ع يقتــصر وال خــرة يــاة ا ــ إ يمتــد املــن تطبيــق أثــر إن
سالم عاليم وفق وعمال قوال املتعلم سلوك ذا

ً ً
   . 

 ـــا تطبيق ـــ ع الطالـــب ـــساعد ولكنـــھ فقـــط ات ـــ ا الطالـــب إكـــساب ـــ ع يقتـــصر ال إنــھ
ــــ ـــــا م ســــتفادة العمليـــــةو ســـــة املما ملبــــدأ تحقيقـــــا املختلفــــة يـــــاة ا مجــــاالت رمختلـــــف

ً

  . للتعلم

ثانيا
ً

سالمية:  بية ال التعليمية املنا داف   : أ

وجــــل عـــز هللا عبـــادة ـــ ع الفـــرد مـــساعدة ـــ ســـالمية بيـــة ال ـــ املنـــا ـــداف أ إن
وامل العلـوم إكــسابھ مــع ســالمية والتعــاليم بــالقيم ـده املجتمــعوتذو ــا يحتاج ــ ال النافعــة ف رعــا

ـداف ـذه لبعض عرض ي وفيما امل املت الشامل النمو ع الفرد ا مساعد ا داف أ ومن
  ): 195،208ـ،1413شوان،(

 املخلوقات من ستفادة و ستخدام نحو إيجابية ات اتجا املتعلم سب يك   أن

 غ نحـــو إيجابيـــة ـــات اتجا املـــتعلم ـــسب يك الـــشعوبأن مـــع تفاعـــل و ـــشر، ال ـــ ب مـــن ه ـــ
سالم دين غ ع انت ولو ح   . ىخر

 الفـــرد تفاعـــل إطـــار ـــ ـــدف ال ـــذا ي ـــأ و الطبيعيـــة، بـــالعلوم املعرفـــة املـــتعلم ـــسب يك أن
الطبيعية ر والظوا و ال مع   . ناملسلم

 سالمي العالم بأحوال معرفة املتعلم سب يك   . أن

 املتعل سب يك خرأن اللغات ثم و جة بالد ية العر باللغة معرفة ىم   ر

 ذلــك ــتم و العمليــة ات ــا امل وتوظيــف العمليــة، ســة املما ــ ع ة القــد املــتعلم ــسب يك رأن ر ر
ي بما تمام خالل   : من

 املعرفة ع صو ا العم ب التجر   . لاستخدام

 بالتطبيق النظر ان اق أي بالعم النظر ان ياق   . ي

 املعرفة أنواع افة زة ج استخدام العملية ات ا امل ر   . رتطو

 العملية بالطر املشكالت ة مواج ع ة القد املتعلم سب يك قأن   . ر

قيــل ا ــضيف امــد،(و) 31،33ـــ،1416(و ــداف) 77،78ـــ،1424ا ــذه ــ إ
ي   : ما

 بم ف واملعــا العلـــوم توجيـــھ ة بـــضر ـــي املر رتبــص وتأليفـــاور ـــا من ـــا ومواد ـــا أنواع ختلـــف
إسالمية ة وج سا   . روتد



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

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

 

 

137 

 ومبـــــدأ نظـــــام ـــــل مـــــن اءة بـــــال وذلـــــك املـــــسلم، لـــــدى ســـــالم عة لـــــشر الـــــوالء ح ر وتنميـــــة
العامة ا ام وأح عة الشر ذه  .  يخالف

 املعرفة الستعمال لقية ا الضوابط ع والتأكيد املسلم ي القرآ لق ا  . تحقيق

 إحــــــــــ جتماعيـــــــــــةتنميــــــــــة و قتــــــــــصادية و الثقافيــــــــــة املجتمــــــــــع بمــــــــــشكالت الطــــــــــالب ساس
ا حل ام لإلس م  . وإعداد

 املعرفة ادة اء و سعيا املطالعة وعادة القراءة ات ا م زتنمية  . رر

 امل بالتعليم تمام مع التعليم ع وتنو مة الال ة شر ال الطاقة ب زتد  .  ر

 وا الطالب نفوس العمل حب فيھغرس بداع و إتقانھ ع  . رص

 العل والتفك البحث ح ر   .  وتنمية

ثالثا
ً

سالمي:  بو ال املن ات   : يمم

ــا م ات ــ املم مــن عــدد ســالمي بــو ال املــن ــوس،(يامتــاز وامل ،33ـــ،1422البكــر،
41 :(  

 »وامل ات ـــ ا مـــن ـــل ميـــة أ ـــ إ ينظـــر ســـالمي التـــصو وفـــق املـــن اترإن ـــا وامل ف رعـــا ر
ـ ا تـضمي يجـب وأــنھ تھ، ـص جوانـب جميـع مـن الصا سان بناء م س ال

املن   .  ىمحتو

 وفـق ض ة عما والفاعلية يجابية ع الطالب ألقدار وسيلة أنھ ع للعلم رالنظر ر
عـــــز هللا ـــــا منح ـــــ ال الفـــــة وا م التكـــــر مـــــستلزمات مـــــن ـــــ ـــــ ال هللا، ـــــذامـــــن ل وجـــــل

  .  سان

 ــــــ ع الدالـــــة حاديـــــث و يـــــات التالميـــــذ بتحفـــــيظ ســـــالمي التـــــصو وفـــــق املـــــن رـــــتم
ـ يتـھ تث ثـم ومـن كـم ا معرفـة ـ ع التلميـذ ـساعد فظ ا ذا ألن الشرعية، ام ح

ألن والتـــدبر ـــم الف يـــصاحبھ أن البــد إذا ـــا ـــ غ أنـــھ إال ميتــھ أ غـــم فـــظ ا إن ن رالــذ
املحفوظا ثبات من د يز م الف مع   . فظ

و يتجــــاو ال ــــانوا ــــم أ حيــــث ذلــــك ن أجمعــــ م علــــ هللا ضــــوان ابة الــــ طبــــق نوقــــد ز ر
واملعــــامالت ــــام ح مــــن ــــا ف مـــا يتعلمــــوا أن عــــد إال وجــــل عــــز هللا كتـــاب مــــن آيــــات عــــشر حفـــظ

يــــتعلم ــــان م مــــ خــــر والــــبعض والعمــــل العلــــم علمــــوا ــــذا و ــــ ا داب القــــرآنو مــــن ة رالــــسو
ـــ بمـــا والعمـــل ـــم الف ـــ ع م علـــ هللا ضـــوان م مـــ حرصـــا ن الـــسن مـــن عـــددا ـــا علم ـــ مكـــث رو

ً ً

العلــــم ــــط مــــن ديثــــة ا بيــــة ال بــــھ تنــــادى مــــا مــــع يتفــــق ــــو و فة الــــشر والــــسنة م الكــــر رالقــــران
العم(بالعمل م) التطبيق الكـر القـران بتطبيـق وائـل املـسلمو قـام فةنوعندما الـشر والـسنة

سالمية خالق و والعلم يمان ع تقوم اقية ة حضا بنوا م حيا رجميع   . ر
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 »املعــدة واملنــا ن للبنـ املعــدة اسـية الد املنــا ن بــ سـالمي التــصو وفـق املــن ريفـر ر ق
ن مــــــ بم للقيــــــام ن ل تـــــؤ ســــــية مد مـــــواد البنــــــات منــــــا تتـــــضمن أن ــــــ ب ي إذ رللبنـــــات،

ســال اســيةرو الد املنــا ،أمــا ســرة و ــ امل ن شــؤ ة وإدا بنــاء يــة تر ــ و ، ــ الك رن لر وى
ن   . للبن

ــــذا و قتــــصادية و الــــصناعية ات التطــــو ــــ مة للمــــسا م ل وتــــؤ م عــــد أن ــــ ب رفي
يـة الفق املوضـوعات وخاصـة الـشرعية العلـوم مـن أيـضا ـشمل إن ب ي املنا ن ب ختالف

ــــــا تنفــــــرد ــــــ العقائــــــدال ــــــ يتمثــــــل ن ــــــس ا ن بــــــ ك مــــــش قــــــدر وجــــــود مــــــع الرجــــــل ــــــ ع املــــــرأة
داب و والعبادات عات شر   .  وال

مـــــن خـــــر املنـــــا عنـــــد تتـــــوفر ال ــــا أ نجـــــد ســـــالمي للمـــــن املوجـــــودة ة ـــــ امل ــــذه ىو
يــ ه بــدو ــذا و امعــة ا أو ســة املد ــ ســواء التعلــيم ــ خــتالط ــو و و انــب ا ن رجــانب ر ؤدىل

ــــق طر عــــن العمــــل لــــسو املــــرأة إعــــداد ــــ يتمثــــل خــــر انــــب وا اســــية الد املنــــا توحيــــد ــــ قإ ر
مــــن تحتاجــــھ مــــا علــــيم وإغفـــال املختلفــــة املجتمــــع ميــــادين ــــ عمـــل ــــا تجعل ــــ ال املــــواد ـــا عليم

شــؤ وتــدب بنــاء عايــة ــ و ساســية ــا بوظيف القيــام ــ ع ا ــساعد ــ ال ف واملعــا رالعلــوم ونر
  . لامل

 »وترجمــة ن، خــر ات ـ خ ــ ع طـالع و نفتــاح ــ إ سـالمي التــصو وفـق املــن ريـدعو
أخر ة ج من م ومناظر م ودعو ة، ج من ا م ستفادة أجل من م   . ىعلوم

وتجــسيد« ن خــر ثقافــات ـ ان الــذو م مــ ـد ير ال أنــھ إال نفتــاح ـ إ دعوتــھ ــ ـو و
وأنمـــاط م ســـالميةقــيم مـــة خـــصوصية ــ يرا الـــذي كـــيم ا نفتــاح ـــ إ يـــدعو إنمــا م حيـــا

ا مـصد ـا عت و ـا تجا مـن ـستفيد و ـا مع يتفاعـل مـم ثقافـات ع منفتح الفرد و ي بحيث
ً
ر ر ن

بداعات و ار ف ر وتطو هللا،(للتعلم   ). 2004،58العبد

وامل مم من ه غ ع املنفتح املجتمع الغـزفإن عمليات يوقف أن استطاع وجتمعات
السلبية ا وأثا ا فعاليا من يحد أو اق خ   ).  2003،89محفوظ،(رو

ـد تر ـا أل إليھ سالم نظرة مع تماما ض يتعا نفتاح أن من العوملة بھ تنادى ما رإن
الـشع جـسد ـ يـة الغر الثقافة يم ومفا قيم وغرس خر الثقافات إلغاء واملجتمعـاتىمنھ وب

ــــد تز ـــ ا الد املــــن ـــ ع يحــــتم ـــذا و الثقافــــات، الحـــوار الثقافــــات صـــراع ــــ إ تـــدعو ــــذا ـــ وف ر
وار وا التواصل ات ا بم   . رالفرد

 عـصر بأنھ يتم الذي العصر ذا ة بار سمة أصبح الذي املستمر التعليم ع زتأكيده
الت بــھ يقــصد ال املــستمر والتعلــيم املعرفــة أوانفجــار س املـــدا ــ يــتم الــذي النظــامي رعلــيم

مراحـــل جميـــع ـــ العلـــم طلـــب ـــ ســـتمرار يقـــصد وإنمـــا منـــھ جـــزءا ـــان وأن امعـــات ا
ً

تـــدل إســـالمي مبـــدأ املــستمر التعلـــيم إن ن معـــ ســـن أو مرحلــة عنـــد يقـــف ال بحيـــث يــاة ا
ـــا وم العلمـــاء لــة م يـــان و العلـــم طلـــب ـــ إ تــدعو ـــ ال العديـــدة يـــات عـــاعليــھ : قولـــھ

ـي( د ب وقـل وحيـھ إليـك يقـ أن قبـل مـن بـالقرآن ـل وال ـق ا امللـك اللھ ِفتعا ِ
ْ ِز ِر ِ ِ

ّ َ ْ ُْ َ َ َ ُُّ َ َ ْ ُُ ْ ْ ْْ ُ ََ َ
ِ ِ

ْ ُ ََ َ َ َ َّ َْ َ َ
ِ ْ ْ ْ ُ ْ

ًعلمـــــا ْ
عليــــــھ] 114:طــــــھ)[ِ وأن القليــــــل علمــــــھ ــــــسان ار ــــــ اغ عــــــدم ــــــ ع قــــــو دليــــــل ىــــــذا

ا العلم من د املز لطلب والس ادة العلمس من د املز وجل عز هللا ودعاء   . لنافع
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العلـــــــم طلــــــب ــــــ ســــــتمرار ـــــــ ع ــــــضرمايدل ا مــــــع الــــــسالم عليـــــــھ ــــــ مو قــــــصة ــــــ و
عا قال ادة، س علمـا(: و لـدنا مـن وعلمنـاه عنـدنا مـن حمـة نـاه آت عبادنـا مـن عبـدا ًفوجدا ْْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ْ ًَ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ََّ ً ََ ََ َ ََ ْْ َ  ژ َرَ

ـــ مو لـــھ َقــال ُ ُ َ َ َ
شـــدا علمـــت ممـــا ــ علم أن ـــ ع أتبعـــك ًـــل ْ َ َّْ

ُر
َ ْ ِ ِ

ّ ّ َُ َّ ِْ ِ
َ َُ ُ َ ََ

ِ
ـــف) [َ ـــ] 66 -65: الك مو هللا ـــ فن

أعطـاه الـذي العلـم مـن ـد املز طلـب ـ إ سـ أنـھ إال والنبـوة العلـم مـن ـي أو مـا غـم الـسالم َّعليھ َّ َ ِ
ُ

ر
عنده بما يكتف ولم السالم عليھ ضر ل وجل عز   .  ِهللا

فقـــد العلـــمكـــذلك طلـــب ـــ إ تـــدعو ـــ ال حاديـــث مـــن بالعديـــد ـــة النبو الـــسنة حفلـــت
قــال عنــھ هللا ــ ــرة ر أبــو حــديث ــا م نــة ا ــ إ موصــل ــق طر وأنــھ ــشره صــ: رو هللا لســو ر

وســـلم عليــھ نـــة«: هللا ا ــ إ قـــا طر لــھ هللا ل ســـ علمــا فيـــھ يلـــتمس قــا طر ســـلك ِمــن ِ ِ ِ
َّ َ ً ً ًَ َ َ َُ ََ َّ َ َ َُ ِ

َ مـــذي،(» َ ال
ج1412 قـم2ــ، ص2859ر، ـ) 674، إ قـا طر العلـم طلـب وسـلم عليـھ هللا صـ ـ الن جعـل لقـد

ــل ــ ع واجبــا يــصبح أنــھ بحيـث طلبــھ ــ والــس انتــھ وم العلــم قـدر مــن فــع بــذلك ــو و نـة ا
ً

ر
الدين أمو بمعرفة يتلق فيما خاصة   . رفرد

قـــال مالـــك بـــن ـــس أ وســـلم قـــال: وعـــن عليـــھ هللا صـــ هللا لســـو طلــــب«: ر ـــ خـــرج مـــن
َ َ َ َ َ َ

يرجــــع ـــ ح هللا يل ســـ ـــ ـــو ف ِالعلـــم
َ ََّ

ِ ِ
َ َ ُ َ

مـــذي،(» ج1412ال قـــم2ــــ، ص2860ر، جعــــل )674، فقـــد
مـــع هللا يل ســ ــ ـــاد ل ج ــر ا بمثابــة العلــم طلـــب ــ ج ــر ا وســـلم عليــھ هللا صــ والرســو و ل

امل ــذا وجـــد وقـــد العلـــم، طلــب شـــرف ـــ ع بـــذلك ليــدل وفـــضلھ انتـــھ م العلمـــاءعظمــة عنـــد بـــدأ
يقــو حيــث نــو الز م مــ ن واملــر ن لاملــسلم العلــم«: ر تــرك ــ عــذر والبــدن العقــل يح لــ س لــ

  ). 294ـ،1421العمايرة،(» والتفقھ

يطلـــب فـــالفرد ن معــ ســـن لــھ س ولـــ ــد، ال ـــ إ ـــد امل مــن مـــستمر ســالم ـــ ٌّفــالتعليم ٌّ

و ـــدى، و ة بــص ـــ ع هللا عبـــد أن أجــل مـــن عـــزالعلــم هللا ثـــواب ــ طمعـــا طلبــھ ـــ مـــستمر وــو
ً

قيام خ وأمتھ وطنھ تجاه بواجبة يقوم وأن   . جل،

ي الثا الوط: راملحو   نتماء

أوال
ً

نتماء:  وم   :مف

الفـــــــرد عالقــــــة طبيعـــــــة تحــــــدد ـــــــ ال ــــــة املركز يم املفــــــا ـــــــم أ مــــــن واحـــــــدا نتمــــــاء عــــــد
ً

الــضد ــ ع يقابلــھ ــان وم مــان ــل ــ ماعــة الفــردزبا ابتعــاد ــ ع الــذي اب ــ غ ــوم مف تمامــا
ً

جماعتھ وعن ذاتھ لتـا. عن ـ ـو ف أخـر جماعـة ـ إ ـا غاد أو جماعتھ عن الفرد ابتعد ىوسواء ر
آخر جانب من لھ خر ماعة ا فض واجھ و جانب من ماعتھ انتماءه يفقد إنما ن الت ىا ر

م اتـــھ وخ تھ ـــص ونمـــط وقيمـــھ عاداتـــھ انتمائـــھالخـــتالف وعـــدم ناحيـــة مـــن تـــھ غر ب ـــس مـــا
ـــــا أ ــــ بمع اجتماعيــــة ائنــــات ـــــشر ال أن حقيقــــة؛ نــــاك انــــت وإذا أخـــــر ناحيــــة مــــن ىملجتمعــــھ
فالعالقــــات يــــاة، ا ــــ ع نفــــسيا أو جــــسميا خــــر ــــ ع ــــا م ــــل عتمــــد و ا ســــو تتجمــــع مخلوقــــات

ً ً ً

مـع امـل تت أمـو ـ و ات الـضر مـن تبـدو ن خـر مـع رالوثيقة ـشررو فال يتـھ، فا و ـسان ربقـاء
الفــرد حاجـة فــان التـا و خطـار مــن مايـة وا والتأكيـد التعــاطف مـن نـوع إعطــاء ـ ع ن وقـادر
وده بمج ا ضاء إ ستطيع ال ال حاجاتھ وإشباع لھ مشا حل ع مساعدتھ تكمن ن رلآلخر

نتمــــــا ــــــ ع ولــــــذلك لنفــــــسھ؛ امــــــھ اح ومــــــن بــــــاألمن ــــــشعره ف ــــــاص دليــــــةّا ا العمليــــــة عــــــن ء
ـــــا باعتبا ـــــة و ال يـــــدعم ألنــــھ ، ـــــ املنت ا يفـــــضل ـــــ ال ماعــــة ا أو واملجتمـــــع الفـــــرد ن بـــــ رالتبادليــــة

ّ ّ
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خــالل مــن ــا ترجم تــتم املجتمــع ا يــدعم جيــة خا عوامــل محــددة للفــرد ي الــذا الــداخ اك ّد ر ر
املجتمع أو نتماء ماعة بالوالء سم ت وسلوك   .)2000،76،القصيعة(أفعال

ن وآخــر طــھ بأنــھ) 2005،127(ووعــرف أو: "نتمــاء معينــة، جماعــة ــ إ الفــرد ــساب ان
معينـــة عمـــل مؤســـسة أو معينـــة ة ا و أو ن معـــ نـــاد أو ن، معـــ رحـــزب أو.. ز ـــا، ف عـــضوا ونـــھ ـــ بمع

ً

واجبات من م عل ما وعليھ ، حقو من ا ألفراد ما لھ ا، م قواحدا
ً

."  

هللا عبـــــــد اســـــــة د أت رو لالنـــــــضمام) 2008،226(ر الفـــــــرد يحفـــــــز دافـــــــع ـــــــو نتمـــــــاء أن
وتحمـــل جتماعيـــة، نــة واملقا املـــشاركة ــ ع تقـــوم ـــا مع وثيقــة عالقـــات وإقامــة معينـــة، رماعــة

ماعة ا عن والرضا باألمان ا مع شعر و لية،   .واملسؤ

ن وآخـر ليفـت ن(Levet et al., 2009)ووأشـار أن ـ عـضوإ بأنـھ الفـرد شـعو ـو رتمـاء
مجموعـة ـ ب و ـا، بي آمـن وضـع ولـھ ـا، م ومقبـو ـا، مع ومتوحـد ا، إل ت ي معينة لجماعة

ماعة ا تلك ا ترتض ال القيم   .من

ن وآخـــر ش و ة(Walsh et al., 2009, 226)ووذكـــر ـــشر حاجـــة ـــو نتمـــاء أن
ن و وت ن، باآلخر تباط إ ة ر مرجو مع ومستقرة ة قو   .عالقات

بـــــة خر بأنـــــھ) 2011،656(وعرفـــــت ــــــشبع: "نتمـــــاء ماعـــــة نفـــــ ي ـــــسا إ احتيـــــاج
عــن ـ للتعب الفرصــة وإعطائـھ ائــھ آل سـتماع و جتمـا والتقبــل النفـ مــن و ـب ل رحاجتـھ

اليو يـــــاة ا ضـــــغوط وتخفيـــــف جيـــــة، ا وا الداخليـــــة صـــــراعاتھ حـــــل ـــــ ومـــــشاركتھ ميـــــة،رذاتـــــھ،
بـــذل و ماعـــة، با يتوحـــد الفـــرد يجعـــل ممـــا ، ـــ والر نجـــاز و يـــاة ا ســـبل تـــوف ـــ ومـــساعدتھ
اب بــــــاالغ ــــــدد و ــــــا بي النفـــــ باألمــــــان ــــــشعر و ا، وقواعــــــد ـــــا بمعاي ام ــــــ لالل ــــــده ج ىقـــــصار

مستقرة وآمنة ة نا انت لما بالفخر شعر و ا، ع نفصال عند   ". النف

أ ســبق ممــا ـــايتــ غ ــ ع ا وتفــضيل مــا، بجماعــة الوثيــق تبــاط ــ ع نتمــاء رن
الفـرد تباط ا نتماء أوجھ وتتمثل ا، ع والدفاع ا تجا باملسئولية والشعو ماعات، ا رمن ر
املجتمـع ـذا تم ال واملعاي والقيم ار ف من مجموعة إ انتمائھ ثم فيھ، يحيا الذي بوطنھ

من ه غ   .املجتمعاتعن

ثانيا
ً

الوط:  نتماء وم   :مف

ــو الــوط ن"نتمــاء املتقــا النــاس مـــن مجموعــة ن بــ ط تــر ــة فطر ــسانية إ رة رظــا
حــتم و حقوقــا، م يمــنح تمـــايزا م تمـــايز و م بوحـــد م ــشعر عالقــات انــا، وم مانــا واملحــددين

ً ً ً ً
ز

الب ـــــسانية ادة بـــــاإل متطـــــو ـــــو و واجبـــــات، م رعلـــــ دوائـــــرهر ط ـــــر و ا، تطـــــو فــــــضل عـــــن ًراحثـــــة
ديد ا لق با وال باإللغاء س ول ضافة، و ذف ،" (با   ).2014،352الشماي

مـــــع الفــــرد تفاعــــل مـــــن ــــشأ ت للفــــرد أساســـــية حاجــــة بأنــــھ الـــــوط نتمــــاء عــــرف كمــــا
مـــ حاجاتـــھ، ـــشبع و الفـــرد ســـلوك تحـــدد ـــ ال ـــات تجا و القـــيم مجموعـــة خـــالل مـــن عمجتمعـــة

تحمـــل مثـــل ـــا ف ش عـــ ـــ ال ماعـــة ا ملتطلبـــات أيـــضا الفـــرد خـــضع و الذاتيـــة بقيمتـــھ إحـــساسھ
والنظـــرة والبقــاء ة ســتمرا ماعــة ا ليعطــي ــا، وغ ــاد ا والعمــل ــب وا والعــدل راملــسئولية
قتــــصادية و جتماعيـــة و الــــسياسية ات ـــ املتغ ــــل ب باالنتمـــاء الــــشعو تـــأثر و مــــستقبال، رمنـــة

ــــال يجمع ـــا ل ف ـــساب ان عالقـــات أم اتجـــاه أم شـــعو عليـــھ الـــبعض أطلـــق وســـواء ـــل ك رلمجتمـــع
مجتمعھ بھ ن واملحيط الفرد ت ب العالقة   ).2011،45أباظة،(لناو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

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

 

 

141 

هللا عبـــد عرفـــھ ـــشعره) 2010،24(و س و ـــب وا ـــة يو با مفعـــم ي إيجـــا اتجـــاه بأنـــھ
و والوالء بالفخر شعر و وطنھ، تجاه لھالفرد ملـشا اك وإد ـ و ـ ع و و إليھ؛ النتمائھ از رع ن

مات اشتدت إن عنھ يتخ   .زوال

الطــالع ــشعر) 2010،628(وعرفــھ و ــا، مع وتوحــد ــا ف ولــد ــ ال ض بــاأل تبــاط ربأنــھ ر
إذا ــا ع ـدافع و مـان، و خ والتــا والثقافـة ـداف و واملــص الـدم ـا ي و نــھ ب ابـط نـاك ربـأن ر

ةما مصاد أو اعتداء إ الرابطة ذه   .رعرضت

يتضمن نتماء وم مف أن يت سبق تيةمما ي   :املعا

 ب العمل(ا ماعة، ا سرة، الدين،   ).  الوطن،

 ل من جزء بأنھ الفرد   .رشعو

 لھ خالص و بفضلھ والشعو الوطن عن والدفاع ية   .رالت

 ماعة ا وتقاليد قيم ع فاظ   .    ا

 ا ف ط التفر وعدم بحقوقھ الفرد   .تمسك

 يحب من مع والتوحد باملسئولية وإحساس ة معنو   . قيمة

ثالثا
ً

داف:   : نتماء أ

ة بتقو نتماء داف أ بلو أوال، لوطنھ باالنتماء الفرد رشعو رت
ً

ة  دافـھ وتقو بأ  إيمانـھ
ھ ا وتوج توج

ً
خلص الوطن بذلك يفخر يجعلھ  ِو

م ھل ُ س والتطـو أسـباب تـوف  ُو  رالتحـديث
دد فـال ـ اجـة عنـد عنـھ الـدفاع ـ ي مـن عـدة لـھنتمـاءو. ا ـداف، ـداف أ ـ تلـك  ـ جـاءت ال

ية املؤتمرات توصيات ا يمكن الغرض ذا عقدت ال املتعددة العر يص ـ فيمـا ت ،(ي يالـشعراو
2010،34:( 

ن بوطنھ، املواطن رشعو تنمية .1 و ذا نتماء عاطفة وت  . الوطن ل

ن بحق رالشعو تنمية .2 افئة، الفرص  املواطن   والسياسية جتماعية واملساواة املت

مية رالشعوو جتما الو تنمية .3 ماعة وقيم ونظم وتقاليد عادات بأ ية ا  العر

ميـة روالــشعو قتـصادي الـو تنميـة .4 ملـستقبل املنتجـاتو قتــصاد بأ أو  الوطنيـة،
  . واملواطن للوطن فضل قتصادي

نھ وطنھ دد ال باألخطار املواطن تبص .5 سلط ضد وتحص ي ال ز  . والطائفي ا

يـة .6 ـ الـوط الـسلوك تر ك، والعمـل نالتعـاو أسـاس ع ن أعبـاء ّوتحمـل املـش  وإيثـار خـر
ام العام الصا م الغ قحقو واح ا م روآ  . وعواطف

بية .7 ديا املواطن ھّتوج ال بالقيم، ال ا مة بمصا مس   ومستقبل
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عا ا
ً

نتماء: ر مية   :أ

كة، املــش ماعيــة ا العالقــات لديمومــة أمــان صــمام ه اعتبــا ــ نتمــاء ميــة أ رتكمــن
ه ـ وتفك عملـھ ـ فينطلـق نتمـاء، جماعـة أجـل مـن للعمـل دائـم ميـل ـ الفـرد يجعـل الذي و و

نت يجعل كما ا، دفھدم وتحقيق إلنجاز امل والت التعاو ع صا حر الفرد   .نماء

حمـل ـستطيع الـشباب مـن جيـل لـق نتمـاء؛ قـيم التالميذ إكساب يجب ذا وع
، النفـ والتوافـق والتفاعـل والرحمـة، املودة من جو خلق م ساعد و عده، ممن ـالراية وإ

اســــة د مثــــل اســــات، الد مــــن العديــــد ت أشــــا رــــذا ر دو)  (Margaret, 2015 ر ــــ ع أكــــدت ــــ روال
إحــــساس أن ــــ إ ت وأشـــا ماعــــة، ا داخــــل والـــسلبية يجابيــــة الــــدوافع ن بـــ ــــ التمي ــــ رنتمـــاء
عمـل ـا، إل ـ املنت ماعـة ا حـو اتھ تـصو وكـذلك لھ، ا وتقدير ماعة ا داخل بذاتھ لالتلميذ ر

اسة ود ا، وقو ماعة ا تماسك ـساعد) Ojars Rode,2013,76(رع نتماء أن إ ش وال
لديھ البي الو ادة و النف التقبل ع التلميذ ساعد و ماعة ا تقبل ع   .زالتلميذ

ـا عل أكد حيث التلميذ، لدى مة امل اجات ا من نتماء أن النفس علم تراث ش و
مــوار أمثــال مــن العلمــاء مــن لو وانجيــال ىالعديــد ك زومــا م، اســاتووفــر الد مــن العديــد أكــدت رمــا

وخفــــــض ــــــ ا الد التحــــــصيل ــــــا م عديــــــدة ات ــــــ بمتغ تباطــــــھ وا نتمــــــاء ميــــــة أ ــــــ ع روالبحــــــوث ر
لــــــدى اديميــــــة الدافعيــــــة ــــــادة ــــــ إ يــــــؤدى ســــــة للمد نتمــــــاء وخاصــــــة نتمــــــاء وأن زالعنــــــف، ر

يح التلميـذ، فاالنتمـاء لديـھ، النفـسية ة والـ ي الوجـدا التوافـق ـادة ـ النفـزوإ شـباع قـق
ز،. (ألفراده العز   ).2016عبد

خامسا
ً

الوط:  نتماء عاد   :أ

اســـات د ا قـــدم ـــ وال الـــوط نتمـــاء ـــ ن املفكـــر ا عرضـــ ـــ ال عـــاد عـــددت رلقـــد و
والبـد عـاد، مـن العديـد يتـضمن مركبـا ومـا مف نتمـاء ـوم مف عد وكذلك السياسية، العلوم

عـــاده أ اســـة د عـــضرمــن عـــرض خـــالل ومـــن املركــب، ـــوم املف ـــذا معرفـــة مـــن الــتمكن يـــتم ـــ ح
نتمــاء عـاد أ تقــسيم يمكـن جتماعيــة و النفـسية ــة الوج مـن نتمــاء حـو ــار ف و ـات لالنظر

مــــن ـــــل ا يــــذكر كمــــا ،(،)30-28: 2000خــــضر،(الــــوط ـــــي،(،)53-2010،52يالــــشعراو ر ا
  :و) 25 -2010،24

ـــة-1 و ز:ال ــــ ت ثـــم ومـــن وجـــوده، ـــ ع دليـــل املقابـــل ــــ ـــ و ـــة، و ال توطيـــد ـــ إ نتمـــاء ـــس
نتماء التا و ة و ال عن للتعب كمؤشرات فراد   .سلوكيات

ماعة-2 مـع: ا فـراد بتوحـد ـا ع ـ ع و ماعيـة، ا نحـو امليـل ع تؤكد نتمائية ابط الر وإن
ت ي ـــــ ال ماعــــــة ل العـــــام ـــــدف افــــــلال والت التعـــــاو مــــــن ـــــل ــــــ ع ماعـــــة ا وتؤكــــــد ـــــا، إل نمــــــو ن

ـــ إ امليــل مـــن ــل ماعيــة ا عـــز و للتوحــد، الدافئـــة املــشاعر ــ الوجدانيـــة والرغبــة زوالتماســك،
بالتفاعـل سـتمتاع خـالل مـن نتمـاء ـة تقو ـ م ـس ا وجميع جتماعية، و والتفاعل املحبة،

امل التفاعل ع للتأكيد ميم   .تبادلا

املـسايرة،: الوالء-3 ـ ع ركز و ماعية ا قو و الذاتية، ة و ال يدعم ام، ل ر جو الوالء يعد
يدعم الذي القو ساس أنھ ومع ا، إل نتماء مدى إ ش و ماعتھ الفرد تأييد إ دعو يو

ــ ب تمــام عــن مــسئولة ماعــة ا ــ عت ذاتــھ الوقــت ــ أنــھ إال ــة، و مـــنال ا أعــضا حاجــات ل
لية ال ماية ا دف للوالء املتبادلة امات   .ل
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ام- ٤ ــــ ام: ل ــــ ــــ ع ماعــــة ا تؤكــــد نــــا و جتماعيــــة، واملعــــاي بــــالنظم التمــــسك حيــــث
انيـــــة إلم ماعــــة ا بمعــــاي ام ــــ ل نحــــو فاعلــــة ضــــغوطا تولــــد ــــا فإ ولــــذا جمــــاع،، و والتنــــاغم

ً

ذعان و اعلالقبو ال وتجنب جماع لتحقيق   .كآلية

التـــــواد: التـــــواد-5 ـــــو و العـــــشرة، أو نـــــضمام ـــــ إ اجـــــة ا ـــــ ع ـــــسانية-و الـــــدوافع ـــــم أ مـــــن
ن بـــ ي الوجـــدا التعـــاطف مـــدى ـــ إ ـــش و والـــصداقات ابط والـــر العالقـــات ن ـــو ت ـــ وساســـية

ا ـــ وال يثــار و والعطـــاء املحبـــة ـــ إ وامليـــل ماعـــة ا ـــأفــراد ن و ماعـــة، ا مـــع التوحـــد ـــدف حم
دفعـھ و ، خـر ماعات ا ن ب جماعتھ انة م وكذلك انتھ، مل اكھ وإد لذاتھ تقديره الفرد ىلدى ر
ر بــــــ ــــــشعره كمــــــا ــــــا، وتطو ــــــا بقا الســــــتمرار ــــــا وحماي ماعــــــة ا ــــــ ع فــــــاظ ل العمــــــل ــــــ رإ

ا إل ساب   .ن

إ: الديمقراطية-6 ش و القيادة، عـنأساليب ـ ليع الفـرد ـا يردد ـ ال قوال و سات راملما
عناصر بثالثة   :إيمانھ

 ـــة ر وا الفـــرص، ـــافؤ وت الفرديـــة، ق الفـــر مراعـــاة مـــع اناتـــھ وإم الفـــرد ات قـــد وتقـــدير ر
بالرعايـة فـرد ـل ات قـد وتنميـة العـام، النظام إطار الرأي عن التعب صية رال

و جتماعية و والتعليمية ية   .قتصاديةال
 الفرصـــة لــھ تتـــاح بــأن غبتـــھ و ، ــ الغ مـــع والتعــاو م التفـــا ــ إ اجـــة با الفــرد رشــعو نر

الــــتعلم ام بــــاح ام ــــ ل و حــــب، بــــصدر ن خــــر نقــــد تقبــــل ة ــــا مل امتالكــــھ مــــع رللنقــــد ر
العمـل وتقـسيم التنفيذيـة واملخططـات ـداف وضـع الغ مع والتعاو ن، نوالقوان

عت ومتا عھ املجتمعزوتو ية فا و سالمة يحقق مما   .رھ،
 التفك العل سلوب   .إتباع

سادسا 
ً

نتماء:  ات  : مستو

امتنوعـة؛ ـسان عنـد نتمـاءات تحديـد ن تنقـسم انتمـاءات ـسبعة تـم قـسم ـ إ
  ): 2004،20،21حسن،(

حتو لو القسم ) أ  :انتماءات الثةث و )الطبيعية أو ولية(نتماءات ع ىو

ــ نتمــاء .1 ــ يســر العر اســبق:والقب ــو ــ والقب ســر بنوعيــھ ــ العر نتمــاء يإن
نفــوس ــ انتــھ وم خيــة التا ــشأتھ حيــث مــن ي ــا امل نتمــاء مــن اســبق ــو و رنتمــاءات

ألنــھ. فـراد ومــھ مف ــ عقيــدا ــ ك ــو ف الــدي نتمــاء ــستطيع أمــا ــصية ل يحتــاج
الفكـــــــر ي يالتوجيــــــھ ـــــــسا الــــــسلوك ر ومظـــــــا جتماعيــــــة الثقافـــــــة ــــــ ـــــــ التغ إلحــــــداث

عــام ل ــش تھ بــأن. روحــضا القــو يمكننــا نــا ن لو بــ إفــراز نتــاج ــو الــوط نتمــاء ــوم مف
نتمــــاء ؛ ــــ التعب ــــ إن ــــس جديــــد مولـــود ــــو و ي، ــــا وامل ــــ العر ي نتمــــا رتبـــاط

 . الوط

يامل نتمــاء .2 والزمــان: )الــوط(ــا ــان امل مــا ن ئ ــش وجــوده منــذ ــسان تــبط ا رولقــد
ـسان وجـود ـ ع يـدل ـان امل ـان وإذا ذاتـھ، وجـود حيث من ان بامل مرتبط سان فاإل
ـان فامل ولـذلك وكميتـھ، الوجـود ـذا مـدى يحـدد الـذي و الزمن فإن منھ ن مع جزء

و ي ا امل نتماء و الوطن، الوطو  .نتماء
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ديان: الدي نتماء .3 ذه ل والتعصب ديان، و ب املذا تنوع ذلك تج  .و

ي القسم-ب ديثة نتماءات :و نتماءات من الثا  :و ا

ــ نتمــاء -1 ــا،: )رالتــا(الزم ع والــدفاع معينــة خيــة تا حقبــة ــ إ نتمــاء يــتم رحيــث
غ أو ة، الناصر قبة ا خيةمثل التا ات الف من  . را

ي املذ(يديولو نتماء -2 ز ية: )وا الدي ب املذا أو السياسية حزاب  وذلك

ا: القومي نتماء -3 ع والدفاع القوميات من ا وغ ية، العر القومية إ نتماء  .مثل

ـ(الـسيا نتمـاء -4 ذ: )قلي ـ وغ ـھ، وجنو الــسودان شـمال نتمــاءاتمثـل مـن لـك
ا وقد .السياسية ديثة أو التالية نتماءات ّسما ـا ا ـ لالنتمـاءات تاليـة جـاءت أل  و

التـا و الطبيعيـة، ـ أو وال أحـدث ف ـا، ن قـائم رتبـاط أن شـك م ن بـ  مـن النـوع
كما ا وجود أن نتماءات، ة ع(ال عض    ).خر نفي وربالضر

و اسة الد ية ارمن   :إجراءا

اسة الد ا: رمن داف أ لتحقيق سب إنھ ن تب حيث الوصفي املن اسة الد   .راستخدمت

اســـــة الد ـــــة: رمجتمــــع الثانو املرحلــــة وطالبـــــات طـــــالب جميــــع اســـــة الد مجتمـــــع بمنـــــاطقرشــــمل
حمد–الصباحية–حمدي( د الع–ف ت) جابر و بال   .التعليمية

اسة الد   : رعينة

تطبيــق ــقتــم طر عــن ونيــا إلك ائيــة ال ا بــصو بانة ًســ ةgoogle Draiveر ــ الف ــ
ـــــ1/12/2020مـــــن عرضـــــيةم 30/12/2020وح عـــــشوائية قـــــة ـــــبطر وطالبـــــة) 446(ع طالبـــــا

ً

ان حيث عشر، ادي ا ابالصف م ـدو.ًطالبا) 427(املردود با كمـا ين ـ ملتغ تبعـا ن ع لمو ً ز
  :ي

ع) 1(لجدو اتوصيف ا متغ وفق اسة الد   رينة

اسة الد ات ة العدد رمتغ املئو  سبة

 النوع 51.5 220 ذكر

 48.5 207 أن

 25.05 107 حمدي

 22.95 98 الصباحية

د  26.46 113 حمد ف

  

التعليمية  املنطقة

 25.54 109 الع جابر

العينة أفراد  100 427 مجموع



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد
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ــــدو ا مــــن ــــسبة) 1(ليتــــ مـــــنأن العينــــة أفــــراد مــــن ــــ أك و الــــذ مــــن العينــــة رأفــــراد
ـــب ت ال ـــ ع ـــسب ال بلغـــت حيـــث فـــإن)48.5(،)51.5(نـــاث، التعليميـــة للمنطقـــة ـــسبة بال أمـــا ،

ومنطقـــة ، ـــ الع جـــابر منطقـــة مـــن العينـــة أفـــراد مـــن ـــ أك حمـــد ـــد ف منطقـــة مـــن العينـــة أفـــراد
ــــــــــــــ ع ـــــــــــــــسب ال بلغــــــــــــــت حيـــــــــــــــث الــــــــــــــصباحية ومنطقـــــــــــــــة ـــــــــــــــبحمــــــــــــــدي، ت ،)25.54(،)26.46(ال

)25.05(،)22.95.(  

اسة الد الباحث :رأداة إعداد من بانة   اس

ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال منــــا دو واقــــع ــــ ع التعــــرف ــــدف بانة اســــ إعــــداد رتــــم
اســـات والد ـــة بو ال دبيـــات و النظـــر طـــار ـــ ع عتمـــاد وتـــم الطـــالب، لـــدى الـــوط رنتمـــاء ي

الـــــ ذات ـــــالـــــسابقة ن واملتخصـــــص اء ـــــ ا اء بـــــآ شـــــاد لالس باإلضـــــافة اســـــة الد بموضـــــوع رصلة ر
ات العبـــا و املحـــو شـــمل ، محـــاو ثالثـــة مـــن بانة ســـ ونـــت وت ا، وتـــصميم بانة ســـ رإعـــداد ل ر ر
ثقافيـا، معرفيا الوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا دو واقع ع بالتعرف اصة ا

ً ً
ر

املحو ـزروشمل عز ـ سـالمية بيـة ال منـا دو واقـع ـ ع بـالتعرف اصـة ا ات العبـا ي رالثـا ر
دو واقــع ــ ع بــالتعرف اصــة ا ات العبــا الثالــث املحــو شــمل ا ــ وأخ وجــدانيا، الــوط رنتمــاء رر

ً ً

ا ا م سلوكيا الوط نتماء ز عز سالمية بية ال منا
ً ً
  .ر

لالس العلمية   :بانةاملعامالت

ن :الــــصدق - بــــ تبــــاط معامــــل إيجــــاد خــــالل مــــن الــــداخ ــــساق صــــدق الباحــــث راســــتخدم
جــة والد محــو ــل ل ليــة ال جــة الد ن بــ تبــاط ومعامــل الــبعض، ا عــض و بانة ســ رمحــاو ر رر ر

التالية دو با مو كما بانة، لالس لية  :لال

ا) 2(لجدو عض و بانة س محاو ن ب تباط رمعامل   )427=ن(ر

ي لو راملحاو م  الثالث الثا
مجموع

بانة  س

1 
و لاملحــــــو ســــــالمية: ر بيــــــة ال منــــــا ردو

املرحلــة طـالب لـدى الـوط نتمـاء ـز عز ـ
الثقا املعر انب ا ة  الثانو

1 .647** .965** .921** 

2 
ي الثـــــــــــا بيـــــــــــة: راملحـــــــــــو ال منـــــــــــا دو رواقـــــــــــع

ـــــــز عز ـــــــ لـــــــدىســــــالمية الـــــــوط نتمــــــاء
ي الوجدا انب ا ة الثانو املرحلة  طالب

 1 .980** .939** 

3 
الثالــث ســـالمية: راملحــو بيــة ال منـــا ردو

املرحلــة طـالب لـدى الـوط نتمـاء ـز عز ـ
ار امل ي السلو انب ا ة  يالثانو

  1 .737** 

ة) ر(قيمة** معنو مستو عند دولية   )0,304= ()0,01(ىا
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ــدو ا مـن اوح) 2(ليتـ ــ ت الـبعض، ا عــض و املحـاو ن بـ إحــصائيا دال تبـاط ا روجـود
ً

ر
ن بـــ ـــ) 0.647(مــا قيمـــة)0.98(إ إن حيـــث مـــستو) ر(، عنـــد دوليـــة ا ـــا قيم مـــن ــ أك ة ىاملحـــسو
ة   ).0.01(معنو

دو ا من يت مح) 2(لكما ل ل لية ال جة الد ن ب إحصائيا دال تباط ا روجود ر
ً

مع رو
ن بـــ مـــا اوح ـــ ت بانة، لالســـ ليـــة ال جـــة ـــ) 0.737(رالد قيمـــة)0.939(إ إن حيـــث ـــ) ر(، أك ة املحـــسو
ة معنو مستو عند دولية ا ا قيم بانة)0.01(ىمن س صدق ع يدل مما ،.  

كمـــا :الثبـــات- بانة، ســـ ملحـــاو نبـــاخ كر ألفـــا معامـــل الثبـــات قيمـــة إليجـــاد الباحـــث راســـتخدم و
با التامو   :لدو

ه) 3(لجدو ومحاو يان لالست الثبات   )427=ن(رقيم

 راملحاو م
عدد

ات  رالعبا
ألفا قيمة
نباخ  وكر

1 
و لاملحــو نتمــاء: ر ــز عز ــ ســالمية بيــة ال منــا ردو

ــــــ املعر انــــــب ا ــــــ ــــــة الثانو املرحلــــــة طــــــالب لــــــدى الــــــوط
 الثقا

15 . 812* 

2 
ي الثــــا دو: راملحـــو ــــزرواقــــع عز ــــ ســــالمية بيـــة ال منــــا

انــــــب ا ــــــ ـــــة الثانو املرحلــــــة طــــــالب لـــــدى الــــــوط نتمـــــاء
ي  الوجدا

15 .897* 

3 
الثالـــــــــث ـــــــــز: راملحـــــــــو عز ـــــــــ ســـــــــالمية بيـــــــــة ال منـــــــــا ردو

انــــــب ا ــــــ ـــــة الثانو املرحلــــــة طــــــالب لـــــدى الــــــوط نتمـــــاء
ار امل ي  يالسلو

15 .898* 

بانة س  *935. 45 إجما

مرتفعة*   قيمة

ـدو ا من بانة) 3(ليت سـ ـ بلغـت حيـث ـا، ومحاو بانة سـ ثبـات قيمـة تفـاع را ر
ـــــل ن) 0.935(ك بــــــ مــــــا اوح ــــــ ت بانة ســــــ محــــــاو ــــــ ــــــ) 0.812(رو ثبــــــات)0.923(إ ــــــ ع يــــــدل ممــــــا ،

بانة   .س

حصائية واملعامالت ات   :املعا

تم ا، وتجميع بانة س تطبيق ـاعد بيانا ـة وملعا ات التكـرا ـصر جداو ا غ رتفر ل
حـصائية ـزم ا برنـامج خـالل مـن SPSS (Statistical Package for Social Sciences(ًإحـصائيا

ن والعـــــشر االثالـــــث ــــــ. صـــــدار ال حـــــصائية ســـــاليب مــــــن مجموعـــــة الباحـــــث اســـــتخدم وقــــــد
سـ و الوصفي التحليل عملية القيام دف ـس و ـا، ومحاو بانة سـ ات لعبـا رتدال معامـل: ر

واملتوســـــطات ات، التكــــرا حــــساب ــــ ــــة املئو ـــــسب وال نبــــاخ، كر الفــــا ومعامــــل ، ســــو ب تبــــاط را ور ن
اختبــــــار ــــــة، املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية أحــــــاديt-testرا التبــــــاين وتحليــــــل ن، مــــــستقلت ن تــــــ لعي

  .)One Way ANOVA(تجاه
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ال جة د الباحث ـسابيةروحدد ا املتوسـطات وأن ة، للعبـا التـوفر جـة د تحـدد ـ وال رقطـع ر
البحث أداة ستجابات مستو ن ب الفاصل د ا ة املئو ا س   .ىو

البحث) 4(لجدو عينة استجابة ات ملستو القطع جة   رد

ي م سا ا ة املتوسط املئو سبة  ىاملستو ال

جدا 36%: 20 1.8: 1 1  منخفض

 منخفض 52%: 36.1 2.6: 1.81 2

 متوسط 68%: 52.1 3.4: 2.61 3

 مرتفع 84%: 68.1 4.2: 3.41 4

جدا 100%: 84.1 5: 4.21 5  مرتفع

ا وتفس ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

ــ ــ ـ ي ــا مـــ ــ ـــ ع نـــــص الـــــذي و الـــــسؤال ــــن عـ جابـــــة ــا: لنتـــــائج ــ منـ دو واقـــــع رمـــــا
ط لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية انبال ا ة الثانو املرحلة الب

؟ الثقا   املعر

ز) 5(لجدو عز ومستو ة املئو سب وال ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات ىيو ر
ثقافيا معرفيا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط لالنتماء سالمية بية ال منا
ً ً

  )427=ن(

ات م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

سبة ال
ة  املئو

ىمستو
 التوفر

ا .1 محتوا الثقافية التعددية  ترا
4.628 0.624 

92.552 
مرتفع
 جدا

القـــــــــــــــضايا .2 تنـــــــــــــــاو ـــــــــــــــ باملوضـــــــــــــــوعية ـــــــــــــــسم لت
ضة املعر  وواملوضوعات

4.550 0.807 
91.008 

مرتفع
 جدا

لـدى .3 املواطنـة حـو ديـدة ا املعلومـات ـو لت ن
 الطالب

4.094 0.856 
81.874 

 رتفعم

ومنظماتـــھ .4 م، بلــد بمؤســسات الطــالب عــرف
ة ضا  را

4.450 0.937 
88.992 

مرتفع
 جدا

والثقا .5 الفكر م ا ب الطالب يتذكر ُ 
4.546 0.793 

90.914 
مرتفع
 جدا

تواجـــــــــــــھ .6 ـــــــــــــ ال بالتحـــــــــــــديات الطـــــــــــــالب عـــــــــــــرف
م  مجتمع

4.218 0.886 
84.356 

مرتفع
 جدا
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ات م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

سبة ال
ة  املئو

ىمستو
 التوفر

نحـــــــــو .7 م اجبـــــــــا و م بحقـــــــــوق الطـــــــــالب وعـــــــــرف
م  مجتمع

4.684 0.590 
93.676 

مرتفع
 جدا

املتطرفــــة .8 ماعــــات ا بمــــداخل الطــــالب عـــرف
ا م الوقاية  وكيفية

4.494 0.905 
89.882 

مرتفع
 جدا

م .9 ومــــواقف م أســــالف ات بإنجـــا الطــــالب زعـــرف
 البطولية

3.881 1.008 
77.612 

 مرتفع

وجوانـــــب.10 م مجـــــتمع بمنجـــــزات الطـــــالب ُتـــــذكر
في ار د و  ھزالقوة

4.534 0.773 
90.68 

مرتفع
 جدا

ة.11 البــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــصيات بال الطـــــــــــــــــــالب زعـــــــــــــــــــرف
م بمجتمع املؤثرة  والقيادات

4.497 0.907 
89.93 

مرتفع
 جدا

املعلومــات.12 عــرض ـ والتــواز بالــشمو ـسم نت ل
املتطلبة ف  رواملعا

3.960 0.851 
79.204 

 مرتفع

مـــــــــن.13 ــــــــھ تحو فيمــــــــا داثــــــــة وا بالدقــــــــة ــــــــسم ت
ف ومعا  رمعلومات

4.016 0.999 
80.328 

 مرتفع

شــــاعة.14 ن بـــ ــــق التفر بكيفيـــة الطــــالب عـــرف
قيقة  وا

4.623 0.738 
92.46 

مرتفع
 جدا

ال.15 والرسمية املوثقة باملصادر الطالب عرف
ا عل عتماد م  يمك

4.569 0.782 
91.382 

مرتفع
 جدا

و املحو توفر لإجما  ر
4.383 0.559 87.657 

مرتفع
 جدا

ـــدويتـــ ا ب) 5(لمـــن ـــاص ا و املحـــو ات عبـــا إلجمـــا التـــوفر مـــستو لأن رى واقـــعر
منا ثقافيـاردو معرفيـا ـة الثانو املرحلـة طـالب لـدى الـوط نتمـاء ـز عز ـ سالمية بية ال

ً ً
 

جـــــــدا( ـــــــة) مرتفـــــــع مئو ــــــــسبة ات%)87.657(ب العبـــــــا حــــــــصلت حيـــــــث ــــــــ) 13(،)12(،)9(،)3(ر، ع
تــــوفر ن) رتفــــعم(ىمــــستو بـــــ تراوحــــت ــــة مئو ـــــسب بـــــا)81.874(،%)77.612(ب حــــصلت نمــــا ب ،

توفر مستو ات ىالعبا جدا(ر ن) مرتفع ب ما اوح ت ة مئو سب   %).93.676(إ%) 84.356(ب

ـــــــ إ املرتفـــــــع املـــــــستو يرجـــــــع مـــــــنىوقــــــد العديـــــــد ـــــــ ع ســـــــالمية بيـــــــة ال منــــــا احتـــــــواء
ــ ل ومــا بــالوطن اصــة ا ف واملعــا إضــافةراملعلومــات واجبــات، مــن نحــوه للفــرد ومــا حقــو مــن قم

نحــو للفــرد املجتمعيـة باملــسئولية تتعلــق ـ ال ف واملعــا املعلومـات مــن العديــد ـ ع ــشتمل ـا و رل
مــن ـا و ل نظـرا ف واملعــا املعلومـات ـذه تــأثرا ـ أك ونـو ي الطــالب أن بجانـب ومجتمعـھ، وطنـھ

ً ً
ر ن

سالم بية ال منا و موثقة القرآنمصادر من ن ا وال باألدلة مدعمة ا و ول ة ج من ية
ـز عز ـ سـالمية بيـة ال منـا دو جعـل ممـا ، أخـر ـة ج مـن ـرة املط ـة النبو والسنة م رالكر ى
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ـــــة وج مـــــن مرتفعــــة جـــــة بد جــــاء ـــــة الثانو املرحلــــة طـــــالب لــــدى وثقافيـــــا معرفيــــا الـــــوط رنتمــــاء
ً ً

م   .نظر

الــسابقة يجــة الن عــز ـــزوممــا إ يــدعو مــن أنــھ ســالمية بيــة ال مـــن ــ صــل أن
حقيقــــة ــــ إ الوصــــو ـــدف واملواطنــــة، نتمــــاء عـــز بمــــا املخــــالف مـــع ــــوار وا التعامــــل لحـــسن ز ْ ُ

عــا قــال ن، الطــرف يقتنــع ك أ: (مــش ـــنكم و نــا بي ســواء لمــة ــ إ عــالوا الكتــاب ـــل أ يــا قــل
َ َْ َُ َُ َ َْ َ َ َ ََ َ َْ َ ٍْ َ َ ٍَ ِ ِ

َ َ
ِ ِ

ْ ْ الْ
فقولـــوا تولــوا فـــإن اللــھ دو مـــن ابــا أ عـــضا عــضنا يتخـــذ وال ئا شــ بـــھ ــشرك وال اللـــھ إال عبــد

ُ ُ َ ً َ َ ََ َّ َ َّ َ َّ َْ ْ ْ ُ َْ ًَ ْْ
ِ ِ ِِ ِ ِنِ ُ َ َْ ْ

ِ
َ َ َ ْرَ

َ ً ُ َّ َ
ِ

ُ

مسلمو بأنا دوا َناش ُ ِ ْ ُ َّ َُ
ِ

َ ْ
عمران) [   ]. 64: آل

الد املنـا ـم أ ـا، طبيع بحكم سالمية ية الدي بية ال أنرومنا يمكـن ـ ال اسـية
بالثبــــــات، ـــــسم ت ـــــا أ إذ خاصــــــة طبيعـــــة مـــــن ـــــا ل ملــــــا للتالميـــــذ، نتمـــــاء قــــــيم إكـــــساب ـــــ م ـــــس
ما ذا و نتماء، بقيم الو وتن ياة، ا نظام ع فاظ وا ساق، و نة، واملر ووالواقعية،

ـــــــان وطنطـــــــاو)2002،280(رأكـــــــده وطنطـــــــاو) 2009،164،165(ي، وعبـــــــده س ـــــــو ،2015(يو
304،305.(  

املعرفـة ـ ع يرتكـز مـا غالبـا املختلفـة التعلـيم مراحـل ـ سـالمية بيـة ال من وأصبح
الـسائدة اسـية الد املـواد بأسـلوب غالبـا يـتم ا س تد ثم ومن املختلفة، ا ع بفر املتصلة ية رالدي ر و

ـا، ع بفر املتـصلة واملعرفـة ـ ا الد فالتحـصيل التعليميـة، والعملية املعرفـةر بتلـك حتفـاظ و
مـــن دائــرة أوســـع املختلفــة ــا وظائف حكـــم و ــا لطبيع نظـــرا ســالمية بيــة ال أن مـــع ســاس، ــو

أخــر مـادة أي مــن ـ أك املـتعلم ــ ي يجـا ـا تأث ــا ل ـو ي أن ـ ب في اســية، الد املـادة ـوم ىمف ن ر
شل مصطفى ا اس بد   ).2015،112،113(ريقوم

يجــــ الن مــــعوتتفــــق يا ــــس الــــسابقة ة
ً

ــــ الع اســــة يد النتــــائج): 2017(ر ــــ إ توصــــلت ــــ ال
جـــــة: التاليـــــة بد موافقـــــو اســـــة الد عينـــــة رأن املرحلـــــة) موافـــــق(نر ـــــ ســـــية املد القيـــــادات دو ـــــ رع ر

اسـة ود الطـالب، لـدى الـوط نتمـاء قيمـة تنميـة ـ ـاض الر بمدينـة ـة  Al – Sabeelah(رالثانو
& Others،2015 :(ـــ الـــوطال نتمـــاء ـــان ليـــات ال جميـــع ـــ الطلبـــة جميـــع أن ـــ إ توصـــلت

خطـاب اســة ود جــدا، عاليــا م رلـد
ً

ــا): 2014( م أ مــن النتــائج مــن مجموعـة ــ إ توصــلت ــ أن: ال
العام املتوسط جاء كذلك و مرتفعا جاء الطالب لدى نتماء ثقافة ز عز ملحو العام راملتوسط

ل نتماء سلوك ز أيضالتعز مرتفعا الطالب  .دى
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ــ ــ ي ــا مــ ــ ــ ع نــــص الــــذي ي الثــــا الــــسؤال عــــن جابــــة ــا: نتــــائج منــ دو واقــــع رمــــا
انب ا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية ال

ي؟   الوجدا

ة) 6(لجدو املئو سب وال ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات زريو عز ىومستو
وجدانيا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط لالنتماء سالمية بية ال منا
ً

  )427=ن(

ات م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

سبة ال
ة  املئو

ىمستو
 التوفر

ـ.16 وفعـال ي إيجـا تـأث ذو م بأ الطالب يشعر
م  مجتمع

4.201 0.955 
84.028 

جدا  مرتفع

امتكــــــ.17 ـــــــ اح نحـــــــو إيجابيـــــــا ـــــــا اتجا الطـــــــالب سب
ً ً

الواجبات و قو  قا
4.588 0.765 

91.756 
جدا  مرتفع

أو.18 العامـة ـات باملمتل انة سـ من الطالب تنفر
ا عل  عتداء

4.490 0.933 
89.79 

جدا  مرتفع

والـــــــــــشعو.19 الــــــــــوطن حــــــــــب الطــــــــــالب ــــــــــ رغــــــــــرس
إليھ  باالنتماء

4.145 0.889 
82.904 

 مرتفع

ــــــــــ.20 وفــــــــــداءتن ية، التــــــــــ ح ر الطــــــــــالب ولــــــــــدى
س ونف ٍ غال و ما ل ب  الوطن

4.117 0.851 
82.342 

 مرتفع

بمـــــــــــــشكالت.21 حـــــــــــــساس الطـــــــــــــالب لـــــــــــــدى زعــــــــــــز
 املجتمع

4.525 0.803 
90.492 

جدا  مرتفع

باملـــــــــــــسئولية.22 الــــــــــــشعو الطــــــــــــالب لــــــــــــدى رغــــــــــــرس
  جتماعية

4.562 0.762 
91.242 

جدا  مرتفع

املــــــــشارك.23 ــــــــ ع الطــــــــالب ــــــــتحــــــــث الوجدانيــــــــة ة
املجتمعية واملناسبات  حداث

4.007 0.980 
80.14 

 مرتفع

املــشاركة.24 نحـو إيجابيــا ـات اتجا الطــالب تكـسب
ً

الفعالة  السياسية
4.485 0.894 

89.696 
جدا  مرتفع

القــــــــــــــادة.25 ــــــــــــــ بالثقــــــــــــــة الــــــــــــــشعو م لــــــــــــــد ــــــــــــــ رتن
م بمجتمع ن  واملسئول

4.511 0.851 
90.21 

جدا  مرتفع

م.26 لد ومساعدةغرس جتما افل الت حب
م بمجتمع ن  خر

4.251 0.805 
85.012 

جدا  مرتفع

والعفو.27 سامح بال الشعو م لد  مرتفع 81.218 0.930 4.061 رتن
مر.28 أو طاعة ع م جدا 92.6 0.744 4.630 تح  مرتفع

مـــــن.29 ن لآلخـــــر اجـــــة با حـــــساس م لـــــد ـــــ تن
م مجتمع  أبناء

4.487 0.963 
89.742 

جدا  مرتفع

املحمود.30 التنافس ح ر م ف  مرتفع 80.234 1.091 4.012 وغرس
ي الثا املحو جدا 86.760 0.599 4.338 رإجما  مرتفع

ــدو ا مــن بواقـــع) 6(ليتــ ــاص ا ي الثــا املحــو ات عبــا إلجمــا التــوفر مــستو رأن ر ى
الـــــوط نتمـــــاء ـــــز عز ـــــ ســـــالمية بيـــــة ال منــــا وجـــــدانياردو ـــــة الثانو املرحلـــــة طـــــالب لـــــدى

ً
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جـــــدا( ـــــة) مرتفــــع مئو ــــسبة ات%)86.76(ب العبـــــا حـــــصلت حيــــث ) 29(،)27(،)23(،)20(،)19(ر،
تــوفر مــستو ــ ن) مرتفــع(ىع بــ تراوحــت ــة مئو ــسب بــا)82.342(،%)80.14(ب حــصلت نمــا ب ،

توفر مستو ات ىالعبا جدا(ر ن) مرتفع ب ما اوح ت ة مئو سب   %).92.6(إ%) 84.028(ب

بيـــــة ال منـــــا ا ـــــشمل ــــ ال املوضـــــوعات ـــــو ل يجـــــة كن املرتفــــع املـــــستو يرجـــــع نوقــــد ى
ــــسرد ســــواء الوجدانيــــة بــــالنوا مباشــــرا تباطــــا ا تــــرتبط موضــــوعات ــــو ت مــــا غالبــــا ســــالمية

ً ً ً
ر ن

قرآن بآيــات ســـتدالل أو ، الــوط باالنتمـــاء صــلة ذات اث ـــ ال مــن مواقـــف أو املــؤثرة يـــةالقــصص
ـــــ ع مباشـــــرا ا تـــــأث تـــــؤثر مـــــو ـــــذه ومثـــــل ، الـــــوط باالنتمـــــاء مباشـــــرة تـــــرتبط ـــــة نبو وأحاديـــــث

ً ً
ر

ـــــ تـــــأثرا ــــ أك ونـــــو ي املرحلـــــة ــــذه ـــــ الطــــالب وأن خاصـــــة الطـــــالب، لــــدى الوجدانيـــــة النــــوا
ً

ن
خاصـة والوجـدانيات باملـشاعر تـرتبط ـ ال املوضـوعات ـذه نحـو ميـل م ولـد الوجدانيـة النوا

ـ سـالمية بية ال منا دو جعل مما سالمية، بية ال كمنا موثقة مصادر من انت رإذا
م نظر ة وج من مرتفعا جاء ة الثانو باملرحلة الطالب لدى وجدانيا الوط نتماء ز عز

ً ً
 .  

أن الـــسابقة يجـــة الن عـــز جميـــعزوممــا ـــ وترا نـــة وتوا شـــاملة يـــة تر ســالمية بيـــة زال
انــــب ا أو ــــ الر انــــب ا ــــ ع املــــادي انــــب ا ــــ يط ال بحيــــث ــــسانية ــــصية ال وجوانــــب
مثلمـا ي الوجدا انب با تمام جاء ان والتو امل الت ذا ل وتبعا ، الر انب ا ع ي زالبد و

ً

املعر انب با تمام   . تم

أكده ما ذا ن،(و وآخر س، أ).30-2017،26ويو بيةمن ـولل عظ ميـة أ سالمية
يحتـــاج ومــا ومثــل، وقــيم مبــادئ مـــن ســالمي ع ــشر ال تــضمنھ مــا ـــ ع املــسلم، ــسان بنــاء ــ

ـــامال مت بنــاء تھ ـــص ـــ تب وحاجــات مطالـــب مـــن إليــھ
ً

واجتماعيـــا،:  ونفـــسيا، وعقليــا، جـــسميا،
ً ً ً ً

ا أصـبحت وقـد والواقعيـة، ، والتـواز امـل، والت ، بالـشمو متـصفا وحيـا، نو ل
ً

ــر أك سـالمية بيـة ل
أحــداث، مـن العـصر ـذا بـھ يمـر ملـا نظـرا ؛ مـ وقـت أي مـن ـا ا العـصر ـ ة وخطـو ميـة، أ

ً
ر

القـيم ـ أثـرت ـ ال التحـديات مـن مجموعـة وأوجـدت سالمية، املجتمعات ع أثرت ات روتطو
عام ل ش خالق   . و

بــو ال املــن تمــام ا الــسابقة يجــة الن يــدعم الطــالبيكمــا حاجــات بإشــباع ســالمي
الــتعلم عمليــة ــ ع تــأث مــن ــا ملال جتماعيــة و يــؤدي«النفــسية اجــات ا إشــباع عــدم أن حيــث

تمــام وأن املثمــر التعلــيم أمــام حــائال وتقــف اســة الد عــو ا بــدو ــ وال مــشكالت ــو ظ ــ رإ ق ر ر
ف قــو بـــدافع اســة الد ـــ ع يقبلــو ـــم يجعل التالميــذ حاجـــات يبإشــباع ـــدرن ا مـــن ــد املز نيبـــذلو

شاط ومحمود،(وال  ).59ـ،1425الوكيل،
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ــ ـ ي ــا مــ ــ ـ ع نــــص الـــذي الثالــــث الـــسؤال عــــن جابـــة ــا: نتـــائج منــ دو واقـــع رمــــا
انب ا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط نتماء ز عز سالمية بية ال

؟ ار امل ي   يالسلو

ا) 7(لجدو املتوسطات زيو عز ومستو ة املئو سب وال ة املعيا نحرافات و ىسابية ر
ا ا م سلوكيا ة الثانو املرحلة طالب لدى الوط لالنتماء سالمية بية ال منا
ً ً
  )427=ن(ر

ات م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

سبة ال
ة  املئو

ىمستو
 التوفر

31.  
ــــــــــل ل التقــــــــــاء موضــــــــــوع الوطنيــــــــــة مــــــــــن تجعــــــــــل

نوعــــــاا عكــــــس ــــــ ال اء و ــــــار ف و ــــــات لتوج
ً

ر
املجتمع ة والفكر الثقافية التعددية  من

3.382 1.373 
67.634 

 متوسط

املسئو  .32 خال و جتما السلوك  مرتفع 69.556 1.326 3.478 لتن
الطالب  .33 ن ب السالم ثقافة شر  متوسط 54.566 1.282 2.728 ت
مع  .34 التعاو وم مف ننتر  مرتفع 68.338 1.382 3.417 خر

35.  
التطــــــــــــو العمــــــــــــل ات ـــــــــــا م الطــــــــــــالب رتكـــــــــــسب

 يوا
3.405 1.480 

68.104 
 مرتفع

36.  
حــــــل ــــــ مة املــــــسا ة ــــــا م الطــــــالب لــــــدى ــــــ رتن

املجتمعية  املشكالت
2.644 1.195 

52.88 
 متوسط

نتاج  .37 و العمل ات ا م ع الطالب ب رتد  مرتفع 69.696 1.395 3.485 ر
ا  .38 م الطالبتن لدى الناقد التفك  متوسط 66.51 1.461 3.326 رات
ن  .39 خر خصوصية ام اح ع الطالب ب  متوسط 54.66 1.325 2.733 رتد

40.  
بتعاد و والرفق الرأفة سلوك الطالب تكسب

ن خر مع التعامل العنف  عن
3.513 1.345 

70.258 
 مرتفع

41.  
العامـة ة املـص غليــب ـ ع الطـالب ـي ــتر ع

اصة ا ة  املص
3.384 1.435 

67.682 
 متوسط

42.  
يتعلـــق فيمــا ي يجــا الـــسلوك الطــالب تكــسب
العامة ات املمتل ع اعتداء أو ضر أي  ربمنع

2.663 1.244 
53.256 

 متوسط

43.  
نفــاق ــ التــواز ات ــا م ــ ع الطــالب ب نتــد ر ر

العامة النفقات وترشيد الك س  و
3.548 1.341 

70.96 
 مرتفع

44.  
مـــــــــــــن املعلومـــــــــــــات اســـــــــــــتقاء ات ـــــــــــــا م م رتكـــــــــــــس
الثقــــــــــــة ــــــــــــل أل ــــــــــــوء وال املعتمــــــــــــدة ا رمــــــــــــصاد

 والتخصص
2.742 1.289 

54.848 
 متوسط

ختالف  .45 وآداب وار ا ات ا م م  مرتفع 70.914 1.449 3.546 رتكس
الثالث املحو  متوسط 63.991 1.057 3.200 رإجما

ـــدو ا مـــن ع) 7(ليتـــ إجمـــا تـــوفر مـــستو بواقـــعىأن ـــاص ا الثالـــث املحـــو ات ربـــا ر
انـــب ا ـــ ـــة الثانو املرحلـــة طـــالب لـــدى الـــوط نتمـــاء ـــز عز ـــ ســـالمية بيـــة ال منـــا ردو

ار امل ي ـة) متوسـط(يالسلو مئو ـسبة ات%)63.991(ب العبـا حـصلت حيـث ،)36(،)33(،)31(ر،
تــــــــــــــــوفر)44(،)42(،)41(،)39(،)38( مــــــــــــــــستو ــــــــــــــــ ــــــــــــــــس) متوســــــــــــــــط(ىع تراوحــــــــــــــــتب ــــــــــــــــة مئو ب
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ن تــــوفر%)67.682(،%)52.88(بــــ مــــستو ات العبــــا بــــا حــــصلت نمــــا ب ى، ــــة) مرتفــــع(ر مئو ــــسب ب
ن ب ما اوح   %).70.96(إ%) 68.104(ت

مـن العديـد يتطلـب ي الـسلو ـار امل انـب ا ـو ل يجـة كن املتوسـط املستو يرجع يوقد ن ى
يمكــ ــ ال املباشــرة ياتيــة ا واملواقــف العمليــة والطالبــاتالنمذجــة الطــالب ب تــد ــا خالل مــن رن

أن باعتبــــار للطــــالب، ة ــــ كب ة بـــصو تتــــاح ال مــــو ــــذه و مباشـــرة، ة بــــصو الــــوط نتمــــاء ـــ رع ر ر
ــة ج ومــن ــة، ج مــن بــذلك ــسمح ال قــد املتاحــة انــات م و الوقــت حيــث مــن ــ التعلي املوقــف

بيــة ال منـا ــا ف بمـا اســية الد املنـا معظــم فـإن رأخـر الغالــبى ـ ــا ف ـ ك ال يــتم سـالمية
أســـــاليب وكــــذلك الــــسلوكية، ــــة ا امل وانــــب با نــــة مقا مكثفــــة ة بــــصو املعرفيــــة وانــــب ا ــــ رع ر ر
انـــب ا مـــن ــ بكث ـــ أك ة بــصو ـــ املعر انـــب ا ــ ع الغالـــب ــ ـــا ف ـــ ك ال يــتم املتبعـــة م رالتقــو

سالم بية ال منا دو جاء ولذا ، ار امل ي رالسلو ـاي ا وم سـلوكيا الـوط نتمـاء ـز عز ـ ية
ً ً
ر

م نظر ة وج من متوسطة جة بد الطالب   .رلدى

ومنـا عامـة، بصفة التعليمية املنا ي ومطو مصم ع يتوجب ذلك ضوء رو
والتأكيـــد نتمـــاء، قـــيم التالميـــذ إكـــساب ـــ ع التأكيـــد خاصـــة، بـــصفة ســـالمية يـــة الدي بيــة ال

ســـ ة ضـــر ــ أكدتـــھورع مـــا ـــذا و املعاصـــرة، والتحـــديات القـــضايا ــة ملواج القـــيم ـــذه مـــن تفادة
ـــــــــاج و اســــــــة د ـــــــــا وم والبحـــــــــوث، اســــــــات رالد ـــــــــي)2010(ر ر وا شـــــــــدان )2010(، و ،)2011(ر،

اسـة)2013(ومسعود، د مثـل نتمـاء، قـيم تناولـت ـ ال يـة جن اسـات الد ـ إ إضـافة ر،  strineر
(2007) Ostrove & long ,2007) (،falls ,2008) ((Young's 2008)،).Carrol and, others 

(2011  

ـــ املنـــا ر بتطـــو تمـــت ا ـــ ال العلميـــة املـــؤتمرات عـــض أيـــضا عليـــھ أكـــدت مـــا ـــذا ًو

عـــصر ـــ ســـالمي العـــالم ـــ الـــدي التعلـــيم منـــا مـــؤتمر مثـــل ـــا، تواج ـــ ال التحـــديات ضـــوء
يا مال املنعقد تم 7-6العوملة، املنعقـد)2005(س الثقافيـة، ة و وال التعليم منا ومؤتمر ،

مــــــن رة القــــــا ســــــالمي)2008(يوليــــــو31-30ــــــ الفكــــــر ــــــد مع ومــــــؤتمر فقــــــھ)2011(، عنــــــوان ،
املنـــا ر تطـــو ومـــؤتمر مــــة، و املجتمـــع ـــ إ ــــات: نتمـــاء وتوج ى ــــ)2014(ؤر بيـــة ال ومـــؤتمر ،

الوطنيـــ املتطلبـــات ن بـــ ن مـــنفلـــسط ة ـــ الف ـــ ن فلـــسط ـــ املنعقـــد العامليـــة ات ـــ واملتغ 28-27ة
ر   ).2015(أكتو

نايـــل اســة د مــع يجـــة الن ــذه ـــاج): 2012(روتتفــق م تنميــة جــة د أن ـــ إ توصــلت ــ رال
متوسطة انت ن املعلم نظر ة وج من ساسية املرحلة سالمية بية   .ال
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ع الرا السؤال عن جابة ينتائج ما ع نص النـوع: الذي متغ تأث مدى ما
ــ/ ذكـر( ــز) أن عز ــ سـالمية بيــة ال منــا دو لواقـع اســة الد عينــة ـة ر رــ رؤ

ة؟ الثانو املرحلة طالب لدى الوط   نتماء

بانة) 8(لجدو س محاو حو العينة أفراد استجابات متوسطات ن ب ق الفر اسة رد لو ر
ت وال ا اختبارومجموع باستخدام النوع متغ اختالف إ نt. testرجع ت لعي

ن   )427=ن(مستقلت

 املتوسط العدد النوع راملحو
نحراف

 ياملعيار
قيمة

 ت
ىمستو

 الداللة

 7.41 65.605 220 ذكر
 لو

 9.32 65.889 207 أن
-.350 .726 

 8.57 64.627 220 ذكر
ي  الثا

 9.41 65.541 207 أن

-
1.050 

.294 

 14.92 46.541 220 ذكر
 الثالث

 16.69 49.536 207 أن

-
1.957 

.051 

 19.74 176.773 220 ذكر
بانة س  مجموع

 26.36 180.966 207 أن

-
1.868 

.062 

ــــدو ا مــــن وجــــود) 8(ليتــــ أفــــرادعــــدم اســــتجابات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق وفــــر
النــــوع ــــ ملتغ تبعــــا ــــو(ًالعينــــة ــــا)إنــــاث-رذ ومحاو بانة ســــ ملجمــــوع ــــسبة بال ي،(ر، والثــــا ، لو

قيمـــــــــة)والثالـــــــــث جـــــــــاءت حيـــــــــث ـــــــــب،)1.957-(،)1.050-(،)350.-(،)1.868-) (ت(، ت ال ـــــــــ ع ،
داللة مستو عند إحصائيا دالة غ قيم ا ىوجميع ً)0.05 .(  

ســـالمية بيــــة ال منـــا أن ضـــوء ــــ يجـــة الن ــــذه تفـــس مكـــن وو الــــذ ـــ ع ة راملقــــر ر
أن كمـــــا اخــــتالف، دو املرحلــــة بــــنفس نـــــاث ــــ ع ة املقــــر املنــــا نفـــــس ــــ ــــة الثانو نباملرحلــــة ر
واحــدة، ر التطـو أو ضــافة أو ـذف ا حيــث مـن املنــا ـذه ــا ل تخـضع ــ ال واللـوائح ن القـوان

لــ وتخــضع ة ــشا م املنــا ــذه ــا ف س تــد ــ ال التعليميــة ئــة الب وتتــاحروكــذلك ف الظــر ونفس
نتمــاء ــز عز ــ ــا دو حــو ة ــشا م اســة الد عينــة ــة ر جــاءت التــا و انــات، م نفــس رــا لؤ ر

  .الوط
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ــ ي مــا ــ ع نــص الــذي ــامس ا الــسؤال عــن جابــة ــ: نتــائج متغ تــأث مــدى مــا
التعليمية حمد–الصباحية–حمدي(املنطقة د الع–ف ر) جابر ـةؤـ

لـدى الـوط نتمـاء ـز عز ـ سـالمية بيـة ال منا دو لواقع اسة الد رعينة ر
ة؟ الثانو املرحلة   طالب

محـــــاو ــــ ع التــــوفر مــــدى ـــــ ع العينــــة أفــــراد اســــتجابات ن بـــــ ق بــــالفر اصــــة ا رالنتــــائج و
التعليميــة املنطقــة ــ متغ بحــسب ــا ومجموع بانة حمــد-الــصباحية-حمــدي (ســ ــد جــابر -ف

ذلك) الع ن يب التا دو   :لوا

ن) 9(لجدو ب ق الفر داللة ار إلظ تجاه أحادي التباين تحليل اختبار نتائج ويو
املنطقة متغ حسب بانة س محاو التوفرع نحو املستفتاة العينة أفراد راستجابات

  التعليمية

التباين راملحو  مصدر
مجموع
عات  املر

جة رد
ة ر  ا

سطمتو
عات  املر

ف  قيمة
ىمستو

  الداللة

املجموعات ن  157.363 3 472.090 ب

املجموعات  لو 69.621 423 29449.573 داخل

  426 29921.663 املجموع

2.260 

 

.081 

دالة   غ

 

املجموعات ن  83.794 3 251.382 ب

املجموعات ي 80.725 423 34146.510 داخل  الثا

  426 34397.892 املجموع

1.038 

 

.376 

دالة   غ

 

املجموعات ن  140.781 3 422.342 ب

املجموعات  الثالث 252.247 423 106700.637 داخل

  426 107122.979 املجموع

.558 

.643 

دالة   غ

 

املجموعات ن  160.625 3 481.875 ب

املجموعات  543.383 423 229850.991 داخل
مجموع

بانة  س
  426 230332.867 املجموع

.296 

.829 

دالة   غ

 

ـــدو ا مــن أفـــراد) 9(ليتــ اســتجابات ن بـــ إحــصائية داللــة ذات ق فـــر توجــد ال وأنــھ
التعليميــة املنطقــة ــ ملتغ تبعــا حمــد-الــصباحية-حمــدي (ًالعينــة ــد ــ-ف الع ــسبة،)جــابر بال

بانة ســ ــارملحــاو ومجموع قيمــة، جــاءت ــا)296.(،)558.(،)1.038(،)2.26(،)ف(حيــث وجميع ،
داللة مستو عند إحصائيا دالة غ ىقيم ً)0.05.(  
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ـــــة الثانو باملرحلـــــة ســـــالمية بيـــــة ال منـــــا أن ضـــــوء ـــــ يجـــــة الن ـــــذه تفـــــس مكــــن و
مـن ـشابھ م قـدر م لـد ومعلمـات معلمـو ا ـس بتد قـوم و التعليمية املناطق جميع ع نموحدة ر

م و ات ا بـورامل ال املنـاخ حيث من ة شا م عليمة ئة ب س تد املنا ذه أن كما يانات، ر
ة ــــشا م الطــــالب ــــة ر جــــاءت التــــا و ــــا، ل تخــــضع ــــ ال ن والقــــوان ــــسية التد اتيجيات ســــ ؤو ر

ا إل تمو ي ال التعليمية املناطق اختالف غم الوط نتماء ز عز ا دو نحو رل   .ر

اس الد   :ةرتوصيات

انــــب .1 ا ـــ الطـــالب لـــدى الـــوط نتمـــاء ملوضــــوع تمـــام مـــن ـــد مز توجيـــھ ة ورضـــر
ار امل ي   .يالسلو

مــستمرة .2 ة بـصو ـا ر وتطو ســالمية بيـة ال منـا ملراجعــة متخصـصة ـان رـشكيل
مــــن ــــا مك و ــــة ج مــــن الطــــالب لــــدى الــــوط نتمــــاء ــــز عز ــــ ــــا دو مــــن عمــــق ربمــــا

وامل ات التطو أخررمواكبة ة ج من ة بو ال  .ىستجدات

الــوط .3 نتمـاء ــ ع سـلبا تــؤثر ـ ال التحــديات ـ ع للوقــوف متخصـصة ــان ـشكيل
ً

ا عل للتغلب املالئمة لو ا ضع و الطالب للدى  .و

مـــن .4 املجتمـــع فئـــات جميـــع لـــدى الـــوط نتمـــاء ميـــة بأ ـــ املجتم الـــو ـــشر ة ورضـــر
ال ة التوعو امج وال الندوات ذلكخالل م س أن  .يمكن

العديـد .5 سـالمية بيـة ال ات مقـر ا ف بما املختلفة اسية الد ات املقر ن تضم ة رضر ر رو ر
ـــ املجتم اث ـــ ال حــب ـــ وتر ه عــز ـــ وال الــوط باالنتمـــاء اصــة ا املوضـــوعات زمــن

التعليمية املراحل بمختلف الطالب   .لدى

اسة الد حات   :رمق

سـال .1 بيــة ال ـ معل مــنردو ـم طال لــدى الـوط نتمــاء ـز عز ــ ـة الثانو باملرحلــة مية
ات املتغ عض ضوء م نظر ة   .وج

الطـــالب .2 لـــدى الـــوط نتمـــاء ـــز عز ـــ املتوســـطة باملرحلـــة ســـالمية بيـــة ال منـــا ردو
ات املتغ عض ضوء م نظر ة وج  .من

بيـــــة .3 ال منـــــا دو لتعميـــــق حـــــة مق اتيجية ـــــزراســـــ عز ـــــ ـــــة الثانو باملرحلـــــة ســـــالمية
الطالب لدى الوط   .نتماء

وآليــــات .4 م نظــــر ــــة وج مــــن ــــام ا قبــــل التعلــــيم طــــالب لــــدى الــــوط نتمــــاء تحـــديات
سالمية بية ال اء خ نظر ة وج من ا عل   .التغلب

س .5 التــــــد ات ـــــــا م ــــــة الثانو باملرحلـــــــة ســــــالمية بيـــــــة ال ــــــ معل امـــــــتالك رمــــــدى بـــــــدار
م طال لدى سالمية بية ال ات مقر نحو باالتجاه  .روعالقتھ
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املراجع   :قائمة

الــسميع عبــد آمــال بــصالبة). "2011. (أباظــة، وعالقتــھ ــي العر والقــومي الــوط باالنتمــاء رالــشعو
بيــــة ال ليـــة وطالبـــات طــــالب لـــدى ـــصية يكيــــة: ال لي ية وم ســـي اســـة املــــؤتمر." رد ـــ

الــــ شــــمسيالــــسنو ن عــــ بجامعــــة النفــــ شــــاد لإل عــــشر ادة(رسادس وإ النفــــ رشــــاد ر
ـــ ة. التغي ثـــو عـــد رة-) ينـــاير25رمـــصر القـــا ن: مـــصر عـــ جامعـــة ، النفـــ شـــاد رمركـــز

مج   .78 - 39: 1شمس،

إســــماعيل الفــــداء ــــي أ الــــدين عمــــاد ، ــــ كث املعرفــــة،). ـــــ1413. (ابــــن دار العظــــيم، القــــران تفــــس
لبنا وت،  . نب

سليمان حمود ة أم الـشباب). 2014. (أحمد، لـدى واملواطنـة نتمـاء قـيم عميق سرة . ردو
ر، جامعة بية، ال لية   . 188-135،)158(2زمجلة

ســعيد دعــاء باالنتمــاء). 2015. (أحمــد، الــشعو لتنميــة ــشطة مــن ــ ع قــائم برنــامج رفعاليــة
امل قبل ما أطفال من عينة سةلدى والنفسية،. رد ة بو ال العلوم   .91 -53،)2(16مجلة

ســـــــعد اشـــــــد منيـــــــة،). 2007. (رالبـــــــاز، ـــــــزة ج و املجتمـــــــع مؤســـــــسات ن بـــــــ املجتمعيـــــــة الـــــــشراكة
ية العر ليج ا لدو التعاو مجلس اض، لالر   .ن

إســــــماعيل بــــــن محمـــــد هللا عبــــــد أبــــــو ، العلميــــــة،). 1992. (يالبخـــــار الكتــــــب دار ، البخــــــار يح يـــــ
  . وتب

يم إبـــــرا وليـــــد ـــــوس، امل ي، النـــــو بـــــن شـــــيد رالبكـــــر، وناتـــــھ). ــــــ1422. (ر وم أســـــسھ مكتبـــــة. املـــــن
السعودية ية العر اململكة اض، الر   . الرشد،

ة ســــــو بــــــن ــــــ ع بــــــن محمــــــد مــــــذي، ســــــالمي،). ـــــــ1412. (رال ــــــ املك جمعيــــــة مــــــذي، ال ن ســــــ
مصر رة،   . القا

فـــــايز ـــــ ع ، ـــــ ـــــابالعوا). "2009. (ا باإل ـــــا وعالق الفكـــــر لالنحـــــراف بة املـــــس رمـــــل مجلـــــة"ي ،
العدد اض)39(العدل، الر العدل، ة ا و ر،   .ز

ن وآخـــــر ـــــب م بـــــن محمـــــد امـــــد، ـــــة). ــــــ1424( .وا ر الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ـــــ ؤالتعلـــــيم
اض الر ان، العبي مكتبة املستقبل، شراف واس اضر   .ا

هللا عبـــــد بـــــن مـــــز بـــــن هللا عبـــــد ــــى، ر يا ات): 2010. (ر ـــــ متغ بـــــبعض عالقتـــــھ و الـــــوط نتمـــــاء
ســـالة وجـــدة، املكرمـــة مكـــة بمـــدين ـــة الثانو املرحلـــة طـــالب مـــن عينـــة لـــدى ـــصية رال

السعودية ، القر أم جامعة ،   .ىماجست

عبد منصو اب، نتماء ).2004. (قالراز رحسن، غ شر فضاءات دار و ع، لل   .عمان زوالتو

ســــــليما قيــــــل، الــــــرحمنا عبــــــد بــــــن يــــــة). ـــــــ1424. (ن العر اململكــــــة ــــــ التعلــــــيم وسياســــــة نظــــــام
اض. 15ط. السعودية  .ن.د: الر
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الـــــرحمن عبـــــد ســـــليمان قيـــــل، ســـــالمية). ــــــ1416. (ا بيـــــة ـــــا(ال وم ا–مف ا-رمـــــصاد أســـــس
ا داف ا-وأ ات-ميادي املخـد مة جر افحة م ا دو ا وخصائص ا رأسالي متطلبـات–ر

اع   ).ميم

ـادي عواطـف لـة، و وا ـادي، ـايف لة، و قـيم). 2014. (ا تنميـة ـ الطالبيـة ـشطة ردو
بيــة، ال ليــة بيــة، ال مجلــة ــت، و ال بدولــة امعــة ا طــالب لــدى الــوط والــو ــوار ا

العدد ر، يناير157زجامعة ، و زء ا   .ل،

محمـد فــايزة ، ـ را ا). "2005. (ا ــةالتنميــة بو ال املؤســسة ـ عــشر،"ملجتمعيــة الثانيــة ة الـدو ر،
ليج ا لدو ة بو ال للبحوث ي العر املركز ت، و ال املجتمعية، التنمية بية ال لدو  .ر

صـديق صـفاء بة، امعـة). 2011.(خر ا طلبـة لـدى نتمـاء و العنـف ن بـ اسـات. العالقـة د رمجلـة
النفس، علم ية   . 699-641،)4 (10عر

يم إبرا لطيفة الكتب): 2000. (خضر، عالم نتماء، ز عز التعليم   .ردو

محمد محمود الـسعودية). 2014. (خطاب، يـة العر باململكـة الثـانو التعلـيم طالب لدى ينتماء
العـدد ر، جامعة بية، ال لية بية، ال مجلة زه، عز سية املد ة دا زودو ر ر ،158ر

زء ا ل، يأبر   .الثا

ن وآخــــر محمــــد طيــــب، ــــع،). ـــــ1415. (وا والتو ــــشر لل ــــ ر ا دار ســــالمية، بيــــة ال زأصــــو ل
السعودية ية العر اململكة اض،   .الر

محمـــــــد جـــــــب ر ـــــــ رشـــــــدان، باملرحلـــــــة). 2012. (ر جتماعيـــــــة اســـــــات الد ملنـــــــا ح ـــــــ مق رتـــــــصو ر
ال معيـــــــــة ا مجلــــــــــة ، الـــــــــوط الـــــــــوالء مطالــــــــــب ضـــــــــوء ـــــــــ اســــــــــاتبتدائيـــــــــة للد ـــــــــة ربو

شمس، ن ع جامعة بية، ال لية   .164 - 122،)35(جتماعية،

خليــــل اشــــم محمــــد ــــان، وأســــاليب). 2002. (ر ا ســــ لدر والتخطــــيط ــــا اج م ســــالمية بيــــة وال
ع والتو شر وال للطباعة الراز دار دن، ، و الطبعة ا، ف م والتقو س زالتد ي ر   .ر

عبـــــده محمـــــد ، ـــــ موقـــــع). 2010(. الزغ العـــــرب، والـــــشباب طفـــــال لـــــدى نتمـــــاء و ـــــة و ال ـــــز عز
، التغي شبكة ،   http://al-tabber.com/art600html التعب

محمــــــد يم إبــــــرا ، ـــــــان،). ــــــــ1417. (الــــــشاف العبي مكتبــــــة جديــــــد، منظـــــــو مــــــن ــــــ املد راملــــــن ر
امل اض، السعوديةالر ية العر  .ملكة

أحمـد م حا ، زالشعراو الـوط). "2010. (ي نتمـاء قـيم ـز عز ـ ع املتعـددة بالوسـائط برنـامج أثـر
التاســـع الـــصف طلبـــة لـــدى ـــ البي ماجـــست" والـــو ســـالمية. رســـالة امعـــة ،)غـــزة(ا

  .غزة

ســــالن مــــصطفى ، القــــيم). 2015. (رشـــل وتنميـــة يــــة الدي بيــــة ال ــــ. منــــا إ مقدمــــة عمــــل قــــة رو
عنــــوان ، ــــام ا التعلــــيم ر تطــــو ملركــــز عــــشر التاســــع الــــسنو القــــومي التعلــــيم( ياملــــؤتمر

حدود بال عالم القيم مة وأ ي العر ام شمس،)زا ن ع جمعة ،109- 114.  
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ن حــــس ، دنيــــة). 2014. (الــــشماي املؤســــسات ــــ ن العــــامل لــــدى نتمــــاء و املواطنــــة رمــــستو " ى
اســة العـــددرد ـــسانية، و جتماعيـــة العلـــوم مجلـــة تطبيقيـــة، ـــق)41(اجتماعيـــة امل ،

  .372 -347ص) 1(

تومان محمد مسعود ي، را جتماعيـة). 2019. (الش اسـات الد كتب الوط نتماء يم رمفا
الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ــــ املتوســـــطة املرحلـــــة تحليليـــــة"ــــ اســــة البحـــــث"رد مجلـــــة ،

العددالعل شمس، ن ع جامعة البنات، لية بية،   .20ال

أحمد محمود ، اض). ـ1416. (قشو الر الكتب، عالم دار ماتھ، وم ا الد املن   . رأساسيات

أحمــــد محمــــود ، ضــــوء). ـــــ1421. (قشــــو ــــ اســــية الد املنــــا تخطــــيط ــــ ديثــــة ا ــــات رتجا
مدي ي، العر الفكر دار سالمية، ات رةالتوج القا نصر   . نة

محمـــــد عمـــــر ي، با ـــــع). ــــــ1395. (الـــــش والتو ـــــشر لل العامـــــة ـــــشاة امل ســـــالمية، بيـــــة ال زفلـــــسفة
يا لي طرابلس، عالن،  . و

أحمــد الــرءوف عبــد ات). 2010. (الطــالع، ســ لــدى الــوط باالنتمــاء وعالقتــھ النفــ التوافــق
ســرائيلية و الــ مــن ات املحــر يات نالفلــسطي سلــسلةر ــة، ر غــزة جامعــة مجلــة ز،

مج سانية، ع)12(العلوم ،)9(،621 :666. 

محمـــد حـــسن عـــادل ن ـــسر ، للـــوطن). 2008. (ىطنطـــاو نتمـــاء لتنميـــة امـــل مت برنـــامج فاعليـــة
بتدائيـة املرحلة أطفال ـد. لدى بمع الطفولـة اسـات د مجلـة ، ماجـست سـالة ـص رم ر

للطفولة العليا اسات شمس،رالد ن ع جامعة ،11) 41(،270 .  

هللا عبد مصطفى ، ـ). 2009. (يطنطاو العـام بـالتعليم سـالمية يـة الدي بيـة ال منـا داف أ
ر جامعة بية، ال لية ، مرج بحث الشرعية، املقاصد مدخل   .زضوء

الفتـاح وعبـد القـادر عبـد ن حـس ومحمـد، عطيــة شـاكر وقنـديل، القـادر عبـد فـرج مــصطفىطـھ، ،
النفــــــــ). 2005. (امـــــــل والتحليــــــــل الــــــــنفس علــــــــم أســــــــيوط3ط. موســــــــوعة الوفــــــــاق: ، دار

شر وال   .للطباعة

إمــام ــامي إل ــز، العز الــرابط). 2016. (عبــد ــ ع متــاح الطفــل، انتمــاء لتحقيــق الوالديــة فــن علــم
خhttp://uqu.edu.sa/page/ar/115105التا بتا  7/1/2021ر،

يوســــف يم إبـــــرا هللا، وتحـــــديات). 2004. (العبــــد العـــــصر متطلبــــات ـــــة ملواج ــــة بو ال صـــــالحات
لبنان. املستقبل وت، ب شر، وال ع للتو املطبوعات   . زشركة

هللا عبـــد بـــن مـــز بـــن هللا، يعبــد ـــصية). 2010. (ر ال ات ـــ متغ بـــبعض وعالقتـــھ الـــوط نتمــاء
ليـــــةلـــــ ، ماجـــــست ســـــالة وجـــــدة، مكـــــة بمـــــدين ـــــة الثانو املرحلـــــة طـــــالب مـــــن عينـــــة ردى

القر أم جامعة بية،  .ىال

ذيــــــب عايــــــدة هللا، ــــــامس). 2008. (عبــــــد ا الــــــصف طلبــــــة لــــــدى الــــــذات بتقــــــدير نتمــــــاء عالقــــــة
الثالثة عمان ملنطقة والتعليم بية ال ة مدير د. سا مع الطفولة، اسات د رمجلة

شمس، ن ع جامعة للطفولة، العليا اسات   . 236-223،)40 (11رالد
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