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 ملخص البحث:
هدف البحث إلى توظيف شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز قيم االنتماء الوطني وذلك من 
خالل الكشف عن واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة منن معلمني التربينة 
اإلسالمية، كما رمن  إلنى تحديند كي ينة توظينف اسنتخدام شنبكات التواصنل االجتمناعي فني 

قننيم االنتمنناء الننوطني، ومننن قجننل تح يننخ ذلننك تننم اسننتخدام المنننهج الوصننفي وتننم  تعزيننز
( استبانة، األولنى لمعرفنة مندى 2استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وقد شمل البحث عدد )

استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة البحث، وتضمن  محنورين: األول: تضنمن 
كمنا جناءت االسنتبانة  ي تضمن مواقف درجنة االسنتخدام.قسماء الشبكات المشهورة، والثان

قشننكال االنتمنناء الننوطني، قهميننة االنتمنناء الننوطني، الثانيننة متضننمنة  ال ننة محنناور هنني: 
وقد قوضح  النتائج قن نسبة عالية توافخ علنى قن شنبكات  قساليب دعم االنتماء الوطني.

. كمنا قشنارات إلنى الكي ينة التني التواصل االجتماعي لها دورها فني تعزينز االنتمناء النوطني
بهننا يمكننن توظيننف شننبكات التواصننل االجتمنناعي فنني تعزيننز االنتمنناء الننوطني. كمننا قظهننر 

 البحث تفاوت آراء الذكور عن اإلناث وقن هناك فروقًا ذات داللة وذلك لصالح الذكور.
االنتمنناء الكلمننات المفتاحيننة:  شننبكات التواصننل االجتمنناعي، معلننم التربيننة اإلسننالمية، قننيم 

 الوطني، 
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Research Summary: 

This study aimed to utilize social networks to enhance the values 

of national belonging and revealing the reality of the use of social 

networks among a sample of teachers of Islamic education. It also 

aimed to identify how social networks can be used to promote 

values of national belonging. In order to achieve this, the 

descriptive method was used and the questionnaire was used as a 

tool for the study. The study included (2) questionnaires: the first 

questionnaire to identify the use of social networks in the research 

sample, the first two axes included the names of famous networks, 

and the second ensures the positions of the degree of use. The 

second questionnaire included three axes: forms of belonging to 

the homeland, the importance of belonging to the homeland, and 

ways to support belonging to the homeland. The most important 

results show that a high percentage agree that social networks 

have a role in promoting national belonging, and how Social 

networks can be used to promote National affiliation.. The study 

also showed the different opinions of males & females and that 

there are significant differences in favor of males. 

 keywords: Social networks, Islamic education teacher, Affiliation 

values, National affiliation. 
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 م دمة:
تعد الهوية الث افية متغيرًا مهمًا يؤ ر ويتأ ر بالبيئة التربوية والث افية المحيطة بنالفرد، 
ويعننيا المجتمننع السننعوده كغيننرج مننن المجتمعننات متغيننرات وتحننديات سننريعة علننى كافننة 
األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية فهو ال يستطيع قن يعنيا فني عزلنة 

م  ،مما يسنتوجب اإلمعنان فني كفناءة مؤسسنات التربينة ومندى الوينام بندورها فني عن العال
تزويد قبنائها بالويم واألخالق والمعارف والعلنوم، ليكوننوا لبننة صنالحة للوينام بمسنؤولياتهم 
تجنناج االرت نناء والنهننوه بننوطنهم، وتتننأ ر التربيننة بالت نيننة فنني ظننل التوسننع المننذهل فنني 

المتزايدة والجاذبة لكافة قفنراد المجتمنع صنغارا وكبنارًا ،ممنا قحندث  األدوات واألنظمة الت نية
 تغيرات في حياتهم وقفكارهم وتوجهاتهم الدينية واالجتماعية والفكرية .

وتعنند وسننائل التواصننل االجتمنناعي قحنند األدوات الت نيننة التنني تمثننل واقعننًا فنني الحينناة 
شباب في ظل االنتشار الكبير لالنترنن  االجتماعية ، بل قصبح  تمثل قمرًا مهمًا ودائمًا لل

 وسهولة الحصول على الخدمة بأسهل التكاليف ويسرها.
م( المتخصصننننة فنننني الت نيننننة والتطننننوير 2102وفنننني ت ريننننر قعدتننننه شننننركة تسننننوق )

اإللكتروني، حول واقنع وتطنور اسنتخدام شنبكات التواصنل االجتمناعي فني المملكنة العربينة 
 ند قشنارت إحصناءاته التني قعندتها شنركات األبحناث م، ف2102السعودية حتى يناير عنام 

، قن المملكننة Y2D، وشننركة We Are Social، وشننركة Ipsosالعالميننة مثننل شننركة 
العربيننة السننعودية تحتننل المركننز الثنناني عربيننًا فنني النندخول إلننى االنترننن  والثننامن عشننر 

عنن  %.2ل مليون بمعدل زيادة وص1..0عالميًا، وقن مستخدمي االنترن  النشطين بلغ 
مليننون، وقن .م، وقمننا شننبكات التواصننل االجتمنناعي فوصننل عنندد مسننتخدميها 2102يننناير

نسننبة اسننتخدام شننبكات التواصننل االجتمنناعي )وهنني عبننارة عننن نسننبة حسننابات التواصننل 
، وبلغن  نسنبة الزينادة  %22االجتماعي النشطة بالم ارنة مع عدد سكان المملكة( بلغن  

عنن ينناير  %20م حنوالي2102تماعي النشنطة فني ينناير في عدد حسابات التواصل االج
 م.2102

إن مثنننل هنننذج اإلحصننناءات وريرهنننا تشنننير إلنننى قن مسنننتخدمي شنننبكات التواصنننل 
االجتماعي في تنام مستمر وقن قرلب مستخدميها هم من فئنة الشنباب اذ تتنراوع قعمنارهم 

ومنندى تأ يرهننا عامننًا وهننو مننا ينندعونا إلننى التسنناال عننن قهميتهننا وطبيعتهننا  22 -02بنين 
 واالستفادة منها.

( قن شنبكات التواصنل االجتمناعي 002، 2101وفي ضنوء ذلنك ينرى الشنرنوبي )
التواصنل  ت نينات اسنتطاع  ف ند "والتعليمينة، المعرفينة قصبح  تشنكل تحنديًا كبينرًا للعملينة

 مبيننه اجتماعيناً  كافنة وتحندث تواصنالً  العالم دول من األفراد ماليين تحشد قن االجتماعي
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 قعنداد تزايند إلنى وتضناعفهم، إضنافة اإلنترنن  عالمًينا مسنتخدمي قعنداد زينادة إلنى قدى
  المستخدمين،

ويعد معلنم التربينة اإلسنالمية قحند الركنائز  األساسنية فني منظومنة المدرسنة فهنو 
الننذه ي ننوم بالنندور التننوجيهي المننرتبإل بالهننده اإللهنني فنني بننناء طننالب المرحلننة الثانويننة 

،وال ي تصر دورج على ن ل المعلومة فحسب بل يتعدى إلى إعنداد الطالنب وتشكيل سلوكهم 
وتنشننئته وتوجيهننه مننن جميننع الجوانننب الدينيننة والشخصننية واالجتماعيننة والث افيننة ليكننون 
قادرًا على خدمة دينه ومليكه ووطنه وعلى مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة بكل قشكالها 

   .الجديدة وقيمه معاييرج له اجتماعياً  واقعاً  وجدتق التي العالمية في ظل المتغيرات
 اإلحساس بمشكلة البحث:  

بننناء علننى مننا جنناء مننن نتننائج بالدراسننة االستكشننافية وعنندد مننن الم ننابالت التنني  
قجراهنا الباحننث مننع عينننة منن مننديره قيننادات ومعلمنني إدارة التربينة والتعلننيم بالطننائف حننول 

اصل االجتماعي في تعزيز قنيم االنتمناء للنوطن، التني قهمية وإمكانيات توظيف شبكات التو 
قشننارت بأهميننة دعننم طرائننخ اإلفننادة بشننبكات ووسننائل التواصننل االجتمنناعي وتوظيفهننا فنني 
قضايا المجتمع وفى دعم وتعزينز االنتمناء النوطني. والجندول التنالي يوضنح نتنائج الدراسنة 

 والتعليم بالطائف. ( من قيادات ومعلمي إدارة التربية12التي طب   على عدد )
 (0جدول )

 نتائج الدراسة االستكشافية لمعرفة وجهات نظر قيادات ومعلمي إدارة التعليم بالطائف
حول قهمية توظيف وسائل وشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء للوطن 

 (.12)ن=
 إلى حد ما ال نعم العبارات م

ًا مهمنًا فني دعنم قرى قن لوسائل التواصل االجتمناعي دور  0
 العديد من الويم االيجابية في المجتمع.

22 2 2 
.2% 00.2% 8.. % 

قرى قننننننه يمكنننننن اسنننننتخدام المعلنننننم لوسنننننائل التواصنننننل  2
 االجتماعي وتوظيفها في تعزيز قيم االنتماء للوطن.

22 1 1 
.2..% ..8 % ..8 % 

1 
قرى ضرورة لتوظيف المعلم لوسائل التواصنل االجتمناعي 

اختالف قنواعها في الحنث علنى تنفينذ بعنا محناور  مع
 راية المملكة بطري ة مواتية.

12 1 1 

20.2 % 1 % ..8 % 

 2 1 11لده اعت اد بجندوه وقهمينة وسنائل التواصنل االجتمناعي  2
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 إلى حد ما ال نعم العبارات م
 % 02.1 % 1 % 2.8. خاصة مع انتشارها بين مجتمع الطالب والمتعلمين.

2 
التواصننل االجتمنناعي قعت نند قن توظيننف المعلننم لوسننائل 

مرهون بخبراتنه السناب ة وقسنلوبه فني  مخاطبنة ا خنرين 
 خاصة من الطالب بمجتمعات التعلم.

12 1 % 0 

28.0 % 1 % 2.2 % 

8 
قالحنننن قن عنننددًا منننن معلمننني المننندارس يملكنننون قجهنننزة 
الجنننوالت التننني يسنننتطيعون بهنننا ومنننن خاللهنننا اسنننتخدام 

 وسائل التواصل االجتماعي.

11 0 0 

22.2 % 2.. % 2.. % 

قن توظينننف المعلنننم لوسنننائل التواصنننل االجتمننناعي رينننر  8
 مرتبإل بخبريه في  التدريس.

2 1 11 
8.. % 1 % 22.2 % 

. 
قعت نند ان اخننتالف جنننس المعلننم )ذكننر/ قنثننى( قنند يكننون 
منؤ رًا فني توظينف وسنائل التواصنل االجتمناعي المختلفننة 

 بمجتمع التعلم.

28 0 8 

88.2 % 2.. % 2% 

2 
قرى قن هناك ضرورة لبحث كي ية دمج وتوظيف شنبكات 
التواصل االجتماعي في مواقف التعليم المختلفة من قبنل 

 المعلمين والمعلمات.

22 0 2 

.2.. % 2.. % 02.2 % 

 22 1 0.8 اإلجمالي: 
 24.5 3.2 72.3 النسبة: 

 مشكلة البحث: 
ي ينننة توظينننف شنننبكات التواصنننل تحنننددت مشنننكلة البحنننث الحنننالي فننني معرفنننة ك        

االجتماعي لتعزيز قيم االنتماء الوطني منن وجهنة نظنر معلمني التربينة اإلسنالمية، وقند تنم 
 صيارة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

كيننف يمكننن لمعلمنني التربيننة اإلسننالمية توظيننف شننبكات التواصننل االجتمنناعي لتعزيننز قننيم 
 االنتماء؟ 

 بخ عدد من األسئلة الفرعية: ويتفرع من السؤال السا
  ما واقع استخدام معلمي التربية اإلسالمية لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز

 قيم االنتماء الوطني؟
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  هل توجد فنروق نتيجنة الخنتالف جننس المعلنم )ذكنر/ قنثنى( فني توظينف شنبكات
 التواصل االجتماعي لتعزيز قيم االنتماء الوطني؟

 التواصنل االجتمناعي لتعزينز قنيم االنتمناء النوطني منن  ما إمكانية توظيف شبكات
 قبل معلمي التربية اإلسالمية؟  

 يهدف البحث الحالي إلى: قهداف البحث: 
 تحديد واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لمعلمي التربية اإلسالمية.  -0
اء تحديد كي ية توظيف استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتمن -2

 الوطني. 
 تحددت قهمية البحث الحالي في: قهمية البحث: 

توجيه المعلمين نحو قهمينة توظينف شنبكات التواصنل االجتمناعي فني تعزينز قنيم  -
 االنتماء الوطني.

توجيه مجتمع التعلم والبحث العلمي ألهمية دعم قيم االنتمناء النوطني منن خنالل  -
 وسائل وقدوات التواصل االجتماعي المختلفة.

يننه البنناحثين فنني العلننوم التربويننة إلننى قهميننة تضننمين الرسننالة التعليميننة عبننر توج -
 شبكات التواصل االجتماعي في تعامالتهم وفى تنفيذ مواقف التعليم المختلفة.

  حدود البحث: 
 اقتصر البحث على الحدود التالية:

 . تحديد كي ية توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء الوطني -
عينننة عشننوائية مننن معلمنني ومعلمننات المنندارس الثانويننة بمكتننب الشننرق والغننرب  -

 بمحافظة الطائف. 
الفترة الزمنية التني تنم فيهنا تطبينخ الدراسنة: طب ن  خنالل الفصنل الدراسني األول  -

 هن. 0220/  0221من العام الدراسي 
 مجتمع البحث وعينته: 

علمننات التربيننة اإلسننالمية يتكننون مجتمننع البحننث الكلنني مننن جميننع معلمنني وم   
( 222للمرحلة الثانوية بمكتب الشرق والغرب بمحافظة الطائف، والبالغ عنددهم )
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( معلمنًا 21معلمًا ومعلمة وقد اختار الباحنث عيننة البحنث بشنكل عشنوائيًا بعندد )
 (.%.0ومعلمة وبنسبة )

 منهج البحث: 
صنول علنى البياننات اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي للح   

 وتحليلها في ضوء قهداف البحث، ومن  م التوصل لبعا النتائج. 
 تمثل  قدوات البحث الميدانية في: قدوات البحث: 

اسنننتبانة  لتحديننند واقنننع اسنننتخدام شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي لمعلمننني التربينننة  -
 اإلسالمية. 

مناعي فني تعزينز استبانة  لتحديد كي ينة توظينف اسنتخدام شنبكات التواصنل االجت -
 قيم االنتماء الوطني. 

 مصطلحات البحث: -
 شبكات التواصل االجتماعي:  -

( علنننى قنهنننا ةمجموعنننة منننن (Lamberson,2010,146عرفهنننا المبيرسنننون 
المواقع على شنبكة اإلنترنن  ظهنرت منع الجينل الثناني للوينب قو منا يعنرف باسنم وينب 

فتراضني يجمعهنم حسنب مجموعنات ، تتيح التواصل بين األفراد فني بيئنة مجتمنع ا2.1
اهتمام قو شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسنة( عنن طرينخ خندمات التواصنل المباشنر 

 مثل إرسال الرسائل قو االطالع على الملفات الشخصية لآلخرينة.
ويننرى الباحننث قن وسننائل التواصننل االجتمنناعي عبننارة عننن مجموعننة مننن األدوات 

( التنني تننوفر خدمننة Web2.0مننن االنترننن  )المتننوفرة ضننمن خنندمات الجيننل الثنناني 
تواصل تشاركيه؛ وتمكنهم من إجراء المحاد ات الصوتية ومحاد نات الفينديو المباشنرة، 
وتبنادل المعلومنات والملفننات، النصنية، والصننوتية، والفينديو، إضنافة إلننى نشنر األخبننار 

كافنة  وريرها من الخندمات، وهنو منا جعلهنا ذات قهمينة فني التواصنل االجتمناعي علنى
 المجاالت.

 قيم االنتماء الوطني:  -
الويم هني الصنفات الشخصنية التني يفضنلها قو يررنب فيهنا بعنا النناس فني   افنة معيننة 

 .22(، ص 2111)حولي ، 
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( انهننا لفننن يطلننخ علننى كننل منناهو جنندير باهتمننام المننرء وعنايتننه 0222ويننرى فهمنني ،   
 .العتبارات سيكولوجية واقتصادية ،وقخالقية وجمالية 

ويرى الباحث قنها مجموعة من المعنايير السنلوكية والمبنادل المرروبنة ال ائمنة علنى قسنس 
دينية وع لية و  افية واجتماعية تعبر عنن النسنيج الشخصني للفنرد وتوجنه سنلوكه ونسن ه 

 المعرفي .
االنتمنناء هنننو انتسننناب الفنننرد لوطننننه انتسنننابًا حوي نننًا فكنننرًا تجسننندج الجنننوارع عمننناًل 

 م(2111)محمود،
م(، بأنه ارتباط الفرد بأسرته ومدرسته ودينه ووطنه الذه يعيا 2101يرى )ناصر، و 

فينننه، وإحساسنننه بالعالقنننة ال ائمنننة بيننننهم، والتننني ت نننوم علنننى شنننعورج بمكانتنننه االجتماعينننة 
وااللتزام بالويم والمعايير ونظم الجماعة وتغلينب مصنلحة الجماعنة علنى مصنلحته الخاصنة 

 التي ينتمي إليها.والتعاون مع قفراد الجماعة 
ويعرف الباحث االنتماء الوطني إجرائًيا بأنه: انتساب معنوه بنين الفنرد ومجتمعنه 
باعتبارج عضوًا نافعًا متفاعاًل معه قواًل وعماًل مستعدًا للتضحية والنصرة والدفاع عنه مهتمًا 

يته وتاريخنه ب ضاياج، حريصًا على مصالحه مدركًا لمشكالته محافظًا على  رواته معتزًا بهو 
 ملتزمًا بأنظمته وتشريعاته. 

 النظره للبحث: اإلطار 
 قواًل: وسائل التواصل االجتماعي:

ُتعد وسائل التواصل االجتماعي قهم انجاز ت ني تح خ في قواخر ال رن العشنرين فهني 
فني الحيناة االجتماعينة وقحند قهننم  واقنعفهني وجهنه الجديند وقحند مظناهر االتصنال العنالمي 

هننن ( إن وسننائل التواصننل االجتمنناعي تمثننل بدايننة  ننورة 0218صننر، ي ننول السنن ا)سننمات الع
معرفيننة سننيكون آ ارهننا المتعننددة علننى طبيعننة المعرفننة اإلنسننانية بمننا تننوفرج مننن إمكانيننة 
اإلطالع على المعارف ، وبما تنشرج من قيم وعادات و  افات منن مختلنف المصنادر ، وبمنا 

 ة ذات راية قكثر شمواًل.  سوف تساهم به في خلخ   افة إنساني
(، قن فلسننفة وسننائل التواصننل االجتمنناعي ت ننوم علننى 008م، 2101ويننرى إبننرا)يم )

ةتبنادل المعلومننات بشنكل تعنناوني متواصنل، وهننذج الفلسنفة ريننرت نظنرة العننالم تجناج شننبكات 
التواصنننل االجتمننناعي، فتحولنننوا منننن شنننكل زائنننرين للمواقنننع يتصنننفحون المعلومنننات الجننناهزة 

عليها، إلى قفراد مشاركين في نشر المعلومات يستطيعون نشر قية معلومة لديهم  المنشورة
 وعرضها لآلخرين حول العالمة.
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ل نند اسننتطاع  قن تبننني نظامننًا فنني المشنناركة والتفاعننل بننين قطينناف المجتمننع وقفننرادج 
  .وقصبح  ابرز المؤ رات على الحياة الفكرية والث افية واالقتصادية واالجتماعية

 شبكات التواصل االجتماعي: مفهوم
تعنننننننددت التعريفنننننننات التننننننني تناولننننننن  مصنننننننطلح شنننننننبكات التواصنننننننل االجتمننننننناعي 

Social networking  فتننارة تسننمى وسننائل التواصننل االجتمنناعي وتننارة شننبكات التواصننل
االجتماعي وتارة اإلعنالم الجديند، ولكنهنا تكناد تتفنخ علنى قنهنا مجموعنة قدوات تنتمني إلنى 

( وتدعم تواصنل النناس منع بعضنهم بصنورة شنبكية، Web2.0نترن  )الجيل الثاني من اال 
( Suter, Alexander& Kaplan,2005,48وقنند جمننع سننوتر والكسننندر وكننابلن )

ا راء واالتجاهننات المختلفننة فنني تعريننف الشننبكات االجتماعيننة فنني  ال ننة اتجاهننات رئيسننة، 
 هي: 
ة عن قدوات تعمل علنى االتجاج األول: يرى قصحابه قن الشبكات االجتماعية عبار  -0

 تعزيز ال درات االجتماعية والتعاونية والتشاركية بين مستخدميها.
ويننرى قصننحاب االتجنناج الثنناني: قن الشننبكات االجتماعيننة هنني وسننيإل يعمننل علننى  -2

 تيسير إقامة الشبكات والتواصل االجتماعي وتبادل المعلومات بين المستخدمين.
لشنبكات االجتماعينة بيئنة افتراضنية تمكنن بينما يرى قصحاب االتجاج الثالث: قن ا -1

من إقامنة منظومنة متكاملنة منن التفاعنل والممارسنة والونيم بنين األفنراد فني إطنار 
بيئة محلية محددة، قه قنهنا منصنة عمنل إلنتنام المحتنوى ومشناركته واالسنتفادة 

 من موارد الشبكة وخصائصها.     
اصنل االجتمناعي هني ةمواقنع علنى ( إلنى قن شنبكات التو 21، 2101وذكر ال حطناني )    

شننبكة االنترننن  تمكننن المسننتخدمين ذوه االهتمامننات المشننتركة مننن تكننوين شننبكات خاصننة 
 تربطهم ببعاة.

 قنواع وسائل التواصل االجتماعي:
 تعددت وسائل التواصل االجتماعي فهناك الكثير منها ويمكن ذكر قبرزها :

م، وقند قسسنه كنل منن: جناك 2118 تويتر : وهو موقنع شنبكات اجتماعينة تأسنس عنام -
دورسي، وإيفان ويليامز، ونوع رالس، وبيز ستون، وم نرج الرئيسني فني الوالينات 

 حرفًا . 021المتحدة األمريكية ي دم خدمة التدوين المصغر بحد ققصى 
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م، وقد قسسه كنل 2112ال يس بوك : وهو موقع ويب للتواصل االجتماعي وتأسس عام -
إدواردو سافرين، وكريس هيوز، وقنندرو مناكولوم، وداسنتن من: مارك زوكربيرغ، و 

 موسكوفيتز، وم ّرج الرسمي في الواليات المتحدة األمريكية .
م، ونظنام تشنغيله متعندد المنصنات، وي نوم بتنوفير المراسنلة 2101تأسنس عنام  :الفايبر -

الفوريننة وإجننراء المكالمننات، وإرسننال رسننائل سننواء كاننن  مكتوبننة، قو فيننديو، قو 
 .ور، قو صوت، بشكل مجانيص

م، قنشأج ديفيد كارب، ويعتبر تطبيخ منصة تدوين 2118أسس عام ت :   تمبلر  
اجتماعي، ت وم بالسماع لمستخدميها بالتدوين سواء كان تدوينًا نصًا، قو صورة، 

 قو فيديو، قو ققوااًل، قو روابإل، قو محاد ة صوتية.
ديدة دخل  سوق المواقنع االجتماعينة ب نوة قوقل بالس : قوقل بالس شبكة اجتماعية ج -

ويننرى الجميننع قن فنني السنننوات ال ادمننة سننوف  كونهننا قحنند خنندمات قوقننل العننالمي
تحظى هنذج الشنبكة بعندد كبينر منن األعضناء و النزوار ممنا يجعلهنا منافسنة ونندًا 

 .قويًا لموقع تويتر وفيسبوك
 قهمية وسائل التواصل االجتماعي:

تمنناعي باهتمننام كبيننر مننن جميننع فئننات المجتمننع بننل تمثننل تحظنى وسننائل التواصننل االج
واقعًا في الحياة االجتماعية لما لها من استخدام واسع على المسنتوى الفنرده واالجتمناعي 
وإيجنناد عالقننات اجتماعيننة و  افيننة متباينننة فوريننة ومباشننرة مننع قه شننخص حننول العننالم 

صنننبح  وسنننائل التواصنننل فتمنحنننه فرصنننة التعبينننر عنننن نفسنننه واهتماماتنننه وقفكنننارج ف ننند ق
(، جزءًا ال يتجزق من حيناة مالينين البشنر  Kist, 2013,10االجتماعي، كما يرى كيس  )

وعلنى النررم ممننا يواجهنه اسننتخدامها منن صننعوبات ومعوقنات، إال قن الكثيننر منن المعلمننين 
والمشناركة  wikiو  Blogحول العالم يتواصل مع طالبه من خاللها، ويستخدمون مندونات

وعنننات الن ننناا كنننأدوات تعليمينننة، وقصنننبح منننن المشنننهور قن يسنننتخدم المعلمنننون فننني مجم
والطننالب، علننى حنند سننواء، قجهننزتهم الجوالننة فنني الفصننول الدراسننية للننتعلم والنندخول إلننى 

 شبكات التواصل االجتماعي المختلفة.  
وُيعند اسنتخدام شنبكات التواصنل االجتمنناعي فني العملينة التعليمينة، قحند الجوانننب      

ي نالنن  اهتمننام البنناحثين خننالل السنننوات ال ليلننة الماضننية، وتحدينندًا بعنند انتشننار هننذج التنن
الشبكات، والزيادة المطردة في عدد المشتركين فيها، وسهولة االشتراك وانتشار اسنتخدامها 
بنننننين الطنننننالب فننننني مختلنننننف المراحنننننل التعليمينننننة، وفننننني هنننننذا الصننننندد يشنننننير مولننننننار 

(Moolenaar,2012,7إلى قن ةاستخ ) دام الشبكات االجتماعينة فني التعلنيم ُيعند اتجاهنًا
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تربويننًا حننديثًا لنندعم التعنناون بننين المعلننم والطالننب، ودعننم التعلننيم ال ننائم علننى المشنناركة، 
 والنهوه بالمدرسة والعملية التعليمية وإصالحهاة. 

( قن ةالشبكات االجتماعية تعمل على تفعيل مجتمعنات 1.2، 2102وذكر الفار )    
، وبناء المجتمعات الحية على اإلنترن ؛ حيث يتشارك األفراد اهتمامناتهم وقنشنطتهم، التعلم

 ألن الشبكات تح خ اتصاالت تفاعلية في اتجاهينة.
( إلى ,Navarrete,2012,144  &Veletsianosوقشار فالتسينوس ونافاراتا )   

الفوائنند، إذ إنهننا قن اسننتخدام شننبكات التواصننل االجتمنناعي فنني التعلننيم كننان لننه العدينند مننن 
 تدعم تعلم الطالب، وتعزز خبراتهم، وتح خ االستفادة المناسبة من الوق .

( على ةقن شبكات التواصل االجتماعي، فضناًل عنن Winn, 2012,12وقكد وين )   
كونها تحسن العالقة بين المعلم والطالب، وتجعل التعلم قكثر إ ارة؛ فإنها تعد وسيلة لتنمينة 

يننة لنندى الطننالب، وتحنند مننن األميننة الرقميننة، وتنمنني السننلوك المسننئول فنني المواطنننة الرقم
 استخدامهم للتكنولوجياة.

( قن مواقننننع التواصننننل االجتمنننناعي تمتلننننك كثيننننرًا مننننن 2، 2102ويننننرى البحيننننره )   
 :التسهيالت يمكن استثمارها في تح يخ قرراه تعليمية نظامية قو رير نظامية، ومنها

راك لدى الطلبة والمعلمين من خالل فتح حنوارات علمينة رفع مستوى المعرفة واإلد .0
 .بينهم

 .إدخال قساليب جديدة للتعليم تشجع على طرع األفكار واإلبداع .2
تعزيز روع التواصنل بنين قطنراف العملينة التعليمينة، مثنل المندير والعناملين، وبنين  .1

 المعلمين والطالب، وبين الطالب على مستوى المدرسة والمناطخ والوطن.
(  قهنننم فوائننند اسنننتخدام الشنننبكات االجتماعينننة فننني Blazer,2012,3دد بلينننزر )وحننن

 التعليم فيما يلي:  
تسننتخدم قسنناليب تعلننم مفضننلة لنندى الطننالب، فالعدينند مننن الطننالب يسننتخدمون  .0

شبكات التواصل االجتماعي في كل مكان، حتى في قروقة المدرسة، ألنها تمثنل 
دام لألسناليب المفضنلة لندى الطنالب لهم متعة، فتوظيفهنا فني التعلنيم هنو اسنتخ

 في تعليمهم.
تساعد في حصول الطالب علنى التغذينة الراجعنة الفورينة، بمنا يعنزز منن قندراتهم  .2

 الخاصة على التعلم. 
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ألنها تشجع الطالب  تسمح للمعلمين بالتعرف على احتياجات التعلم لدى الطالب، .1
حصننننول علننننى علننننى التواصننننل مننننع المعلمننننين، وتحدينننند صننننعوبات تعلمهننننم، وال

 االستشارة والمساعدة حولها. 
اسننتخدام الشننبكات االجتماعيننة فنني الفصننول الدراسننية يعننزز التواصننل بننين المعلننم  .2

 وطالبه، وبين الطالب وبعضهم البعا. 
تعزز الشبكات االجتماعية التفاعل بين الطالب وتسهم في مشناركة األفكنار حنول  .2

لنننى مهنننام بعضنننهم النننبعا، المننننهج، واألنشنننطة، وت ينننيم الطنننالب، وتعلننني هم ع
والعمننل فنني فننرق، ومكننن للمعلمننين إضننافة الواجبننات المنزليننة وتبننادل األخبننار 

فتعنزز تواصنل الطنالب للعمنل معنًا وتبنادل وجهنات  والموارد مع مجتمنع الطنالب،
 النظر ومناقشة األفكار، وتزيد من مشاركة الطالب في العملية التعليمية. 

قن شبكات التواصنل االجتمناعي تمكنن الطنالب منن ( 1.2، 2102كما يرى الفار )   
امتالك صفحاتهم الخاصة علنى شنبكة االنترنن ، وتتنيح االسنتفادة منن المنواد التني ينتجهنا 
المختصننون علننى الويننب فنني تنندريس الم ننررات، كمننا تننزود الطالننب بأنظمننة تفاعليننة تسننمح 

اصنة بنه وتحنديثها، بمشاركته في تفاعنل اجتمناعي، وتسنمح لنه بتغيينر قاعندة البياننات الخ
 كما قنها تركز بشكل قساس على المحتوى المعلوماتي للويب.

وفي ضوء ما ت دم ينرى الباحنث قن اسنتخدام وسنائل التواصنل االجتمناعي فني تعزينز  
 قيم االنتماء الوطني يمكن قن يح خ الفوائد التالية: 

سنتخدام تحسن من ميول الطالب واتجاهاتهم نحو االنتماء النوطني ، وذلنك قن ا .0
شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي يسننناهم فننني زينننادة الدافعينننة والفاعلينننة التعليمينننة 

 واكتساب المعلومات التفاعلية الذاتية وتوظيفها في التعلم.
تسنننهم فننني مواجهنننة األفكنننار المنحرفنننة والمضنننللة منننن خنننالل تبنننادل األفكنننار،  .2

ترننننن  واالسننننتفادة مننننن األدوات والمننننواد المسنننناعدة المختلفننننة عبننننر شننننبكة االن
 ومشاركتها عبر صفحات التواصل االجتماعي.

تنننوفر للمعلنننم والطالنننب قنواعنننًا مختلفنننة منننن الوسنننائل التعليمينننة ال ائمنننة علنننى  .1
 الوسائإل، ويسهل االستفادة منها وتداولها ومشاركتها مع الطالب.

يح ننخ اسننتخدامها قفضننل اسننتفادة للطننالب مننن وقننتهم علننى شننبكة االنترننن ،  .2
 الوق . ويكسبهم مهارات إدارة 
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تب نني شننبكات التواصننل االجتمنناعي الطننالب علننى معرفننة بالمسننتجدات الوطنيننة  .2
والفعاليات وريرها مما يرتبإل بموضنوعات واالنتمناء النوطني ، بمنا ينمني وعنيهم 

 تجاج ال ضايا المتعل ة بهذج الجوانب
 والشك قن هذج الفوائد تعطي محفزًا لمعلمي التربية اإلسنالمية للعمنل علنى توظينف    

وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء الوطني، وخاصنة قن هنذج الشنبكات ذات 
 ق ر إيجابي على الفكر والتواصل والتفاعل، وتنشإل التعلم الذاتي.

 قيم االنتماء الوطني: - انيًا 
تحتل قيم االنتماء مرتبة رفيعة في منظومة الهوية الوطنية وبنناء الشخصنية المعتدلنة 

اس قوه تبنى عليه العالقة بنين الفنرد ومجتمعنه وبنين اإلنسنان وجنذورج بنل مطلبنًا فهما قس
 تصبوا إليه النفس البشرية السوية. 

 تكمن قهمية االنتماء في األمور التالية :قهمية االنتماء: 
قنننه عامننل مننن عوامننل بننناء المجتمننع حيننث يسنناعد فنني جعننل الفننرد فعنناال وايجابيننًا مننع  - 

 محيطه   
 تماعي.االج    
 يحمي المجتمع من االنحراف الفكره والسلوكي . -
 يسهم في است رار المجتمع . -
 يعزز النمو الروحي واألخالقي والث افي.  -
 يزيد من التعاطف الوجداني بين قفراد المجتمع . -
يعنند حجننر الزاويننة أله تنميننة اقتصننادية قو سياسننية قو اجتماعيننة فهننو داعننم للتنميننة  -

 طور.والرخاء والت
 علنى المواطننة وقيم عامة بصفة الويم قهمية من قهميتها الوطني االنتماء قيمة تشتخ -

 ذلنك وعلنى المجناالت، كنل فني النناس حيناة تننظم التني هني فنالويم وجه الخصوص،
 وعالقناتهم تعناملهم فني النناس، إليهنا يحنتكم قحكامنا تمثنل االنتمناء النوطني فونيم

 األمنن فيسنودهم وعندل وحنخ ووئنام، الموسن فني خينر ليعيشنوا النبعا، ببعضنهم
 اإلنساني، للسلوك موجها تمثل كما والمحبة واالطمئنان، والرضا والسالمة، واألمان،
 الحربني،  إلينه، ينتمني الذه الوطن ودورج في وفكرج نشاطه اإلنسان به يزن  ومعياراً 
 .م ٢٠٠٢
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 نه وانجازاته ومكتسباته.يعد عنصرًا مهمًا وقساسيًا للفرد السوه المحافن على وحدة وط -
 والونيم تطنرف، إلنى الدينينة الونيم يحنول م قند2112غيناب االنتمناء كمنا ينرى مكنروم  -

 االجتماعية استغالل، والويم إلى المالية استنزاف للثروات والمعامالت إلى االقتصادية
شنعارات  إلنى السياسنية المصنالح المتبادلنة، والونيم ضنوء فني شخصنية عالقنات إلنى

 للنمنو شنرطًا قساسنياً  بالتربنة يعند النبنات ارتبناط ضنمانات تأكيند قن فكمنا جوفناء،
 األمنة لبناء مسنت بل قساسيا شرطا يعد لمجتمعه الفرد انتماء ضمانات والنضج، فإن

 والوطن.
 قبعاد االنتماء :

يعنننند االنتمنننناء قحنننند األهننننداف االسننننتراتيجية للمواطنننننة وتحننننرص جميننننع المؤسسننننات     
 م :  2111وي ه وتتعدد قبعاد االنتماء كما يرى خضر االجتماعية على تح

 .توطيدها إلى االنتماء يسعى والذه الفرد وجود دليل : وهي  Identity الهوية -
 األفراد في  وتماسك وتكافل، تعاون، ضرورة إلى : وتشير  Collectivism الجماعة -
 .المجتمع الواحد   
 .ةاالجتماعي والمعايير بالنظم مسكالت إلى ويشير  Obligation : االلتزام -

 :م قن قبعاد االنتماء هي0222اهات ويرى ال اعود والط
 التضحية من قجل الوطن. -
 .الواجب المطلوب على الوجه األكملالويام ب -
 .التطوعية والخيرية بكافة قنواعهاالويام باألعمال  -
 .المحافظة على اللغة الرئيسية -
 بي.المحافظة على الزه الشع -
 .الت اليد التي يرضى عنها المجتمعالمحافظة على العادات و -
 .مل والتعاون داخل األسرة الواحدةالتكا -

 قيم االنتماء الوطني :
يعتبر االنتماء إلى اإلسالم قصاًل م ررًا شرعًا وينطلخ من ال واعند واألسنس التني ت نوم 

سننلم يحننب مكننة المكرمننة حبننًا عليهننا الرايننة اإلسننالمية، ف نند كننان النبنني صننلى   عليننه و 
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عظيمًا ، ولما قخرجته قريا التف  إليها وقنال ةهللا  إننك ألحنب قره   إلني ،واننك لخينر 
/ 10قره   إلى   ،ولوال قن قهلك قخرجنوني مننك منا خرجن  ة.رواج قحمند فني مسنندج )

01.) 
إلي ،ولنوال قن وعن ابن عباس قال : قال: رسول   لمكة : ةما قطيبك من بلد وقحبك 

 (1228قومك قخرجوني منك ماسكن  ريركة رواج الترمذه، )
فننالوطن لننيس مكاننننًا جغرافيننًا فحسننب ، بنننل هننو قكبنننر مننن ذلننك قننننه تاريخننه وجنننذورج 
ومخزونننه الث ننافي وكننل مننا لننه عالقننة بننه ومننن  ننم فاالنتمنناء يسننتمد قوتننه مننن الشننريعة 

لخ ،ي ول   تعالى )ولو قنا كتبننا علنيهم وقحكامها قوال،   م بحكم الفطرة وسنن   في الخ
، ففني هنذج 88قن اقتلوا قنفسكم قو قخرجوا منن ديناركم منا فعلنوج إال قلنياًل مننهم (النسناء : 

ا يننة الكريمننة يتجلننى حننب الننوطن وصننعوبة تركننه ف نند قننرن   إخننرام الننروع مننن الجسنند 
 بإخرام الجسد من الوطن. 

سالم لهذا البلد باألمن والسالم وررد العنيا إال منن وما دعاء إبرا)يم عليه الصالة وال
حننب لمكننان عبادتننه ومننوطن قهلننه قننال تعننالى ) وإذ قننال إبننرا)يم رب اجعننل هننذا بلنندًا آمنننًا ( 

، وعندما استوطن النبي صلى   عليه وسنلم المديننة قنال) اللهنم حبنب إليننا 028الب رة : 
 .(2888المدينة كحبنا لمكة قو قشد ..( البخاره،)

 ويمكن تحديد قيم االنتماء الوطني في الن اط التالية :
 التزام األفراد بالبيعة للحاكم وولي عهدج . -
حننب هننذج األره المباركننة مننأرز الننوحي وبننالد الحننرمين وقبلننة المسننلمين ، سننلوكًا  -

 عمليًا والدفاع عنها والمشاركة في االنجازات العلمية والعملية.
 ماعي والتعاون البناء بين األفراد والمجتمع.ت وية روع التآلف االجت -
االلتزام بالخلخ اإلسنالمي ال نويم مثنل األماننة واإلخنالص والصندق والصنبر والتعاضند  -

 والتناصح  والتي تمنح االنتماء والمواطنة الصادقة .
 ت ديم المصلحة العامة على الخاصة . -
 تنمية روع التسامح وقبول ا خر واحترام ا خرين. -
 تنمية مهارات االتصال والتعامل مع الث افات األخرى. -
االنفتننناع االيجنننابي علنننى العلنننوم والخبنننرات الدولينننة بمنننا يسننناهم فننني راينننة المملكنننة  -

2111. 
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 احترام األنظمة وال وانين وااللتزام بها . -
 العمل الجاد لما فيه مصلحة الوطن وتحمل المسئولية االجتماعية . -
 لوطن في السراء قو الضراء .التضحية من قجل ا -
 الويام باألعمال التطوعية والخيرية التي تسهم في تأصيل مفهوم المواطنة.-
 المحافظة على التراث الث افي واللغة األصيلة . -
 الحرص على ت دم الوطن ورفعة شأنه. -
 المشاركة في المناسبات الرسمية للدولة والتراث الوطني. -
 تمع الث افية واالقتصادية واالجتماعية واإلسهام في حلها.اإلحساس بمشكالت المج -
 االصطفاف خلف قيادة هذج البالد المباركة .-
 نبذ العنف والتطرف بكل قشكاله . -

 :ية في تعزيز قيم االنتماء الوطنيدور معلم التربية اإلسالم
 ت ندموال المعلومنات،  نورة ظنل فني المواطننة علنى المعاصنرة التحنديات تنأ ير يتعناظم

 المجتمعنات منن الكثينر حولن  التني واالتصنال، المعلومنات لتكنولوجينا السنريع والمتالحنخ
 إلنى الث افينة وخصوصنيتها الوطنينة هويتهنا علنى الحفنا  قندرة علنى األكثنر الت ليدينة
المعرفنة )نصنار  ومجتمع المعلومات مجتمع منها بمسميات عديدة تعرف مفتوحة مجتمعات
 م (هذج التحديات :2110حدد) الزيود م( . وقد 2101والمحسين،
 لهم بالنسبة الوطن وقصبح خاصة، الشباب فئة لدى الوطن حب قيمة انحسار -

 والثروة . الرفا)ية لهم الذه يح خ المكان
 الرمنوز وإحنالل  النوطن شنباب ووجندان ع نول منن الوطنينة الرمنوز طمنس -

 .محلها العالمية
 .الحكومية والتشريعات ال رارات يف الحكومية رير المنظمات نفوذ تزايد -
 . المحلية بالمواطنة للشعور واضح تراجع مع العالمية بالمواطنة الشعور تزايد -

 بالندور تضنطلع التربوينة ومنن ضنمنها المدرسنة قن المؤسسات على يتعين هنا ومن 
 ومرتبطنة والونيم بنالعلم محصننة التحنديات، بإعنداد قجينال هنذج مواجهنة فني بهنا المننوط

 الوطني . النتماءبا
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ويعد معلم التربية اإلسالمية قحند الركنائز  األساسنية فني منظومنة المدرسنة فهنو النذه 
 ي وم بالدور التوجيهي المرتبإل بالهده اإللهي في بناء الطالب وتشكيل سلوكهم.

وال ي تصننر دور معلننم التربيننة اإلسننالمية علننى ن ننل المعلومننة فحسننب بننل يتعنندى إلننى 
ئته من جميع الجوانب الشخصية والدينية واالجتماعية والث افينة ليكنون إعداد الطالب وتنش

ات الفكرينننة المنحرفنننة بكنننل قنننادرًا علنننى خدمنننة ديننننه ومليكنننه ووطننننه وعلنننى مواجهنننة التينننار 
 .قشكالها

ولننذا نجنند معلننم التربيننة اإلسننالمية يضننطلع بنندور عظننيم ي ننوم بننه ، ومسننؤوليات كبيننرة 
لسنلوكي ووقاينة طالبنه منن االنحرافنات الفكرينة والسنلوكية ترتبإل بدورج التربوه والتعليمي وا

 بل ومعالجة من قصابهم شيء من تلك االنحرافات .
وفي ظل التحديات اإلعالمية التي طنرقت علنى المجتمنع منن تهديندات لثوابتننا الوطنينة 
وم ومننات قمننننا الننوطني فننإن ذلننك يتطلننب تنميننة قننيم االنتمنناء الننوطني وتوظيننف وسننائل 

الجتماعي في تعزينز هنذج الونيم والتني تمنر منن خنالل مراحنل متعنددة تبندق بنإدراك التواصل ا
الطالب ألهمية النوطن منن خنالل التوعينة حتنى يصنل إلنى عملينة التعزينز واإلت نان لتصنبح 

 الويمة سلوكًا عمليًا يمارسها الطالب بشكل تل ائي ومن ذلك :
 لوطني لدى الطالب.الويام ببرامج وندوات فكرية توضح قهمية االنتماء ا -
ات ال نرن الحناده والعشنرين التأكيد على مفهوم االنتماء النوطني خاصنة فني ظنل تحديند -

 وسائل التواصل االجتماعي . وتعدد
 تشجيع الطالب على التواصل البناء مع معلمهيم في تعزيز االنتماء الوطني . -
 ل االيجابي مع الت نية.تنمية مهارات االتصال الفعال من خالل إت ان مهارات التعام -
 .2111المؤامة بين تعزيز االنتماء الوطني وراية المملكة  -
ة التني تؤهلنه ليكنون تزويد الطالب بال ندر المناسنب منن المعلومنات الث افينة واالجتماعين -

 في المجتمع .  عضوا نافعاً 
 ديات .معرفة التحديات التي تواجه الوطن ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذج التح -

 الدراسات الساب ة:
( دراسنننة هننندف  إلنننى تعنننرف العالقنننة بنننين (Tsai&Liu,2015قجنننرى تسننناه ولينننو    

ومهنارات إدارة  Facebookاستخدام طالب المدارس الثانوية التايوانية لشبكة ال يس بوك 
الوق  والتحصيل األكاديمي، واتبع  الدراسة المنهج الوصفي، وتمثل  األدوات في اسنتبانة 
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ياس إلدارة الوق  وقوائم نتائج اختبنارات الطنالب السننوية، وطب ن  الدراسنة علنى عيننة ومو
( طالبننًا مننن المنندارس الثانويننة فنني تننايوان، وقظهننرت النتننائج 0122عشننوائية مكونننة مننن )

التي ليسن  ألرنراه قكاديمينة ذات تنأ ير سنلبي  Facebookمهارات التواصل عبر شبكة 
ين قن الطالب الذين يمتلكون مهارات جيندة فني إدارة الوقن  على التحصيل الدراسي، كما تب
فنني التواصننل االجتمنناعي ريننر األكنناديمي، وقنهننم  Facebookهننم ققننل اسننتخدامًا لشننبكة 

قفضننل فنني التحصننيل الدراسنني، وتوصننل  الدراسننة إلننى وجننود عالقننة إيجابيننة بننين مهننارات 
 دراسي. وبين تحصيلهم ال Facebookاستخدام الطالب للوق  على شبكة 

( : وهنننندف  الدراسننننة إلننننى التوصننننل إلننننى معرفننننة األبعنننناد 2102دراسننننة الفاضننننل)  -
االجتماعيننة والث افيننة السننتخدام شننبكات التواصننل االجتمنناعي مننن قبننل الشننباب السننعوده 
ومعرفة قنماط ودوافع استخدامه واالشنباعات التني يح  هنا اسنتخدام هنذج الشنبكات للشنباب 

لدراسننة : قن قكثننر شننبكات التواصننل االجتمنناعي اسننتخدامًا مننن الجنسننين ومننن قهننم نتننائج ا
:تنننويتر ، ال يسنننبوك، اليوتينننوب، ومنننن ابنننرز دوافنننع الشنننباب السنننعوده السنننتخدام شنننبكات 
التواصل االجتماعي :التسلية والترفية وحنب االسنتطالع ، والتعنارف والتواصنل منع ا خنرين 

 وشغل قوقات الفراغ.
دراسننة إلننى التعننرف علننى تننأ ير اإلعننالم الجدينند ( : هنندف  ال2101دراسننة الجمننال ) -

على النسخ الويمي واألخالقي لدى الشباب لوضع آلية لتعزينز الونيم األخالقينة واسنتخدم  
الباحثننة المنننهج الوصننفي والمنننهج المسننحي وقنند توصننل  الدراسننة إلننى قن معنندل اسننتخدام 

األخالقنني ، ولكننن وقن هننذج الشنبكات ق ننرت علننى النسنخ الويمنني  %011الشنباب لالنترننن  
معنندل الث ننة فنني التواصننل االجتمنناعي منننخفا جنندًا ،وقكنندت علننى خطننورة تننأ ير وسننائل 

 التواصل االجتماعي وضرورة توعية الشباب لترشيد استخدام تلك الشبكات .
: هدف  الدراسة إلى التعرف على  العالقة بين إدمان االنترنن   (2100دراسة األسطل)  -

لعالقننات العاط يننة ،واالنحرافننات الجنسننية فنني ضننوء مجموعننة مننن واالرتننراب النفسنني ، وا
المتغيننرات لنندى المتننرددين علننى مراكننز االنترننن  فنني محافظننة خننان يننونس ، وقنند توصننل  
الدراسة إلى وجود عالقة طرديه بين متغيرات الدراسة وإدمان االنترن  واالرتنراب النفسني ، 

 والعالقات العاط ية ،واالنحرافات الجنسية .
( : هدف  الدراسة إلى التعرف على العالقنة بنين االنتمناء النوطني 2101دراسة الحربي ) -

وبعننا قبعننادج )الهويننة، الننوالء، المواطنننة، االجتماعيننة، التننزام ،التننواد، العنندل والمسنناواة 
بننالح وق والواجبننات( وبعننا السننمات الشخصننية م اسننا بالبروفيننل الشخصنني ) السننيطرة 

جتمنناعي، واالسننت الل( وتوصننل  الدراسننة إلننى وجننود معامننل ارتبنناط والثبننات االنفعننالي واال
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موجبننة ذات داللننة إحصننائية بننين درجننة موينناس االنتمنناء الننوطني ودرجننات بعننا سننمات 
 الشخصية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة وجدة. 

ام : هننندف  الدراسنننة إلنننى مناقشنننة الننندوافع منننن وراء اسنننتخد (2112دراسنننة منصنننور)  -
من الطالب وانتهن  الدراسنة  211االنترن  لدى عينة من طلبة البحرين تطبي ًا على عينة 

إلننى قن النندافع األول السننتخدام االنترننن  هننو البحننث عننن المعرفننة،  ننم التننرويح ، وتكننوين 
 عالقات اجتماعية .

منع ( : هدف  الدراسة إلى معرفة مدى تأ ير االنترنن  علنى المجت2112دراسة الخليفي ) -
لديهم الرغبة في اسنتخدام االنترنن  وتعنددت  %20، وقكدت قن معظم قفراد مجتمع الدراسة 

قسننباب االسننتخدام وفنني م نندمتها قرننراه االتصننال ،وتبننادل المعلومننات مننع ا خننرين وقكنندت 
 النتائج قن شبكة االنترن  تعد قداة للغزو الث افي ،وتسبب مشاكل اجتماعية وقخالقية .

 لميدانية ونتائجها: إجراءات البحث ا
 منهج البحث:

استخدم الباحث المننهج الوصنفي النذه يهنتم بجمنع المعلومنات والبياننات المطلوبنة  
حول واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قنيم االنتمناء النوطني لندى 

ينع والنشنر معلمي ومعلمات مدارس التعليم الثانوه بالطائف، وذلنك عنن طرينخ التوز 
التنننني تننننم تصننننميمها وإعنننندادها لجمنننننع  –االسننننتبانة  -االلكتروننننني ألداة البحننننث 

 المعلومات،  م الويام بتحليل نتائجها إحصائيًا.
 مجتمع وعينة البحث:

تكننون مجتمننع البحننث الحننالي مننن جميننع معلمنني ومعلمننات التربيننة اإلسننالمية  
( 222ف والبنالغ عنددهم )للمرحلة الثانوية بمكتب الشرق والغرب بمحافظنة الطنائ
( معلمًا ومعلمة وبنسنبة 21معلمًا ومعلمة. وقد جاءت عينة البحث محددة بعدد )

( 0(، ممن قجابوا على استبانة البحث األول والثاني مًعا، والجدول رقنم )% .0)
 التالي، يوضح توزيع قفراد العينة وف ًا لمتغيره البحث.
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 (2جدول رقم )
 حسب متغيره البحث الميدانيةتوزيع قفراد العينة 

 عينة البحث
 سنوات الخبرة

( 2ققل من) المجموع
 سنوات

( .-2من)
 سنوات

( .قعلى من)
 سنوات

 21 2 00 8 العدد ذكر
 %28.21 %20.82 %1..28 %11.21 النسبة

 08 2 8 2 العدد قنثى
 %22.21 %22.20 %.20.0 %22.20 النسبة

 21 01 .0 02 العدد المجموع
 %011 %22.11 %22.11 %11.11 نسبةال

 قداة البحث الميدانية: -
تمكنننن الباحنننث منننن تصنننميم وإعنننداد قداة البحنننث الحنننالي ةاالسنننتبانة ة بمحاورهنننا 
وف راتها المختلفة، وذلك بعد اإلطنالع علنى بعنا األدبينات والدراسنات السناب ة ذات الصنلة 

ر مثنل هنذج األدوات. وقند قعند بموضوع البحث، باإلضافة إلى خبرة الباحث في إعداد وتطوي
( اسنننتبانتين ؛ إحنننداهما لمعرفنننة ورصننند واقنننع اسنننتخدام معلمننني التربينننة 2الباحنننث عننندد )

 اإلسالمية بالطائف لشبكات التواصل االجتماعي.
( منننن ةقسنننماءة شنننبكات 02وتضنننمن  االسنننتبانة الثانينننة عنننره وت نننديم عننندد )

عينة البحنث علنى تلنك األسنماء فني التواصل االجتماعي التي تم تحديدها وتحديد استجابة 
محورها األول التي من خاللها يوضح المعلم استخدام قه من تلك الشبكات من عدمنه منن 
خالل االستجابة بنن ةنعمة قو ةالة.؛  م تضمن المحور الثناني عنددًا منن العبنارات علنى عيننة 

لمعلننم واقننع البحننث االسننتجابة عننن بنودهننا بنندرجات المواف ننة ، التنني مننن خاللهننا يوضننح ا
اسننتخدام تلننك الشننبكات. وقنند قتنناع الباحنننث فنني نهايننة االسننتبانة إمكانيننة إضننافة المعلنننم 
)المفحننوص( قسننماء الشننبكات األخننرى التنني لننم تنندرم باالسننتبانة الرئيسننية حننال اسننتخدام 

 المعلم/ المعلمة لها.
 قمننا االسننتبانة  الثانيننة ف نند اعتمنندت علننى تحدينند الكي يننة التنني يننتم بهننا توظيننف 

المعلم لشبكات التواصل االجتمناعي. وقند تحنددت هنذج االسنتبانة  فني  ال نة محناور ينندرم 
 تح  كل منهما عدد من العبارات التي تح خ قهداف المحور وقهداف االستبانة  ككل.
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 ( عبارة.00المحور األول: قشكال االنتماء الوطني: وتضمن ) -
 ( عبارة.01المحور الثاني: قهمية االنتماء الوطني، تضمن ) -
 ( عبارة.02المحور الثالث: قساليب دعم االنتماء الوطني، تضمن ) -

روعي في تصميم وبناء ف رات االسنتبانة  قن تت نارب فني عنددها بكنل محنور، بحينث 
تتضمن كل ف نرة منن ف نرات االسنتبانة علنى درجنة اختينار قفنراد عيننة البحنث، لننمإل العبنارة 

درجات(، )كبيرة  2الخماسي وهي: )كبيرة جًدا=  المحدد، وفخ موياس مدرم من نوع ليكرت
درجننة(.  0درجننة(، )ضننعيفة جننًدا=  2درجننات(، )ضننعيفة=  1درجننات(، )متوسننطة=  2= 

ويتم توزيع تلك الدرجات على التنوالي بالنسنبة للعبنارات قو الف نرات اإليجابينة، وتعكنس فني 
 حالة العبارات السلبية.

( حينث يبندق 2-0األوزان البديلنة لججابنة )واعتمد تصحيح االستبانة  وبنودهنا علنى 
التصحيح بجمع الدرجة داخل الدوائر السنتخرام الدرجنة الكلينة لالسنتبانة . وتتنراوع درجنات 

( درجننة. وتشننير الدرجننة المرتفعننة إلننى 0.2 -18عينننة البحننث علننى ة االسننتبانة ة مننن )
حنث تبًعنا لمنا سنبخ ارتفاع مستوه توظيف الشبكات من جانب عينة البحث. وقد اعتمد البا

( فننأكثر ، 2.1حسنناب قننيم المتوسننطات الحسننابية التنني تننم التوصننل إليهننا كالتننالي: عاليننة )
(، وهكننذا إذا كاننن  قيمننة 22.2 - 11.0(، ومنخفضننة ) 22.1 - 2.2ومتوسننطة مننن )

( فهذا يعني المواف ة بدرجة عالينة منن معلمني ومعلمنات 2.1المتوسإل الحسابي قكثر من )
 - 2.2عيننة البحنث، قمنا إذا كانن  قيمنة المتوسنإل الحسنابي منا بنين )–مية التربية اإلسال

( فنإن مسنتوى مواف ننة قفنراد متوسنإل العينننة ، وإن كنان المتوسنإل الحسننابي ققنل مننن  22.1
 ( فيكون مستوى المواف ة منخفضًا.2.2)

 صدق و بات استبانة البحث:
 ي بعرضنه علنى خبنراء صدق المحكمين: تأكد الباحث من صدق االستبانة للبحث الحنال

المحكمين بتخصصات المناهج وعلم الننفس والويناس والت نويم،وتم التح نخ منن صندق 
المحتوه )الظناهره( للمويناس، وقند جناءت توصنيات المحكمنين بندمج بعنا العبنارات 
ون ننل بعضننها إلننى محننور قسنناليب دعننم االنتمنناء الننوطني، وتننم ضننبإل عبننارات محنناور 

 ( عبارة، وهي كالتالي:18في محاورها )االستبانة  ليصل عدد الف رات 
 ( عبارة.00المحور األول: قشكال االنتماء الوطني: وتضمن ) -
 ( عبارة.01المحور الثاني: قهمية االنتماء الوطني، تضمن ) -
 ( عبارة.02المحور الثالث: قساليب دعم االنتماء الوطني، تضمن ) -
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( 2.٠.المحكمين، بلغ  ) وقد حصل  جميع ف رات االستبانة  على نسبة مواف ة من 
 وهذج نسبة مناسبة لتح يخ قهداف البحث الحالي.

  صننندق االتسننناق النننداخلي: قنننام الباحنننث بت ننندير صننندق قداة البحنننث الحنننالي بحسننناب
( معلنم منن رينر عيننة .االتساق الداخلي بعند توزينع وتطبينخ االسنتبانة  علنى عندد )
ومننن خنالل ت ندير معامننل  البحنث، بوقن  سننابخ للتطبينخ علنى عينننة البحنث الرئيسنية،

ارتباط كل ف رة مع الدرجة الكلينة للمويناس تبنين قن جمينع ف نرات االسنتبانة قند ح  ن  
ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية كأداة لوياس وتحديد اسنتجابات عيننة البحنث الحنالي، 

وبننذلك يتكننون البحننث فنني   12.٠ ، وعننند مسننتوه عننند 10.٠عننند مسننتوه داللننة 
(، تشننترك جميعهننا فنني قينناس مننا وضننع  2ف ننرة ، ملحننخ ) 18مننن  صننورته النهائيننة

 لوياسه.
كمننا تننم حسنناب االتسنناق الننداخلي ألبعنناد ومحنناور االسننتبانة ، وذلننك بحسنناب معامننل 

 ارتباط ةبيرسونة لكل محور بالدرجة الكلية، والجدول التالي بيني النتائج:
 تبانة  البحث الميدانية( معامالت االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية الس 2جدول ) 

 معامل الثبات المحور
 112..1 قشكال االنتماء الوطني.-األول
 211..1 قهمية االنتماء الوطني.-الثاني
 881..1 قساليب دعم االنتماء الوطني.-الثالث

 .22..1  بات االستبانة  الكلي
بننر الموينناس يعننرف الثبننات بأنننه دقننة الموينناس قو اتسنناقه، حيننث يعت بننات قداة البحننث: 

 ابتًا إذا حصنل نفنس الفنرد علنى نفنس الدرجنة قو درجنة قريبنة منهنا فني نفنس االختبنار قو 
مجموعات من قسنئلة متكافئنة قو متما لنة عنند تطبي نه قكثنر منن منرة. وقند تنم التح نخ منن 

، فكننان  SPSSعننن طريننخ برنننامج  Cronbach's Alpha بننات قداة البحننث بطري ننة 
( وهو معامل  بات مرتفع، يطمنئن الباحنث علنى تطبي نه علنى 2.٠.معامل الثبات يساوه )

 عينة البحث.
 بحث الحالي وفخ الخطوات ا تية: قجري  الدراسة الميدانية للإجراءات تطبيخ البحث: 

 تح خ الباحث من صدق األداة و باتها. -
 توزيع استبانة البحث مناولة بعد تصميمه والتح خ من صدقه و بات ف راته. -
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العينننة علننى المشنناركة فنني االسننتجابة علننى االسننتبانة واسننتكمال جميننع  حننث وتشننجيع -
 ف راته.

معالجننننة البيانننننات والنننندرجات إحصننننائيًا باسننننتخدام برنننننامج الننننرزم اإلحصننننائية للعلننننوم  -
 (. SPSSاالجتماعية )

 المعالجة اإلحصائية: 
(، SPSSتمننن  المعالجنننة اإلحصنننائية ببرننننامج النننرزم اإلحصنننائية للعلنننوم االجتماعينننة)    

 -وقجري  الحسابات واالختبارات اإلحصائية التالية :
حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات العيننة  -

علنننى     قداتننني الدراسنننة، بهننندف تحديننند واقنننع وكي ينننة اسنننتخدام شنننبكات التواصنننل 
 وتوظيفها لدعم قيم االنتماء الوطني.

 نتائج البحث ومناقشتها: -
  لججابنننة عنننن السنننؤال األول النننذه ننننص علنننى :) منننا واقنننع اسنننتخدام معلمننني التربينننة

 اإلسالمية لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء الوطني؟
( على قفراد عينة 2ملحخ ) –تم اإلجابة عن هذا السؤال بعد تطبيخ استبانة  البحث  -

وريه األول والثاني، ومن  م البحث من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية، بمح
حساب التكرارات والنسب المئوية لكل محور من محاور قداة البحث بعباراته المختلفة، 

 والجداول التالية توضح النتائج التي تم الحصول عليها:
 ( نتائج استجابات قفراد العينة2جدول )

 (21على المحور األول )قنواع استخدام شبكات التواصل االجتماعي(، )ن= 
 االستخدام قسماء شبكات التواصل االجتماعي م

 % ال % نعم
 Facebook 28 88.2% 01 12.2%فيسبوك   0
 Twitter 21 011% 1 1% تويتر  2
 YouTube 12 .8.2% 2 02.2% يوتيوب   1
 Linked in 22 82.2% 00 28.2%  لينكد إن   2
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 االستخدام قسماء شبكات التواصل االجتماعي م
 % ال % نعم

 Pinterest 1 8.2% 18 22.2%  بنترإيس   2
 Google Plus 11 82% 01 22%  بلس  جوجل 8
 Tumblr 1 1% 21 011%   تمبلر  8
 Instagram 18 21% 2 01% إنستجرام  .
 Myspace 2 2% 1. 22% ماه سبيس  2
 Vine 1 1% 21 011%فاين  01
 Net Log 2 02.2% 12 .8.2%ن  لوم  00
 Wakoopa 1 1% 21 011%واكوبا  02
 flickr 11 82% 01 22%فليكر  01
 Ningo 1 1% 21 011%نينجو  02
 Viber 1 1% 21 011%الفايبر  02
  قخره تذكر :... 

يالحن من نتائج الجدول السابخ قن قعلي شبكة للتواصل االجتمناعي جناءت لننن ة 
، كمننا %8.2.، تلننى ذلننك ة يوتيننوبة بنسننبة اسننتخدام وصننل  إلننى %011تننويتر ة بنسننبة 

ب الثالنث. بينمنا ح  ن  بعنا الشنبكات مراتنب قخينرة نظنًرا جاء شبكة ة لينكد إنة في الترتين
لعندم اسننتخدمها مننن جانننب قفننراد العينننة مثنل شننبكاتة نينجننوة، ة تمبلننرة، ة الفننايبرة. ويعننزو 
الباحث تلك النتائج إلى وجود نوع من األلفة التي يالقيها المسنتخدم )معلنم/ معلمنه التربينة 

 Usabilityإلى ما يسمي بسهولة االسنتخدام  اإلسالمية( لنوع معين من الشبكات، إضافة
التني تنفننرد بهننا بعنا الشننبكات عننن ريرهننا. إضنافة قيًضننا لنندعم منا يسننمي بعناصننر الننتعلم 

بصنفحات  Linksالمختلفة، مثل الصور والفينديو وتحرينر النصنوص وكنذلك إدرام النروابإل 
تنني ترجننع إلننى قو مشنناركات المسننتخدمين عبننر تلننك الشننبكات. كمننا ان   افننة االسننتخدام ال

جننناء منننؤ ًرا، فاسنننتخدام وشنننعبية ةتنننويترة واسنننعة بنننالمجتمع  Usabilityعامنننل السنننهولة 
 السعوه.
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كما قن م دار الث ة بين المستخدم ووسيلة التواصل االجتمناعي ُيعند عناماًل مهمنًا 
؛ 2101في تفسير تلك النتيجة، وقد قكدت نتنائج العديند منن الدراسنات السناب ة )الشنهره، 

(. علننى ان عامننل الث ننة مننن Mecheel, 2010م؛ 2102؛ المنصننور،2101حسننانين، 
العوامننل التنني ُتعنند قساسننية فنني ارتبنناط المتل نني )المسننتخدم( بالوسننيلة االتصننالية. ويضننيف 
الباحننث إلننى مننا سننبخ وفننرة قجهننزة الجننوالت وتننداولها بسننهولة ويسننر ببرامجهننا وتطبي اتهننا 

الحياة اليومينة، وإمكانينات توظيفهنا تعليمًينا المختلفة شجع على استخدام تلك الشبكات في 
 بمواقف التعليم والتعلم المختلفة.

ويننره الباحننث مننن خننالل اسننتجابات قفننراد عينننة البحننث قن واقننع اسننتخدام بعننا 
شبكات التواصنل االجتمناعي ُيعند ملموًسنا منن خنالل تلنك االسنتجابات، ويتأكند للباحنث ذلنك 

فيد وتعزز من قيم االنتماء الوطني. والبعند ا خنر الواقع من خالل بعا الممارسات التي ت
 من استبانة  البحث يح خ ذلك. 

( يبين نتائج استجابات قفراد العينة على المحور الثاني )واقع استخدم شبكات 8جدول )
 التواصل االجتماعي(

 العبنننننننننارة م

 استخدم بدرجة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 

 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة رةكبي جدا
 ك ك ك ك ك
% % % % % 

0.  

اعتمد على استخدام 
وسائل وشبكات 

التواصل االجتماعي في 
دعم تخصص التربية 

 اإلسالمية.

28 7 4 1 0 

0.88 2.11 1 
81%  08.2%  01%  2.2%  1%  

2.  

استخدم تويتر وريرج 
من شبكات التواصل 
االجتماعي في التواصل 

البي ومجتمع مع ط
 التعليم.

38 2 0 0 0 

0.20 2.28 2 
%95 %5 5 %0 %0 

1.  
قزود طالبي ومجتمع 
المعرفة بمعلومات عني 
 وتخصصي التدريسي.

26 8 5 1 0 
0.2. 0.28 2 %65 %20 %12.5 %2.5 %0 

 2 0.82 0.22 27 2 5 6 0قرى قن استخدام وسائل   .2
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 العبنننننننننارة م
 استخدم بدرجة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة رةكبي جدا

وشبكات التواصل 
االجتماعي مضيعة 

 للوق .
%0 %15 %12.5 %5 %67.5 

2.  
قحرص على متابعة 
األصدقاء والزمالء على 
شبكات التواصل 
 االجتماعي.

22 2 5 4 0 

0.22 0.21 8 %55 %22.5 %12.5 %10 %0 

8.  

قرى قن شبكات 
التواصل االجتماعي 
تهتم بتوظيف الت نية 
الحديثة بمختلف 
 مجاالت الحياة.

37 3 0 0 0 

0.18 2.18 00 %92.5 %7.5 %0 %0 %0 

8.  
تحث شبكات التواصل 
االجتماعي على 
استخدام التكنولوجيا 

 الرقمية.

36 3 1 1 0 
0.12 0.18 01 

21%  8.2%  1%  2.2%  1%  

..  

اسعي من استخدامي ل 
شبكات التواصل 
االجتماعي تبصير 

طالبي بأنواعها المفيدة 
خاصة في تعزيز قيم 
 االنتماء الوطني.

18 3 0 0 0 

0.21 0.21 8 
92.5 7.5 %0 %0 %0 

2.  

قسعى بين معلمي 
التربية اإلسالمية  
لنشر الث افة الرقمية 
من خالل شبكات 
 التواصل االجتماعي.

33 6 0 0 0 

0.2. 0.28 2 %82.5 %15 %2.5 %0 %0 

01.  
قذكر المصدر الرقمي 
عند التواصل مع 
وسائل التواصل 
 االجتماعي .

12 0 0 0 0 

0.21 2.28 0 %97.5 %2.5 %0 %0 %0 

 . 2.22 0.22 0 0 0 3 37قشارك بتغريدات ترتبإل   .00
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 العبنننننننننارة م
 استخدم بدرجة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة رةكبي جدا

بتخصص التربية 
اإلسالمية وتوظيف 
فروعها بالمجتمع 
 المعلوماتى.

%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

 - 0.28 0.22 متوسإل المحور الثاني
 تشير نتائج الجدول السابخ إلى قن:

در الرقمي عند التواصل مع وسائل التواصل االجتماعي ة جاءت العبارة: ة قذكر المص  -
(. تبعها عبارة ة 2.28( وانحراف معياره )0.21في الترتيب األول، بمتوسإل )

استخدم تويتر وريرج من شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع طالبي ومجتمع 
لث ة اعتمد (،  م بالترتيب الثا2.28( وانحراف معياره )0.20التعليم.ة بمتوسإل )

على استخدام وسائل وشبكات التواصل االجتماعي في دعم تخصص التربية 
اإلسالمية، وقد احتل  العبارة ةقرى قن شبكات التواصل االجتماعي تهتم بتوظيف 

( وانحراف 0.18الت نية الحديثة بمختلف مجاالت الحياة.ة، الترتيب األخير بمتوسإل )
 (.2.18معياره )

عينة  –إلى وجود ممارسات واقعية لمعلمي التربية اإلسالمية  وتشير تلك النتائج -
من خالل التعامالت ا منة التي تتم عبر تلك األدوات ، ومن خالل سهولة  -البحث

االستخدام لبعا من تلك الشبكات واسعة االنتشار بالمملكة العربية السعودية، والى 
االيجابي مع وسائل التواصل  زيادة الوعي الفكره لديهم وإدراكهم بأهمية التفاعل

االجتماعي في ظل التحديات والتغيرات التي قفرزتها وما صاحبها من قفكار ومعت دات 
وقيم ، ويره الباحث قن تلك الممارسات تؤكد واقع استخدام الت نية المرتبطة بشبكات 

 التواصل االجتماعي نتيجة تطورها وانتشارها لده قفراد المجتمع السعوده.
الذه نص على :) هنل توجند فنروق نتيجنة الخنتالف جننس ة عن السؤال الثاني لججاب

المعلم )ذكر/ قنثى( في توظيف شنبكات التواصنل االجتمناعي لتعزينز قنيم االنتمناء النوطني؟ 
وللتح خ من هذج الفرضية تم استخدم اختبنار )ت( لتحلينل الفنروق بنين متوسنطات درجنات 

يف شبكات التواصل االجتمناعي بهندف تعزينز قنيم عينة البحث من اإلناث والذكور في توظ
 االنتماء الوطني. 
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 ( استجابات عينة البحث  8جدول ) 
 (21حول توظيف شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز قيم االنتماء،)ن=

 Sig )ت( انحراف معياره  متوسإل العدد الجنس قبعاد االستبانة

 1.21 2.011 1.1820 0.22 21 ذكر قسماء شبكات التواصل
 1.1212 0.22 08 قنثى

 1.1220 0.10 08 قنثى 1.202 0.82 1.1882 0.12 21 ذكر درجة االستخدام

 1.210 .0.2 .1.122 0.22 21 ذكر قشكال االنتماء للوطن
 1.1822 0.21 08 قنثى

 1.082 0.18 1.18101 0.21 21 ذكر قهمية االنتماء للوطن
 1.1280 0.20 08 قنثى

 اليب دعم االنتماءقس
 للوطن 

 1.220 0.21 1.1.20 .0.1 21 ذكر
 1.2881 0.22 08 قنثى

 1.12122 0.21 08 قنثى 1.112 2.21 1.18222 0.28 21 ذكر األبعاد مجتمعة
( السابخ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزه إلى متغير النوع  8يتضح من جدول ) 

علمي التربية اإلسالمية حول توظيف الشبكات )ذكر/ قنثى( لصالح الذكور من م
( عند مستوه دالة 2.21االجتماعية لتعزيز االنتماء للوطن، حيث بلغ  قيمة ت )

( وعند م ارنة متوسطي المجموعتين يالحن قن الذكور حصلوا على متوسإل ي در 1.12)
مختلفة ( وذلك في مجموع األبعاد ال0.21(، بينما حصل اإلناث على متوسإل )0.28بن )

( 0.22عدا البعد األول: )قسماء شبكات التواصل( الذه جاء متوسطات الدرجات لجناث )
(، كما جاءت متوسطات البعد الرابع قيًضا 0.22قعلى من متوسإل استجابات الذكور)

( قعلى قلياًل من متوسإل درجات 0.20لتشير ارتفاع متوسإل درجات واستجابات اإلناث )
م( 2108. وتختلف هذج النتيجة مع نتائج دراسة الصماده )(0.21استجابات الذكور )

التي هدف  لمعرفة تصورات طلبة ال صيم نحو المواطنة الرقمية وسبل تفعيلها، حيث قكد 
ةالصمادهة عدم وجود فروق بين الجنسين. كما تختلف نتيجة البحث الحالي مع نتائج 

فروق دالة إحصائًيا بين ( حيث قشارت الدارسة إلى عدم وجود Casa, 2018دراسة )
 الجنسين لدعم   افة المواطنة الرقمية من خالل وسائل التكنلوجيا الحديثة.
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ويعزو الباحث هذج النتيجة إلى قن معلمي التربية اإلسالمية من الرجال لديهم 
إمكانيات لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء للوطن، وقد يكون 

 اب منها:مرجع ذلك ألسب
قن المعلم لديه من الجاهزية وبشكل قفضل من المعلمات في توظيف تلك الت نية  -

 لج راء ودعم قيم االنتماء الوطني لده الطالب الذكور.
قن تفوق المعلمات في المحور األولة )قسماء شبكات التواصل االجتماعي( وقيًضا  -

ادة ط يفة رير ملحوظة في في استجابات المحور الرابع )قهمية االنتماء( جاءت بزي
 الفرق بين المتوسطين. 

والنذه ننص علنى :) منا إمكانينة توظينف شنبكات التواصنل لججابة عن السنؤال الثالنث 
 االجتماعي لتعزيز قيم االنتماء للوطن من قبل معلمي التربية اإلسالمية؟

حنث تطلب ذلك تصميم وإعداد بنود االستبانة، بحيث تشير معها استجابات عينة الب
شنبكات  -من معلمني التربينة اإلسنالمية إلنى الكي ينة التني منن خاللهنا ينتم توظينف الت نينة

 وذلك لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة. -التواصل االجتماعي
وقد جاءت االستبانة في عدد من المحاور التي تضمن  بعا العبارات التي تح خ 

جننة اإلحصننائية بعنند اسننتجابات عينننة ذلننك الهنندف. والجنندول التننالي يوضننح عمليننات المعال
 البحث على بنود االستبانة .

 ( يوضح إمكانية توظيف شبكات التواصل االجتماعي .جدول ) 
 (21في تعزيز قيم االنتماء للوطن من قبل معلمي التربية اإلسالمية، )ن=

 العبنننننننننارة م

 درجة المواف ة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 

 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة كبيرة داج
 ك ك ك ك ك
% % % % % 

0 
استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي لدعم االعتزاز 

 بالوطن وقيادته.

18 1 1 0 0 
0.20 2.28 0 

%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

2 
استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي في نشر   افة 

 االنتماء الوطني.
 

22 2 2 4 0 
0.2. 0.28 8 

%55 %22.5 %12.5 %10 %0 
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 العبنننننننننارة م
 درجة المواف ة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة كبيرة داج

1 
قشارك قبناء الوطن قفراحهم، 
عبر استخدامي تطبي ات 
 شبكات التواصل االجتماعي.

11 8 0 0 0 
0.12 2.18 2 %82.5 %15 %2.5 %0 %0 

2 
يمكنني عن طريخ شبكات 
التواصل االجتماعي تأصيل 

 الهوية الوطنية .

18 1 1 0 0 
0..1 2.12 1 

%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

2 
استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي في دعم الرموز 

 الوطنية.

22 2 2 4 0 
0.88 2.02 8 %55 %22.5 %12.5 %10 %0 

8 
استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي لدعم فكرة 
 االنضباط في العمل.

18 1 1 0 0 
0.22 0.21 0. %92.5 %7.5 %0 %0 %0 

8 
كات التواصل قوظف شب

االجتماعي في توجيه طالبي 
نحو االلتزام باألنظمة 
 وال واعد السلوكية.

18 1 1 0 0 
0.22 0.21 02 %92.5 %7.5 %0 %0 %0 

. 

قتخذ قسلوب الحوار عبر 
وسائل وشبكات التواصل 
االجتماعي في حّل المشاكل 
والنزاعات التي ت ع بين 

 الطلبة.

11 8 0 0 0 
0.2. 0.28 . 

%82.5 %15 %2.5 %0 %0 

2 

استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي لتوجيه طالبي 
للمشاركة في األعمال 
التطوعّية والخيرّية التي 

 .تخدم المجتمع

18 1 1 0 0 

0.12 2.18 01 
%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

01 
قتخذ من شبكات التواصل 
االجتماعي منبًرا لتوجيه 
طالبي نحو التسامح 

 وقبول ا خر . والتعايا

12 0 1 0 0 
0.22 0.21 21 %97.5 %2.5 %0 %0 %0 

00 

حب الوطن واالنتماء إليه 
من ُقسس الدين، وكمال 

الع يدة، ولوازم الشريعة التي 
قكررها عبرمشاركاتى بوسائل 

 التواصل االجتماعي.

22 2 2 4 0 

0.2. 0.28 28 %55 %22.5 %12.5 %10 %0 
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 العبنننننننننارة م
 درجة المواف ة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
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 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة كبيرة داج

02 

نني توظيف قره قنه يمك
شبكات التواصل االجتماعي 
في توجيه طالبي إلى قن 
االنتماء للوطن يكسب 
 المواطن الرضا عن ذاته.

18 1 1 0 0 

0.12 2.18 2. 
%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

01 
قشجع طالبي عبر وسائل 
وشبكات التواصل االجتماعي 
للمحافظة على مكتسبات 

 وطنهم .

18 1 1 0 0 
0.22 0.21 20 

%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

02 

قعلن لطالبي عبر شبكات 
التواصل االجتماعي قن 
االنتماء للوطن يحمي من 
المشاكل الداخلية التي تجعل 

 المجتمعات متفرقة.

12 1 2 0 0 
0.2. 0.22 28 

%87.5 %7.5 5% %0 %0 

02 
يمكنني توجيه طالبي إلى 
المشاركة في الفاعليات 
ر المجتمعية الهادفة عب

 وسائل التواصل االجتماعي.

12 1 2 0 0 
0.12 2.18 22 %87.5 %7.5 5% %0 %0 

08 

قره قنه يمكنني عبر شبكات 
التواصل االجتماعي ذكر 
األمثلة من السلف الصالح، 
واالقتداء بالعظماء من 
الرموز الوطنّية، والدينّية، 
 في حبهم وانتمائهم للوطن.

22 2 2 4 0 

0.21 0.20 08 
%55 %22.5 %12.5 %10 %0 

08 

تعزيز المفا)يم الترا ية داخل 
قبناء الجيل، وحّثهم على 
االعتزاز بترا هم وجذورهم 
من المضامين اإلعالمية 
التي تجعلني قشارك طالبي 
عبر شبكات التواصل 

 االجتماعي.

30 5 5 0 0 

0.12 2..8 18 
%75 %12.5 %12.5 %0 %0 

0. 
جل تعزيز التضحية من ق

الوطن في السراء والضراء 
 رسالتي المستمرة لطالبي.

12 0 1 0 0 
0.12 2.1. 11 

%97.5 %2.5 %0 %0 %0 
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02 

قره قن االسترشاد في 
مشاركاتي عبر وسائل 
التواصل با يات ال رآنّية، 
واألحاديث الشريفة التي 
تظهر قداسة الوطن 

واالنتماء له، من قدواره 
 لي.الحيوية في العصر الحا

11 8 0 0 0 

0.22 0.22 02 
%82.5 %15 %2.5 %0 %0 

21 

تذليل كافة الصعوبات التي 
تواجه قبناء الوطن، وزرع 
حب التحده داخلهم من 
الرسائل التي قكررها على 
طالبي عبر استخداماتي 
لشبكات التواصل 
 االجتماعي.

18 1 1 0 0 

0.2. 0.21 21 
%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

20 
خدم وسائل التواصل است

االجتماعي في دعم 
السلوكيات السوية واألفعال 

 االيجابية.

22 2 2 4 0 0.12 2.18 10 

%55 %22.5 %12.5 %10 %0 

22 
استخدم شبكات التواصل 
االجتماعي لتوعية الطالب 
بالمشاركة في المناسبات 

 الرسمية للدولة.

12 0 1 0 0 
0.22 0.21 22 

97.5 2.5 %0 %0 %0 

21 
تبصير الطالب بأنواع 

وسائل التواصل االجتماعي 
الفعالة في تنمية قيم 
 االنتماء للوطن.

18 1 1 0 0 
0.21 0.20 08 

%92.5 %7.5 %0 %0 %0 

22 
توظيف وسائل التواصل 
االجتماعي في نشر مشاعر 
 الفخر واالعتزاز بالوطن .

11 8 0 0 0 
0.12 2.28 12 

%82.5 %15 %2.5 %0 %0 

22 
تنمية مفا)يم األمن الفكره 
لطالبي عبر شبكات التواصل 
االجتماعي بما يضمن تنمية 

 قيم االنتماء الوطني

12 1 1 2 0 
0.28 0.21 02 

%97.5 %7.5 %7.5 %5 %0 

 2 0.28 .0.8 0 2 2 2 22ت ديم ورا عمل ودورات  28



 ...شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم االنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية توظيف إمكانية 
 مسفر بن عيضة المالكي/ د

 

 -5211- 

 العبنننننننننارة م
 درجة المواف ة

سإل
متو
ال

 

ه  ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 كبيرة
 ضعيف جدا ضعيفة متوسطة كبيرة داج

تدريبية تستهدف تفاعيل 
استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي وت نياتها في 

 يم االنتماء الوطني.دعم ق
%55 %22.5 %12.5 %10 %0 

28 
تكثيف حمالت التوعية 

الرقمية عبر شبكات التواصل 
االجتماعي لدعم قضايا 
 االنتماء الوطني ومحاورج

18 1 1 0 0 
0.12 2.11 11 

92.5 7.5 %0 %0 %0 

2. 

تبصير الطالب بنبذ العنف 
شكاله. من والتطرف بكل ق

المضامين اإلعالمية التي 
تجعلني قشارك طالبي عبر 
 شبكات التواصل االجتماعي.

30 5 5 0 0 
0.2. 0.21 00 

%75 %12.5 %12.5 %0 %0 

22 

تهيئة بيئة تعليمية فاعلة 
تتخذ من األنشطة الرقمية 
وتوظف الت نية بإيجابية 
م صًدا لتعزيز االنتماء 

 الوطني

12 1 2 0 0 
0.2. 0.22 02 

%87.5 %7.5 %2  %0 %0 

11 
قعلن لطالبي قن التستر 
على الخائنين، والفاسدين 
 ضد مصلحة الوطن.

22 2 5 4 0 
0.82 2.12 2 

%55 %22.5 %12.5 %10 %0 

10 

قوجه طالبي عبر وسائل 
التواصل باالنفتاع االيجابي 
على العلوم والخبرات الدولية 
ة بما يساهم في راية المملك

2111. 

11 8 0 0 0 
0.22 0.81 12 

%82.5 %15 %2.5 %0 %0 

12 

اء إشعال فتيل الفتن، سو 
قو  كان  طائ ّية، قو حزبّية  

 ريرها من السلبيات التي
قوظف قحد/ بعا شبكات 

 التواصل لمنعها.

30 5 5 0 0 

0.2. 0.28 12 
%75 %12.5 %12.5 %0 %0 

11 
قشير لطالبي إلى قن 

الفكره من األمور  االنحراف
التي تبعدنا عن االنتماء 

 لوطننا .

11 4 0 2 0 
0.2. 0.22 01 

%82.5 %10 %2.5 %5 %0 
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12 

قرى قن التمّرد على قنظمة 
الوطن من السلبيات التي 
يجب علينا كمعلمين في 
مجال التربية اإلسالمية 
 تأكيد البعد عنها تماما.

12 0 1 0 0 

0.22 0.81 22 %97.5 %2.5 %0 %0 %0 

12 
عدم االنضباط في التعليم 
قو التعلم من الصور التي 
 يجب عالجها في مجتمعاتنا.

11 8 0 0 0 
0.22 0.22 22 %82.5 %15 %2.5 %0 %0 

البعد عن كل قشكال  18
وقساليب العنف من صور 
االنتماء للوطن والتي يجب 
على المعلم تضمينها في  

 رسائله لطالبه.

10 6 2 1 0 

0..2 2.1. 2  %77.5 %15 %5 %2.5 %0 

          
( قهم الم ترحات التي يمكن لمعلم التربينة اإلسنالمية قن يسنهم  .يبين الجدول ) 

في توظيف شبكات التواصل االجتمناعي لتعزينز قنيم االنتمناء النوطني لنده طنالب وطالبنات 
ام منن جاننب معلمني ومعلمنات التربينة المدارس المختلفنة. وان هنناك قندرًا كبينرًا منن االهتمن

اإلسالمية في تفعيل تلك األدوات والتطبي ات التكنولوجية التني تسناير العصنر الحنالي وذلنك 
لتعزيننز الوننيم التننني تتبناهننا مؤسسنننات التعلننيم المختلفنننة والمجتمننع السنننعوده، كمننا تشنننير 

عيننة البحنث  –مية البيانات إلى ارتفاع استجابات عبنارات معلمني ومعلمنات التربينة اإلسنال
لهننذا االتجنناج ؛ والمحنندد بكي يننة توظيننف الت نيننة فنني تعزيننز الوننيم . ف نند جنناءت -الحننالي

العبننارات: )اسننتخدم شننبكات التواصننل االجتمنناعي لنندعم االعتننزاز بننالوطن وقيادتننه( لتتصنندر 
(، تلنني ذلننك العبننارة ة البعنند 2.28(، وانحننراف معينناره )0.20ال ائمننة، بمتوسننإل حسننابي )

قشكال وقساليب العنف من صور االنتماء للوطن والتي يجب على المعلنم تضنمينها  عن كل
(.  ننم عبننارة: ة يمكنننني .2.1(، وانحننراف معينناره )2..0فنني  رسننائله لطالبننه. بمتوسننإل )

عن طريخ شبكات التواصل االجتماعي تأصيل فكرة احترام عادات وت اليد وقعراف المجتمنعة 
 (.2.12ه )(، وانحراف معيار 1..0بمتوسإل )

وجنناء فنني نهايننة الجنندول العبننارة: ة تعزيننز المفننا)يم الترا يننة داخننل قبننناء الجيننل، 
وحّثهم على االعتزاز بترا هم وجذورهم من المضامين اإلعالمية التي تجعلني قشارك طالبني 

(. سنبخ تلنك 8..2(، وانحراف معياره )0.12عبر شبكات التواصل االجتماعية بمتوسإل )
ة إشعال فتيل الفتن، سواء كان  طائ ّية، قو حزبّية  قو ريرهنا منن السنلبيات  العبارة، عبارة:
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(، وانحننراف معينناره .0.2التنني قوظننف قحنند/ بعننا شننبكات التواصننل لمنعهننا.ة. بمتوسننإل )
(0.28.) 

وقد قشارت تلنك النتنائج التني قوضنح  قهنم الم ترحنات التني يمكنن قن تسنهم فني 
صنل االجتمنناعي علنى اختالفهنا لندى عيننة البحننث تفعينل وتعزينز دور شنبكات ووسنائل التوا

وان هننناك ممارسننات عدينندة مننن جانننب قفننراد وعينننة البحننث مننن معلمنني ومعلمننات التربيننة 
اإلسننالمية لتعزيننز تلننك الوننيم االيجابيننة بمجتمننع الننتعلم ،وهننذا يعطنني مؤشننرًا علننى اهتمننام 

 على ذلك   المعلمين بهذج الويم استجابة لتعاليم الدين اإلسالمي التي تؤكد 
(؛ الدبيسننني، والطاهنننات 2101ويتفنننخ هنننذا منننع جننناء بنتنننائج دراسنننات: )الجمنننال)

 .(Winn, 2012)( ودراسة وان 2101(؛ الشهره )2101(؛ الشرنوبي )2101)
كما قنه لم تحصل قه ف رة من ف رات االستبانة على درجة ضعيفة جدًا من وجهة 

بية اإلسالمية ي ومنون بندورهم فني تعزينز نظر قفراد عينة البحث، وهذا يعني قن معلمي التر 
قننيم االنتمنناء الننوطني بمسننتويات مختلفننة، ممننا يؤكنند علننى قن مهمننتهم فنني تعزيننز االنتمنناء 
الننوطني مهمننة عظيمننة ومسننئولية كبيننرة فنني ظننل التحننديات الت نيننة الحديثننة عبننر وسننائل 

 التواصل االجتماعي .
ث الحالي من نتائج في ضوء ما توصل إليه البحتوصيات وم ترحات البحث: 

 ومناقشتها فإنه يمكن التوصية بما يلي:
يوصي الباحث بتفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لما لها  -0

من قهمية في تعزيز العديد من الويم المجتمعية المهمة ومن بينها قيم االنتماء 
 للوطن والمواطنة.

ماعي وقنواتها المختلفة لتعزيز قيم ضرورة التوعية بأهمية شبكات التواصل االجت -2
 االنتماء الوطني.

توفير ودعم قنشطة التعلم بالم ررات التعليمية المختلفة وم ررات التربية  -1
اإلسالمية خاصة توضح قهمية شبكات التواصل االجتماعي في التوعية 

 بالمواطنة واالنتماء الوطني.
ة مادًيا وقدبًيا في توظيفهم تشجيع المعلمين/ المعلمات بمراحل التعليم المختلف -2

للت نية وشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الويم االيجابية وخاصة قيم 
 االنتماء للوطن.

دعم المجتمع التعليمي بمبادرات هادفه لتعزيز االنتماء الوطني والدفع بدور  -2
وسائل التواصل االجتماعي في هذا التوجه تحويً ا لراية المملكة والحفا  على 

 ويتها.  ه
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 المراجع:قائمة المصادر و 
(. فعالية برنامج قائم علنى الجينل الثناني للوينب فني تنمينة 2101إبرا)يم، قحمد جمعة ) -

مفا)يم اللغة العربينة لندى طنالب كلينة التربينة واتجاهناتهم نحنوج، مجلنة دراسنات عربينة 
 .021-002(، 11)0في التربية وعلم النفس، 

. معننننننننننايير لت ننننننننننويم المحتننننننننننوى التربننننننننننوه م(2102البحيننننننننننره، خلننننننننننف محمنننننننننند )-
مصننر،  -االجتمنناعي فيسننبوك نموذجننًا، مجلننة الث افننة والتنميننة التواصننل شننبكات فنني
02(22 ،)2-11. 

(. ق ر استخدام شنبكات التواصنل االجتمناعي علنى تشنكيل النسنخ 2101الجمال ، رباب )-
 لعزيز ،جدة .الويمي األخالقي للشباب السعوده ، دراسة ميدانية، جامعة الملك عبدا

 (.  التربية والويم السياسية ، رراس للنشر ، الكوي .2112الحربي ، سعود )-
(: االنتمنناء الننوطني وعالقتننه بنننبعا 2101الحربنني، عبنند   بننن رمننزه بننن عبنند   )-

متغيرات الشخصية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينتي مكنة المكرمنة وجندة، 
ورة، قسم علم النفس) اإلرشاد التربوه(، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير رير منش

 قم ال رى.
(. توظينف شنبكات التواصنل االجتمناعي فني تعلنيم العلنوم 2101حسانين، بدرينة محمند )-

المننؤتمر العلمنني العربنني السننابع حننول التعلننيم  وتعلمهننا بمراحننل التعلننيم قبننل الجننامعي،
افنة منن قجنل التنمينة بسنوهام باالشنتراك منع جمعينة الث  -و  افة التواصل االجتماعي 

 .211 - 022مصر،  –جامعة سوهام 
 (األصول االجتماعية والفلس ية للتربية ، رزة ، مكتبة األفخ .2111حولي، عثمان ) -
(. تننأ ير االنترننن  فنني المجتمننع ، دراسننة ميدانيننة ،عننالم الكتننب 2112الخليفنني، محمنند )-

 212-282(،2،عدد)
 (. االنتماء والوالء، النهضة المصرية، ال اهرة .2118الخولي ، سيد )-
(. دور شنننبكات التواصنننل 2101الدبيسننني، عبننندالكريم علننني والطاهنننات، زهينننر ياسنننين )-

دراسنات العلنوم  االجتماعي في تشكيل الرقه العام لندى طلبنة الجامعنات األردنينة، مجلنة
 .0.-88(،0)21االردن،-االنسانية واالجتماعية 

 ،الويم التأسيسية للشخصية ال رآنية ،مؤسسة قم ال رى ، مصر .2112م ،الديب ،إبرا)ي-
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، إرشنناد الصننحة النفسننية لتصننحيح مشنناعر ومعت نندات االرتننراب ، 2112زهننران ، سنننا، -
 عالم الكتب ، ال اهرة .

 ،الشباب والويم في عالم متغير ،دار الشروق للنشر ، ال اهرة.2110الزيود ، ماجد، -
،الوالء واالنتماء لدى الشاب األردني وق رج فني بنناء الشخصنية 2111السرحان ، محمود،-

 مطبعة التوفيخ للطبع والنشر ، عمان.
، إدارة الشنننباب الخليجننني لمخننناطر وسنننائل التواصنننل االجتمننناعي، 0218السننن ا، همننن  ،-

 الرياه جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 االنترنن  عبنر االجتماعينة لشنبكاتم( فاعلينة توظينف ا2101) سنعيد هاشنم الشرنوبي،-

 وتنمية المهنارات التحصيل في اإللكترونية الرسائل وقنماط للمواقع التعليمية المصاحبة
 طنالب لندى اإللكترونينة والونيم األخالقينة الحديثنة التعليمينة األجهنزة واسنتخدام تشنغيل

 – الننفس لنموع التربينة فني عربينة بكلينات التربينة، مجلنة دراسنات التعلنيم تكنولوجينا
 .228-001(، ص ص 12السعودية، )

(. ق نننر اسنننتخدام شنننبكات التواصنننل اإللكترونينننة علنننى العالقنننات 2101الشنننهره، حننننان )-
ال ننيس بننوك وتننويتر نموذجننًا، رسننالة ماجسننتير ريننر منشننورة، كليننة ا داب "االجتماعيننة

 والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة.
(: ا نر الهيئننات الث افينة فنني محافظنة اربنند فنني 0222ل ناعود، زاينند)الطاهنات، ابننرا)يم و ا-

 .2،ع01ترسيخ االنتماء الوطني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، م
ال صننيم نحننو المواطنننة  م(. تصننورات طلبننة جامعننة2108) سننمعان هننند الصننماده، -

ة ال صنيم، مجلنة دراسنات نفسني جامعنة طلبنة منن عيننة الرقمينة: دراسنة ميدانينة علنى
 .2.2-288(، .0الجزائر، ع )-جامعة قاصده مرباع وتربوية

، المواطنننة والتربيننة الوطنيننة اتجاهننات عالميننة وعربيننة، مؤسسننة 2102عننامر، طننارق، -
 طيبة، ال اهرة .

 ، تدريس الدراسات االجتماعية ، مكتبة الفالع ،بيروت .2110العبيشي، محمد ، -
ة فني عصنر المعلوماتينة ، مكتبنة ا داب ، ، المواطنة ،راينة تربوين2101علي ، ناصر، -

 ال اهرة .
(. تربويننننات تكنولوجيننننا ال ننننرن الحنننناده والعشننننرين 2102الفننننار، إبننننرا)يم عبنننند الوكيننننل)-

 .مصر: الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات -(، طنطا2‚1تكنولوجيا)ويب
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،قبعاد اسنتخدام الشنباب السنعوده لشنبكات التواصنل االجتمناعي 0212الفاضل ، سلوى ،-
دراسة ميدانية على عينة من طنالب وطالبنات جامعنة الملنك سنعود، رسنالة ماجسنتر -،

 رير منشورة ،كلية ا داب ،جامعة الملك سعود.
م( الويم الدينية للشباب منمنظنور الخدمنة االجتماعينة ، 0222فهمي ، نورهان حسن ) -

 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث .
 جمهور المتل ين على االجتماعي التواصل شبكات  يرتأ م(. ٢٠٠٢ ) محمد المنصور، -

 المفتوحنة، األكاديمينة العربينة اإللكترونينة، والمواقنع االجتماعية للمواقع م ارنة دراسة
 .الدنمارك

، نمننوذم مسننت بلي لمنننهج التربيننة الوطنيننة فنني المنندارس الثانويننة 2111فتحنني ، عننزة ، -
 ،ال اهرة.

اقننننع اسننننتخدام خنننندمات الجيننننل الثنننناني للتعلننننيم (. و 2101ال حطنننناني، محمنننند عننننايا) -
في التدريس من وجهة نظر قعضاء هيئة التدريس بكلية  E-learning 2اإللكتروني 

 -التربية فني جامعنة الملنك خالند، مجلنة البحنث فني التربينة وعلنم الننفس، كلينة التربينة
 .2.-11(، 0)11مصر،  -جامعة المنيا

مناء فني المجتمنع الصنحراوه فني مصنر ، جامعنة ، الهوية واالنت0222مبروك، سناء ، - 
 اإلسكندرية .

 ، قيم االنتماء ، االنجلو المصرية ،ال اهرة2111محمود، مصطفى ، -
 مكروم، عبدالودود ، الويم ومسئوليات المواطنة ،راية تربوية ،دار الفكر ، ال اهرة. -
ة البحنننرين ،اسنننتخدام االنترنننن  ودوافعهنننا لننندى طلبنننة جامعننن2112منصنننور ، تحسنننين ، -

، ص 8.،دراسنننة ميدانينننة ،جامعنننة الكويننن  ،المجلنننة العربينننة للعلنننوم اإلنسنننانية ،عننندد 
022-021. 

، تصننور م تننرع لتفعيننل قننيم 2101نصننار ، والمحسننن ،علنني عبنندالراوف ،محسننن ، - 
المواطنة لدى طالب المعلمين كليات التربية ،جامعة ال صيم ،مجلة رسالة التربية وعلنم 
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