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تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية  مقرتح ليريبلية برنامج تدعاف
  امعة بيشة جبطالبات والطالب الالوطنية لدى 

  ٢٠٣٠  اململكةيف ضوء رؤية
 ملخص البحث باللغة العربیة: 

تعزیز القیم اإلسالمیة  مقترح لفاعلیة برنامج تدریبيهدف البحث إلى معرفة 
ت بلغ، ٢٠٣٠  المملكةامعة بیشة في ضوء رؤیةطالبات جووالهویة الوطنیة لدى طالب 

ً طالبا وطالبة)٨٨(عینة البحث الحالي  ) ٤٤( بالسنة األولى في جامعة بیشة، منهم ً
سنة، بمتوسط عمري بلغ ) ٢٠-١٨(طالبة، تراوحت أعمارهم ما بین ) ٤٤(ًطالبا، 

ین تجریبیة ، وقد تم تقسیم كل فئة إلى مجموعت)٠.٨٦(، وانحراف معیاري قدره )١٩.٥٥(
ًطالبا أو طالبة، وطبق الباحثان مقیاسي القیم اإلسالمیة ) ٢٢(وضابطة عدد كل منها 

ًوالهویة الوطنیة من إعدادهما، وبرنامجا تدریبیا من إعدادهما أیضا، واستخدما االتساق  ً
الداخلي لحساب الصدق، والتجزئة النصفیة لحساب الثبات للمقیاسین المستخدمین في 

 لمعرفة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة .T- Test) ت(ختبار البحث، وا
وأظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات . الضابطة

المجموعة التجریبیة ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة بعد تطبیق البرنامج التدریبي 
بینما لم توجد فروق دالة إحصائیا بین ، ) طالبات-طالب (لصالح المجموعة التجریبیة 

بعد تطبیق البرنامج التدریبي ) الطالب والطالبات(متوسطات درجات المجموعة التجریبیة 
ضرورة : وخلص البحث إلى مجموعة من التوصیات، منها. المقترح في التطبیق التتبعي

تدریبیة لتنمیة تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة من خالل دورات 
مهارتهم التدریسیة التي تسهم في تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى الطالب 

مع ضرورة توعیة طالب وطالبات الجامعات السعودیة . والطالبات في المجتمع السعودي
بأهمیة الهویة الوطنیة وأبعادها المحلیة والعالمیة، لمواجهة التحدیات التي یتعرض لها 

 .وقد ختم البحث بمجموعة من المقترحات البحثیة. جتمع السعوديالم

، طالب ٢٠٣٠القیم اإلسالمیة، الهویة الوطنیة، رؤیة المملكة : الكلمات المفتاحیة
  .وطالبات تخصص الدراسات اإلسالمیة، جامعة بیشة
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 ملخص البحث باللغة اإلنجلیزیة  
The Effectiveness of a Proposed Training Program in Promoting 

the Islamic Values and National Identity in Bisha University  
Students in the Light of Saudi 2030 vision 

Prepared by 
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Abstract: 
This research aimed at exploring the effectiveness of a 

proposed training program in promoting the Islamic values and 
national identity in Bisha University Students in the light of Saudi 
2030 Vision. The study sample consisted of (88) students (44) male 
and (44) female in the age range of 18-20 age average: 19.55; 
standard deviation: (0.86) Each sex group was divided into two 
22-student groups: a control group and an experimental group. 
Scales of Islamic Values and National Identity in addition to the 
training program (prepared by the researchers) were used. The 
internal consistency and half-split method were used to verify the 
psychometric properties of the two scales. The T-test was used to 
identify the differences between the control and experimental 
groups. The results showed statistically significant differences 
between the mean scores of the control and experimental groups 
after the application of the training program in favor of the 
experimental group. Furthermore, there were no statistically 
significant differences between the post and follow up tests 
average scores of the experimental group. The study 
recommended facilitating training courses targeting developing 
the teaching skills of the Saudi universities faculty which in turn 
will enhance the Islamic values and national identity.  Moreover, 
efforts should be made to raise the students' awareness about the 
local and international dimensions of their national identity to 
overcome the challenges their societies face. The study concluded 
with some suggestions for further research. 
KEY WORDS: Islamic values, national identity, Saudi 2030 
vision, Islamic Studies department students, Bisha University. 
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 مقدمة: 
ُللقیم دور بارز في حیاة األفراد والمجتمعات، فهي تقوي لحمة المجتمع 
وتماسكه، وتساعده على مواجهه تحدیاته، كما أنها تسهم في توجیه سلوك الفرد، وضبط 

ناء شخصیته في إطار ثقافة مجتمعه وتقالیده، مما دوافعه وانفعاالته؛ مما یساعده على ب
یجعل الفرد یحافظ على مقومات وطنه ومكتسباته ومدخراته وموارده واالعتزاز بمنجزاته، 

  . فهي األساس الموجه لسلوكیات الفرد، وتكوین شخصیته
وتمثل القیم إحدى المكونات األساسیة لبناء شخصیة المتعلم، وتعد من أهم 

ً تشكل شخصیته وهویته الثقافیة واإلنسانیة، فضال عن أهمیتها في إیجاد الجوانب التي
التواصل وتقویة أواصر الترابط والعالقات اإلیجابیة بین أفراد المجتمع ومؤسساته، من هنا 
فإن غرس القیم في نفوس الطالب وتعزیزها هو جوهر العملیة التعلیمیة والتربویة وهدفها 

  . األساس
 وجهات النظر ت تعددفقداألصل إنسانیة األساس والتكوین، القیم في ولكون 

خر، فالقیم مبدأ یحكم سلوك آل ومن مجتمع ،خرآلختلف التمسك بها من فرد احولها، و
، ویوفر لهم مستوى للحكم على ي نحوه باالرتباط القوالمجتمعاإلنسان، ویشعر أعضاء 

 ،حكم یصدره اإلنسان على شيء مابأنها اإلسالمیة األفعال واألهداف، لذلك تعرف القیم 
ًمحددا المرغوب فیه الحنیف مهتدیا بمجموعة من المبادئ والمعاییر التي ارتضاها الشرع 

 )٢٧٤: ٢٠٠٤ون، آخر والرشیدي( .والمرغوب عنه من السلوك

ً مكونا أساسیا في منظومة القیم؛ إذ هي مجموعة من القیم اإلسالمیةوتعد  ً
ة من تصورات أساسیة عن الكون والحیاة واإلنسان واإلله، كما المعاییر واألحكام النابع

وتتكون لدى الفرد من خالل التفاعل مع المواقف والخبرات الحیاتیة . صورها اإلسالم
المختلفة، بحیث تمكنه من اختیار أهداف وتوجهات لحیاته تتفق مع إمكاناته وقدراته، 

  ). ٣٤٥-٣٣٥، ٢٠١٢الحق،(. شرةوتظهر في سلوكه باستراتیجیة مباشرة أو غیر مبا
وعلیه فالقیم تمثل المعاییر الموجهة لسلوك الفرد، والضابطة النفعاالته، وفق 

وفقدانها أو ضیاع اإلحساس بها، أو ) ٢٣: ٢٠١٠الخطیب،(. رؤیة اإلسالم ومقاصده
عشوائیة، ویسیطر علیه اإلحباط؛ لعدم إدراكه  عدم تعرفها یجعل الفرد یقوم بسلوكیات

تساعد الفرد على إیجاد معنى لحیاته بكافة صورها،   ما یقوم به من أفعال، فالقیمجدوى
مما یجعلها ضرورة اجتماعیة تتغلغل في األفراد على شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات تظهر 

  ) ٦٧: ١٤٢٢سعدات، . (في سلوك الفرد
ة في ًلذا فقد أصبح غرس القیم وتعزیزها في العصر الحدیث أكثر إلحاحا وصعوب

آن واحـد؛ لما یتسم به هذا العصر من كثرة التطورات والتغییرات المتالحقة في شتى 
مجاالت الحیاة، وبخاصة ما یتعلق منها بوسائل التقنیة واالتصاالت الحدیثة، والتي جعلت 
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العالم قریة صغیرة تداخلت فیها الثقافات، واختلطت فیها المذاهب والتیارات؛ مما یعرض 
ر األفكار المنحرفة، والثقافات الوافدة، والمؤثرات الفكریة المتطرفة، وما تحمله المتعلم لخط

من أثار سلبیة على قیم المجتمع، إضافة إلى ما صاحب ذلك من تطورات في توظیف 
وسائل التقنیة المعاصرة؛ مما سهل للتیارات الفكریة الوافدة التسلل إلى عقول األفراد، 

ولضعف اهتمام بعض ) ٧٩: ٢٠١٠االكلبي وأحمد، . (یمهموالتأثیر على اتجاهاتهم وق
المعلمین بتعزیز القیم األخالقیة في المواقف التعلیمیة، ولوجود قصور في وعیهم 

ضرورة مما دعا إلى ) ١٤٣٧دراسة السلمي، . (بمسؤولیاتهم في تعزیزها لدى المتعلمین
عزیزها لدى تتنمیتها و بمواالهتما القیم طرق غرسعقد دورات للمعلمین والمعلمات، في 

إلى أهمیة ) ٢٠١١ ي، والرمیضيالعازم(وقد أشارت دراسة ) ٢٠٠٥ ،الخوالدة( .المتعلمین
 وأكدت. في جمیع مراحل التعلیم، ألهمیتها في بناء شخصیة المتعلمینتنمیة القیم الوطنیة 

في تسهم  قیم المواطنة على أن) ٢٠٠٤دراسة مرتجي، (و) ٢٠١٠ ي، القحطان،دراسة(
مما یتطلب ممارسة الطالب والطالبات لتلك . لدى طالب الجامعات السعودیةتحقیق األمن 

  .القیم في حیاتهم الیومیة
طنة اإلیجابیة ال تقتصر على مجرد درایة االحاجة إلى تعزیز قیم الموألن و

قـادرة على المستقلة ال ته ممارستها من خالل شخصیبلالمواطن بحقوقه وواجباته فقط، 
 ال بد ٕ وادراك؛، وحتى تكون المواطنة مبنیة على وعيمجتمعه ووطنهم األمور لصالح حس

 المتعلمیتم من خاللها تعریف وا الدولة، م تشرف علیهینمقصودوتعلیم أن تتم بتربیة 
 من خالل برامج وفعالیات ودورات تدریبیة موجهة وهادفة، بمفاهیم المواطنة وخصائصها
لذا یتعین على . اتمؤسسات عدة، في مقدمتها الجامعا یشارك في إعدادها وتقدیمه

 االنتماءخاصة قیم الجامعات ضرورة تنمیة قیم المواطنة وتعزیزها لدى الطالب الطالبات، و
  )٢٠١٠ ،دراسة عمارة(. التطوعيو وقیم العمل الجماعي خر،والوالء والتسامح واحترام اآل

المتعلم  في تكوین شخصیة ًیجابیاإ ً تأثیرا تؤثریتضح أن القیموفي ضوء ما تقدم 
 هویته الوطنیة بما تتضمنه ي، فتجعله ملتزما أخالقیا وسلوكیا، وعلى وعوهویته الوطنیة

 یعتز إلعداد جیلمن حقوق وواجبات وغیرها من المقومات األساسیة للمواطنة الصالحة، 
  .نه ومجتمعهوممارستها في حیاته، كما یعتز بوالئه وانتمائه لوط ،بثقافته الوطنیة

 ىوتمثل الهویة الوطنیة البصمة التي یتمیز بها اإلنسان عن غیره، وتتجل
 ةفاعلیتها كلما أزیل عنها الغموض دون أن تخلي مكانتها لغیرها من البصمات، فهوی

إذ هي مجموعة من الصفات ) ٦: ١٩٩٩عمارة، . (اإلنسان هي جوهر حیاته وحقیقتها
تي تتفاعل مع المتغیرات المحیطة بها، فتتأثر بها، دون والخصائص واألنماط المعیشیة ال

 أحد مكونات الشخصیة الوطنیة، فال مكان لمن لیست له هویة ةأن تذوب فیها، فالهوی
  ) ١٢٩: ١٩٩٩حجازي،  (.وطنیة في ظل عولمة بال حدود
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ٕوألهمیة البرامج الجامعیة والفعالیات الطالبیة في تعزیز الهویة الوطنیة وابراز 
 ولفاعلیة )٢٠١٢ ، وسعديدراسة الشامان(دها لدى الطالب والطالبات بالجامعات أبعا

البرامج التدریبیة اإلثرائیة في تنمیة الهویة الوطنیة، والتقلیل من الشعور باالغتراب وأزمة 
) ٢٠١١دراسة نوري، ) (٢٠٠٥عبدالقادر، . (الهویة بین طالب وطالبات الجامعات

یمكن تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى طالب فإنه ) ٢٠١٦دراسة سكندر، (
وطالبات الجامعة من خالل تعلیم متنوع وفق استراتیجیات تدریسیة وبرامج تدریبیة إثرائیة، 
تسهم في تشكیل شخصیة طالبها وزیادة انتمائهم لمجتمعهم؛ مما یجعلهم یتفردون 

 ,Rahm. (طلعاتهم المستقبلیةبخصوصیة هویتهم عند تعاملهم مع األخرین ویزید من ت
Jrène; et. Al, 2014() Morgan, Blaire; et. al., 2015) ) Shakurova, 

Marina V, 2015() Sanchez, Delida, 2013(  
في  السائد التعلیمي النظام مخرجات أهم أحد الجامعي الطالب شخصیة وتشكل

 والتعلیمیة التربویة اتالعملی من منظومة وبنائها تشكیلها على تعمل حیث الجامعات،
 وتأثیره القوي اسهامه له والذي التربوي المعرفي المنهاج أبرزها من التي المختلفة،
 وسلوكه النفسي، تكوینه وشخصیته، مما ینعكس على الطالب أفكار بناء في المشهود

 للطالب النفسي التكوین كان كلما بالوسطیة، یتصف المنهاج كان فكلما .المجتمعي
  )٢ ،٢٠١١ خطاطبة،. (اعتداال أكثر المجتمعي وسلوكه اتزانا، أكثر يالجامع

إن شخصیة الطالب السعودي تختلف عن شخصیة غیره من : ویمكن القول
ًالشباب، لخصوصیة المملكة العربیة السعودیة ثقافیا واجتماعیا وتاریخیا، ولدورها  ً ً

ًالمحوري عربیا واسالمیا وعالمیا، دون أن نهمل الظروف  ً المحیطة بهذه الفئة العمریة، ًٕ
لذا . وما تتعرض له من تحدیات في ظل التدفق المعرفي، وعصر العولمة، والغزو الفكري

ًما یعني تقدیمها تعلیما  بناء القیم وتعزیزها لدى طالبها وطالباتها، في یبرز دور الجامعات
ألفكار جهة اموا من میمكنهمما  مهاراتهم وتعزیز هویتهم وقیمهم؛ یقوم على تنمیة

الجامعیة والفعالیات والبرامج  ما تغرس المناهج فعلى قدر المتطرفة والسلوكیات المنحرفة؛
ًقویا  المجتمع یكون بقدر ما المتعلمین؛في نفوس إیجابیة قیم أخالقیة اإلثرائیة من 

 وفي ظل ذلك یسعى البحث الحالي إلى تطبیق برنامج تدریبي مقترح لتعزیز القیم .متماسكا
اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى الطالب والطالبات بجامعة بیشة؛ لمساعدتهم لیكونوا 

  .مواطنین صالحین یدافعون عن خصوصیة المملكة ومكانتها العربیة واإلسالمیة والعالمیة
  

 مشكلة البحث: 
من خالل اهتمام المملكة العربیة السعودیة بفئة الشباب التي تمثل أكثر من 

ًا أن نحو الهیئة العامة لإلحصاء تقریر المملكة، كما ورد في من سكان) % ٥٨(
 الطالبعاما، ولكون ) ٣٠ (ملیون نسمة من السعودیین تقل أعمارهم عن) ١١.٧٤(
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 من أهم الجوانب في تكوین ، وألن القیم ثروة حقیقیة للوطن في حاضره ومستقبلهالجامعي
اهتمامها بهذا للمملكة ) ٢٠٣٠(ؤیة الجامعات السعودیة انطالقا من رلذا أولت ته؛ شخصی
ترسیخ و ها لدى طالبها،تعزیزوالشخصیة المتوازنة الطموحة بناء لى إ تسعى حیث ،الجانب

 إلى اإلنسان الواعي الواثق مً وصوال بهاإلسالمیة والهویة الوطنیة لدیهم؛مفاهیم القیم 
حالي من أهمیة دور وطنه وتحدیاته، فقد نبعت مشكلة البحث الدرك لقضایا الم و،بنفسه

، التي )٢٠٣٠(الجامعات السعودیة في دعم جهود والة األمر في إنجاح رؤیة المملكة 
تعزیز القیم اإلسالمیة : ببعدیه" مجتمع حیوي"جاء المحور األول فیها ینص على إیجاد 

بثق المن"  الوطنیةةتعزیز الشخصی"والهویة الوطنیة، ولتبني وزارة التعلیم بالمملكة لبرنامج 
  .٢٠٣٠من رؤیة المملكة 

: ومن خالل اطالع الباحثین على توصیات مؤتمرات عقدت في المملكة، ومنها
المنعقد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة " ثوابت وقیم"مؤتمر الوحدة الوطنیة 

النبي -، ومؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن ١٧/٩/٢٠١٣-١٦بالریاض خالل الفترة من 
 الذي عقد في رحاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة خالل -هللا علیه وسلمصلى ا

م، وما أشارت إلیه توصیات بعض الدراسات، كدراسة ٢٠١٣ دیسمبر ١١-١٠الفترة من 
، )٢٠١٠(، ودراسة حماد واألغا )١٤٣٠االكلبي، وأحمد، (، ودراسة )٢٠٠٥ ،الخوالدة(

الشاماني وسعد (، ودراسة )٢٠١٠ ،عمارة(دراسة ، و)٢٠١١ ،العازمي والرمیضي(ودراسة 
 ،نوري(، ودراسة )٢٠٠٥ ،عبدالقادر(، ودراسة )٢٠١٥ ،مزغراني(، ودراسة )٢٠١٢
، (Murphy, Peter, 2014، ودراسة (Sanchez, Delida,2013)، ودراسة )٢٠١١

 ,Rahm, Jrène; et. Al  ودراسة (Mudge, Peter; et. Al, 2014ودراسة 
 ,Shakurova)، ودراسة  (Morgan, Blaire; et. al, 2015سة  ودرا،(2014

Marina V, 2015) ، حیث أشارت إلى أهمیة تنمیة القیم وتعزیز الهویة الوطنیة
كما أكدت على  وفاعلیة البرامج التدریبیة في تنمیة القیم والهویة لدى الطالب الجامعي،

زیز انتمائه لوطنه ومجتمعه، دور المؤسسات التعلیمیة في بناء شخصیة المتعلم، وتع
 ي،القحطان(دراسة ، حیث أشارت وتحصینه ضد األفكار المتطرفة والسلوكیات المنحرفة

 لدى طالب -النظام والمشاركة-إلى تدني الممارسات السلوكیة في قیمتي ) ٢٠١٠
إلى أن  (Peterson & Knawels, 2009) دراسة  كما أشارت،الجامعات السعودیة

وألهمیة التخصص بصفة . ین ال یدركون مفهوم المواطنة النشطة أو الفعالةالطالب المعلم
 في تعزیز القیم في حیاة الطالب -العلوم الدینیة بصفة خاصة- عامة، والتخصص في 

 ولكون عینة البحث (Mudge, Peter; et. Al, 2014). الجامعي، وتشكیل هویته
 وتوجیههم ورعایتهم من ،هتمام بهمالحالي تمثل بدایة السلم الجامعي؛ مما یتطلب اال

خالل برامج تدریبیة تنمي قیمهم اإلسالمیة وتعزز هویتهم الوطنیة، وألن طالب وطالبات 
أكثر من -ُجامعة بیشة هم من ینتظر منهم في السنة األولى بالدراسات اإلسالمیة 
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جتمع  بین أفراد الم نشر رسالة اإلسالم السمحة كمتخصصین في علوم الشریعة-غیرهم
   .والوافدین إلیه

ًوتأسیسا على ما سبق، فإن الباحثین یمكنهما تحدید مشكلة البحث الحالي في 
ضعف برامج التدریب وعدم كفایتها في تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى طالب 

 برنامج تدریبي مقترح"وطالبات الدراسات اإلسالمیة السنة األولى بجامعة بیشة، باستخدام 
ویمكن تحقیق ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة ). ٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیة

  : اآلتیة
ما المتوافر من أبعاد القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى الطالب والطالبات  .١

 ؟)٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیةبجامعة بیشة 
امعة بیشة جما احتیاجات طالب وطالبات الدراسات اإلسالمیة بالسنة األولى في  .٢

 ؟)٢٠٣٠( المملكة  في ضوء رؤیةمن القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة
جامعة بطالبات الطالب وما أبعاد القیم اإلسالمیة التي بتطلب تعزیزها لدى ال .٣

 ؟)٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیة بیشة
 جامعة بیشةبطالبات الطالب وما أبعاد الهویة الوطنیة المتطلب تعزیزها لدى ال .٤

 ؟)٢٠٣٠( المملكة ء رؤیةفي ضو
الهویة الوطنیة  والقیم اإلسالمیةما مكونات البرنامج التدریبي المقترح لتعزیز  .٥

جامعة الدراسات اإلسالمیة في السنة األولى بكلیة اآلداب لدى طالب وطالبات 
 ؟)٢٠٣٠( المملكة بیشة في ضوء رؤیة

الهویة الوطنیة لدى  ومیةالقیم اإلسالما فاعلیة البرنامج التدریبي المقترح لتعزیز  .٦
 جامعة بیشة الدراسات اإلسالمیة في السنة األولى بكلیة اآلدابطالب وطالبات 
  ؟)٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیة

 أهداف البحث: 
  :هدف البحث الحالي إلى

تعرف المتوافر من أبعاد القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى الطالب والطالبات  .١
 ).٢٠٣٠( المملكة ؤیةفي ضوء ربجامعة بیشة 

جامعة تعرف احتیاجات طالب وطالبات الدراسات اإلسالمیة في السنة األولى ب .٢
 ).٢٠٣٠( المملكة  في ضوء رؤیةمن القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیةبیشة 

تعرف أبعاد القیم اإلسالمیة المستهدف تعزیزها لدى طالب وطالبات الدراسات  .٣
 من القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیةمعة بیشة جااإلسالمیة بالسنة األولى في 

 ).٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیة
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تعرف أبعاد الهویة الوطنیة المتطلب تعزیزها لدى طالب وطالبات الدراسات  .٤
 من القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیةجامعة بیشة اإلسالمیة في السنة األولى ب

 ).٢٠٣٠( المملكة في ضوء رؤیة
الهویة الوطنیة لدى  والقیم اإلسالمیةیبي مقترح وتطبیقه لتعزیز بناء برنامج تدر .٥

 جامعة بیشة طالب وطالبات الدراسات اإلسالمیة في السنة األولى بكلیة اآلداب
 ).٢٠٣٠( المملكة ضوء رؤیةفي 

الهویة الوطنیة  والقیم اإلسالمیةتعرف فاعلیة البرنامج التدریبي المقترح لتعزیز  .٦
جامعة بیشة في لدراسات اإلسالمیة في السنة األولى بالدى طالب وطالبات 

 ). ٢٠٣٠( المملكة ضوء رؤیة

 أهمیة البحث: 
  : تكمن أهمیة البحث الحالي في جانبین، هما

  : األهمیة النظریة
یسهم البحث الحالي في سد ثغرة في مجال التربیة وعلم النفس والمناهج  -

اإلسالمیة والهویة الوطنیة وطرق التدریس فیما یتعلق بتعزیز مفاهیم القیم 
 ).٢٠٣٠(وطرق تعزیزها في ضوء رؤیة المملكة 

بناء مقیاسي القیم اإلسالمیة، والهویة الوطنیة، مما قد یساعد في  -
تشخیص واقع القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة؛ مما یسهم في تحقیق رؤیة 

  ).٢٠٣٠(المملكة 
اسات مستقبلیة في مجال تدریبي مقترح یتوقع أن یسهم في دربرنامج بناء  -

 .البحث، وتوظیفه في التدریب لتعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة

 األهمیة التطبیقیة :  
االستفادة من البرنامج التدریبي المقترح لتعزیز القیم اإلسالمیة والهویة  -

 ).٢٠٣٠(والوطنیة في ضوء رؤیة المملكة 
 البحث الحالي وأدواته، للوقوف إفادة المهتمین بالتربیة والتعلیم من نتائج -

 .على واقع القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى المتعلمین
 

 حدود البحث: 
  : یتحدد البحث الحالي وفق اآلتي

اقتصر تطبیق البحث الحالي على عینة عشوائیة من : الحدین البشري والمكاني -
 ة اآلداببكلیطالب وطالبات السنة األولى في تخصص الدراسات اإلسالمیة 
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  طالب وطالباتوقد وقع االختیار على. بالمملكة العربیة السعودیةجامعة بیشة 
 یغلب علیها سمة حیث ،لقرب تخرجهم من المرحلة الثانویة؛  األولىالسنة
 البدایة األساسیة  فهم یعیشون مرحلة مراهقة تعد والتهور،واالندفاعیة ،التردد

كما أن طبیعة ) ١١٩-١١٧: ١٩٩٣، عبدالحمید. (والمركزیة لتكوین الهویة
 فضال عن أن هذهإلى حد كبیر، ة شابهت مبالمرحلة الثانویة كانتدراستهم 

في وتطبیقاتها الحدیثة ًاستخداما للتقنیة الرقمیة العمریة  من أكثر الفئات الفئة
المجتمع، مما یتیح لهم التواصل واالنفتاح على ثقافات أخرى، قد تكون مخالفة 

  .ت مجتمعهم وهویتهلقیم وعادا
اقتصر تطبیق البحث الحالي على القیم اإلسالمیة والهویة : الحد الموضوعي -

، وقد تم .٢٠٣٠الوطنیة التي أكدت علیها رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
تحدیدها في ضوء بناء قائمة من القیم أعدها الباحثان، تضمنت مجموعة من 

هویة الوطنیة، وقد استعانا عند بنائها القیم في مجالي القیم اإلسالمیة، وال
، ٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة : بمجموعة مصادر، من أهمها

وأهدافها االستراتیجیة ومحاورها، وعلى األخص ما جاء في توجهات المحور 
، "وطن طموح"وبعض ما جاء في المحور الثالث " مجتمع حیوي"األول 

راسات السابقة التي اهتمت بالقیم باإلضافة إلى بعض ما أوصت به الد
وتعزیزها لدى الطالب والطالبات في مراحل التعلیم، كما تمت االستفادة من 

وقد جاءت تلك القیم في . برامج وزارة التعلیم المهتمة بتنمیة القیم وتعزیزها
: محور القیم اإلسالمیة: استمارة التطبیق االستطالعي على النحو التالي

). مح، العدل، التطوع، االتقان، المثابرة، الشفافیة، العزیمةالوسطیة، التسا(
الهویة الدینیة، الهویة الفردیة، الهویة المجتمعیة، : (محور الهویة الوطنیة

، وبعد تحلیل النتائج )االنتماء الوطني، التراث الوطني، الهویة الحاسوبیة
 الذین استجابوا بحساب التكرارات والنسب المئویة، تبین أن الطالب والطالبات

لتطبیق األداة كانت نتائج استجابتهم على محور القیم اإلسالمیة، ومحور 
 .الهویة الوطنیة متوسطة فأقل

طبقت أدوات هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام : الحد الزماني -
 .هـ١٤٣٨/١٤٣٩الجامعي 

  
 
 مصطلحات البحث:  

   Effectiveness :فاعلیة -
حجم التأثیر الدال إحصائیا بین : "الفاعلیة بأنها) ٨: ۲۰۰۹ ،أبو مندیل(عرف 

  ."التطبیق القبلي والبعدي لالختبار المصمم لقیاس حجم التأثیر
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  Training Programي بالبرنامج التدری -
نوع من أنواع التدریب یهدف إلى  ":بأنه) ٧٩: ۲۰۰۳ ،شحاتة والنجار( هعرف

ویر معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، بما یتفق إعداد األفراد وتدریبهم في مجال معین وتط
 ،قاسم(عرفه ، كما "مع الخبرات التعلیمیة للمتدربین ونموهم وحاجاتهم لتنمیة مهارة ما

 المتدربین ویتناول لدى تغیرات ثنشاط مخطط یهدف إلى إحدا: "بأنه) ٧: ۲۰۱۳
   ."ة عالیةٕ وأدائهم واتجاهاتهم بكفاءة وفعالیة وانتاجیموسلوكیاته ممعلوماته

بأنه مجموعة من : -ًإجرائیا- ویعرف الباحثان البرنامج التدریبي المقترح 
االستراتیجیات واألنشطة التدریبیة المنظمة والمخططة وفق زمن محدد، تهدف إلى تطویر 

كما تم . معارف المتدربین ومهاراتهم واتجاهاتهم؛ لتعزیز قیمهم اإلسالمیة وهویتهم الوطنیة
 .حث الحاليتطبیقه في الب

 تمجموعة من المعاییر والموجهات للممارسا: ًویقصد بها إجرائیا: القیم اإلسالمیة -
السلوكیة القولیة والعملیة الضابطة لسلوك الفرد وتصرفاته وفق مبادئ الدین 

  . اإلسالمي وعادات وتقالید مجتمعه، وتقاس بالمقیاس المستخدم في البحث الحالي
اعتزاز الفرد بانتمائه لمجتمعه، وانتسابه : ًا إجرائیاویقصد به: الهویة الوطنیة -

كما تقاس . لوطنه بكل ما یحمله من تراث ثقافي وموروث حضاري ودیني
  . بالمقیاس المستخدم في البحث الحالي

وهم الطالب والطالبات الذین یدرسون في : طالب الدراسات اإلسالمیة للسنة األولى -
نظام الساعات المعتمدة في تخصص الدراسات كلیة اآلداب بالسنة األولى، وفق 

 .هـ١٤٣٨/١٤٣٩اإلسالمیة في الفصل األول من العام الجامعي 
  
  
  
  
  
  
  
 اإلطار النظري: 
 مفهوم القیم: 

 سمي بذلك ألنه یقوم مقامه، وقدره؛لغة جمع قیمة، وهي ثمن الشيء  القیم
ماله ثبات : ؛ لذا یقالوقومت السلعة أي ثمنتها، والقیمة هنا تشیر إلى الثبات في الثمن
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ودوام على األمر، وقوم الشيء أي أصلحه، وقیم الشيء بمعنى أظهر ما فیه من إیجابیات 
  )٥٢١: ١٩٩٤، المعجم الوجیز( .وسلبیات

ِالقیم جمع قیمة، وهيو ِمجموعة من المثل والمبادئ والضوابط األخالقیة : ُ َِّ ٌَّ ِ ِ ُ
ِالموجهة لسلوك الفرد والجماعة، القی ِ ِِ ُ  وقوم السلعة تقویما واالستقامة ،مة واحدة القیمِّ

 أي توجهوا إلیه دون )فاستقیموا إلیه (:تعالىاستقام له األمر، وقوله : االعتدال، یقال
 والقیمة واحدة القیم وتعني االستقامة . أي مستقیم، وقوم الشيء تقویما فهو قویم،اآللهة

: ١٤٠٢الجوهري، (.  قویم أي مستقیم الشيء فهوتفیقال استقام له االمر واعتدل، وقوم
.  على شيءت الدوام أو الثبات على األمر فما لیس له قیمة هو ماال یثبي، وتعن)٧٧٤

  )٧٧٤:ت . إبراهیم مصطفي، د(
 من منظور تربوي القیم مفهوم:  

القیم هي المعاییر المرجعیة الدینیة أو االجتماعیة التي یتم في ضوئها الحكم 
. لوك أو األشخاص بما هو صواب أو خطأ، أو حسن أو قبیحعلى المواقف أو الس

. وتصنف القیم إلى قیم دینیة، وخلقیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وجمالیة وغیرها
ًوهي أكثر ثباتا وأوسع تعمیما وأصعب تغییرا وأكثر أهمیة من االتجاهات؛ ألنها تشیر إلى  ً ً

  )٣٤٣: ٢٠١٤االكلبي، . (قضایا اجتماعیة أكثر منها فردیة
مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العلیا التي یؤمن بها : كما تعرف بأنها

مجموعة الناس ویتفقون علیها فیما بینهم، ویتخذونها میزانا یزنون بها أعمالهم، 
حكام  القیم مجموعة من األویحكمون بها على تصرفاتهم المادیة والمعنویة، وتمثل

 واقعیة، یتشربها الفرد من خالل تفاعله مع المواقف المعیاریة المتصلة بمضامین
ماعة معینة، حتى تتجسد في سیاقات جحكام قبوال من  أن تنال هذه األطوالخبرات، ویشتر

 األحكام التي یصدرها ، وهي مجموعةهاهتماماتالفرد السلوكیة أو اللفظیة أو اتجاهاته أو 
تتوقف على ثقافة الفرد وخبراته وتلفة الفرد لتقییم المواقف والموضوعات واألشیاء المخ

  ).٢٤: ١٩٨٤زاهر، (.  االجتماعیة السائدةهعاییرمالشخصیة و
معیار للحكم على كل ما یؤمن به : "القیم بأنها) ٦١: ٢٠١٥ ،الصقرات(وعرف 

مجتمع ما من المجتمعات البشریة، حیث یتم من خالله الحكم على شخصیة الفرد ومدى 
 الفرد بصور یتمثلهامع، وقد تكون هذه القیم ایجابیة أو سلبیة، صدق انتمائه نحو المجت

صریحة أو ضمنیة وتنعكس آثارها في سلوكه فتحدد حیاته ونمط شخصیته، وتتمثل في 
  ". هاالقیم المعرفیة، والقیم االجتماعیة، والقیم الدینیة، والقیم االقتصادیة وغیر

وك اإلنساني، فهي تشكل  محددات للسلعبارة عنیتضح مما تقدم أن القیم و
ًإطارا مرجعیا یحكم سلوك الفرد عند ممارسة نشاطه وأفعاله المختلفة، وتمثل في الوقت  ً
ًذاته أحكاما معیاریة یستند إلیها الفرد في إصدار حكم على الموضوعات واألشیاء وسلوك 
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ًوأفعال اآلخرین، ومن ثم تلعب القیم دورا محوریا في ضبط سلوك األفراد، على  اعتبار أنها ً
ًتوجه سلوكیات وممارسات األفراد نحو المرغوب فیه اجتماعیا، لذلك تعد القیم أداة معنویة 

 .لتحقیق المواطنة الصالحة لألفراد داخل المجتمع

  القیم اإلسالمیةمفهوم :  
هي مجموعة من المعاییر واألحكام النابعة من تصورات الفرد عن الكون والحیاة 

 لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواقف نا اإلسالم، وتتكوواإلنسان كما صوره
ٕ تمكنه من اختیار أهداف في حدود قدراته وامكاناته، ثوالخبرات الحیاتیة المختلفة، بحی

وللقیم اإلسالمیة مصادر تشتق .  في صورة سلوك عملي مباشر أو غیر مباشرموتترج
 أن للقیم اإلسالمیة خصائص اع، القیاس، كمالقرآن، السنة النبویة، اإلجما: منها هي
 - ٣٣٥: ٢٠١٢الحق،  (.أنها ربانیة تتسم بالشمول، والوسطیة، واألبدیة: تتمثل في

٣٤٤.(  
 الهویةمفهوم :  

أن الهویة هي إحساس الفرد بذاته وتمایزه، وقدرته ) ٢٩: ١٩٩٥محمد، (یرى 
بینما . حدید أهدافه في الحیاةعلى اتخاذ القرار بوضوح والثبات في االلتزام القیمي مع ت

أن الهویة هي مجموعة من السمات أو الصفات التي تمثل ) ٩١: ٢٠٠٣العربي، (یرى 
الحد األدنى المشترك بین جمیع األفراد الذین ینتمون إلیها، التي تجعلهم یعرفون أو 

 ةیتمیزون بصفاتهم تلك عن سواهم من أفراد األمم األخرى، وتتحدد في ضوء ثالث
 الخصوصیة المشتركة التي إذن فالهویة هي. العمومیات، البدائل، الخصوصیات: ویاتمست

ویؤكد .  المشترك والعقیدة واللغة، والتاریخ والمصیركالعیش: تمیز مجتمع عن غیره
على أن غیاب الهویة یؤدي إلى الالمباالة واالغتراب النفسي ) ٢٣: ٢٠٠٣وهبان، (

ثارة الفرقة بین ٕایاب الترابط الوثیق بین أفراد المجتمع وواالجتماعي والشعور بالتهمیش، وغ
  .صفوفهم، وغیاب فكرة المواطنة

 الهویة الوطنیة: 
أن الهویة الوطنیة هي شعور الفرد باالنتماء إلى ) ٦٦: ٢٠٠٨(یرى جبر 

جماعة اجتماعیة تشكل في وحدتها الوطنیة السیاسیة مرجعیة یدرك في ضوئها الفرد 
عین یمثل شعبه وافراده اآلخرون جماعته الداخلیة التي یتشارك معها انتماءه إلى وطن م

اهتمامات مشتركة ومصیر مشترك ویعرف نفسه لآلخرین في ضوئها بانتمائه إلى وطن 
أن الهویة الوطنیة تعد بمثابة صمام األمان الذي ) ١: ٢٠١٠، الحیدري(بینما یرى . معین

مجتمع على اختالف تعدداتهم وانتماءاتهم یحافظ على الوحدة والتماسك بین مكونات ال
وتساعد على التعایش والتكامل االجتماعي وتمنح الفرد االتزان واالستقرار، وتؤدي إلى 

وعبر . التآلف والتعایش والتسامح حتى في األوطان متعددة األجناس والثقافات الفرعیة
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(Moris, 1995)إلى جماعة تطلق  عن الهویة الوطنیة بأنها إحساس الفرد باالنتماء 
 (Jovens. 1985) ویؤكد ، (Wen&Vanderwer,2009, p: 32). على نفسها أمة

أن الهویة الوطنیة هي الشعور الذي یشارك فیه جمیع األفراد الذین یعیشون ضمن حدود 
في . جغرافیة معینة، تحت إدارة الدولة، في ظل ثقافة وطنیة تعتمد على المنظور التاریخي

(Inac&Unal,2013,p:230) تمثل مجموعة قیم دینیة وتاریخیة واجتماعیة في  وهي َّ َّ َّ َُ ِ
ِداللة إلى األرض التي احتضنت القیم واإلنسان والمجتمع معا، تؤكد على األمانة المشتركة  ِ ِِّ ً َ َ
ِبین الحاكم والمسؤول والمواطن في الحفاظ على الوطن، وتعاضد وتعاون وتواصل الجمیع  ِ ِ ِ

َّ وحراسة قیمه اإلسالمیة واالجتماعیة ومكتسباته الحضاریةِفي القیام بأمنه َِّ ِ ِ َِ.  
  ٢٠٣٠ في رؤیة َّ الوطنیةالهویةُمظاهر:  

ِویقصد بها الدِّفاع عن الوطن وحمایة حدوده وقیمه ومقدَّساته، واالعتزاز بالرموز  ُِّ ُ ِ ِ َ ِ ِ ُ
ِالوطنیة، وااللتزام باألنظمة السائدة، والمحافظة على اللغة ِ ُِّ ُ ََّّ ُ العربیة واالعتزاز بها، ُ ِ َّ

ِوالمحافظة على ثروات الوطن، واحترام العمل وتشجیع اإلبداع فیه، والتمسك بالعادات  ُِ ُّ َّ ِ ُ ِ ُ ُ
ُالوطنیة والزي الوطني السعودي، والمشاركة في المناسبات الوطنیة بكل اعتزاز، والمبادرة  ِّ ِِّ ِ َِّ ُ َّّ ِّ ِّ

ِواإلسهام في األعمال التطوعیة، َّ َّ ِ ِ وتشجیع المنتجات الوطنیة، وتفعیل دور المؤسسات ُ ِ َِّ ِ ُ َّ ُ
ُالتعلیمیة والثقافیة والریاضیة في بناء شخصیة اإلنسان السعودي، والمحافظة على  َّ َّ َّ َِّّ ُّ ِ ِ ِ ِ ِِّ َّ َّ
ِالممتلكات العامة، والمحافظة على الممتلكات العامة ِ ِ َِّ َُّ .

)(http://amanah.nazaha.gov.sa:8666)  
غرس : "مظاهر الهویة الوطنیة في اآلتي) ٢٠٣٠(دت رؤیة المملكة وقد حد

المبادئ والقیم الوطنیة، وتعزیز االنتماء الوطني، والمحافظة على تراث المملكة اإلسالمي 
  (http://vision2030.gov.sa)". والعربي والوطني والتعریف به، والعنایة باللغة العربیة

  
  
  

 ت البحثبعض النظریات المفسرة لمتغیرا: 
  :بعض النظریات المفسرة للقیم: ًأوال

   psycho analysais perspective: نظریة التحلیل النفسي
أن الطفل یكتسب األنا أو الضمیر من خالل التوحد ) Freud(یري فروید 

والتماهي مع الوالدین، فهما یعلمان الطفل القواعد األخالقیة والقیم التقلیدیة والمثل العلیا 
ًكما یرى أیضا أن اكتساب الفرد للقیم یتم من خالل الوالدین أو من ینوب عنهما . للمجتمع

كما یري ) ٤٥، ٢٠٠٥خزار، . (في عملیة التنشئة االجتماعیة، أو التطبیع االجتماعي
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أن اإلحساس بالعدل وغیره من القیم األخالقیة أقل في النساء منه في ) Freud(فروید 
إن السمات : "لى طرق تكوین الذات العلیا عندهن یقول فرویدالرجال ویرجع ذلك في نظره إ

الخلقیة التي أثارها النقاد في كل األزمنة ضد النساء أي أن إحساسهم بالعدل أقل من 
إحساس الرجال، وأنهن أقل استعدادا للخضوع للضرورات الحیاة الهامة، وأنهن أكثر تأثرا  

یفسر بالرجوع إلى التعدیالت التي تحدث في في أحكامهن بمشاعر العداوة والحب، كل هذا 
تكوین ذواتهن العلیا وبمعنى آخر فإن الذات العلیا أو الضمیر في النساء أضعف منه عند 
الرجال، ویرجع فروید السبب في ذلك إلى بقاء البنات مدة أطول من البنین في المرحلة 

صیة أكثر من المبادئ ویبدو أن تعاطف اإلناث ینتج من جوانب شخ. جمود عقدة الكترا
 إن النساء یتأثرن في األحكام الخلقیة والجمالیة :والقیم المجردة وفي هذا الصدد یقال

وهناك من یصفها ). ٧٧: ١٩٩٧العیسوي، (باألسلوب والشعور أكثر من التأثر بالعقل 
بأنها رغبة، وهناك من یرى أنها اهتمام، وهناك من یرى أنها حكم، وهناك من یرى أنها 

 .عتقدم

  : المنظور السلوكي -١
 على دور التعلم في اكتساب القیم من خالل المنظور السلوكيیؤكد أصحاب 

تقلید القدوة أو النموذج األصلي، أو من یكون محل الوالدین ممن یقوم بالتنشئة 
باندورة، والتر، (االجتماعیة، وقد نادى أصحاب نظریة التعلم االجتماعي، ومن أعالمها 

بأن تعلم القیم یتم عن طریق المحاكاة والتقلید، وهنا یكتسب الطفل قیم ) لرودوالرد، ومی
كما یرى أصحاب المنظور السلوكي أن النمو الخلقي . وسلوكیات بصورة غیر مباشرة

التقلید، التعزیز، الثواب والعقاب، (یخضع لقوانین التعلم شأنه في ذلك شأن أي سلوك مثل 
  )٤٥، ٢٠٠٥خزار، (). االنطفاء، التعمیم، التمییز

  
  

 :المنظور المعرفي -٢
أن اكتساب القیم یقوم على أساس التغییر ) Jhon Piajet (جان بیاجیهیرى 

ن نظریات التعلم تلقي الضوء على أهمیة العوامل الخارجیة، إ حیث ،في البناء المعرفي
 نشف ع أما منحى االتجاه المعرفي فیك،البیئة االجتماعیة كالتدعیم، التعلم االجتماعي

 نظریة بیاجیه من النظریات وتعد. دور الوعي واإلدراك واإلطار المعرفي في تكوین القیم
: ١٩٩٧العیسوي، ( .التي تناولت النمو األخالقي وفتحت المجال أمام العدید من األبحاث

٨٧(  
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ویتضح من ذلك أن القیم بصفة عامة والقیم اإلسالمیة بصفة خاصة، یتم 
 من ینوب عنها، من خالل التقلید والمحاكاة، وقد یكون اكتسابها اكتسابها من األسرة أو

من عوامل أخرى خارجیة، حیث یتم غرسها في نفوس المتعلمین، وحثهم على ضرورة 
تمثلهم للقیم اإلیجابیة في مختلف المواقف الحیاتیة، كما یمكن القول إن القیم تساعد على 

كما أنها تساعده على التواصل مع غیره تماسك المجتمع وترابطه في مواجهة تحدیاته، 
  .من المجتمعات وتعاونه معها بما یتفق مع القیم التي دعا إلیها الدین اإلسالمي الحنیف

  :النظریات المفسرة للهویةبعض : ًثانیا
 أن تكوین الهویة عبارة عن عملیة متواصلة من التمیز )Erikson, 1958(یرى 

قد استخدم أریكسون هویة األنا في مقابل اضطراب والتبلور إلدراك واكتشاف الذات، و
الهویة لإلشارة إلى أزمة النمو في مرحلة المراهقة وبدایات الشباب، حیث یمثل حلها 
المطلب األساسي الستمرار عملیة النمو السوي خالل هذه المرحلة ونقطة التحول نحو 

وتعد ). ٥: ٢٠٠١، الغامدي. (االستقاللیة الضروریة للنمو السوي في مرحلة الرشد
في النمو النفسي االجتماعي األساس المركزي في انتشار استخدام ) Erikson(نظریة 

مفهوم الهویة، وأعتبر أن مفهوم الهویة یتطور عبر مراحل ثمانیة تقابلها ثمانیة أعمار 
) Freud( امتدادا لما قدمه فروید ،في دورة الحیاة، كما تعد في النمو النفسي االجتماعي

 إال أن فروید ركز على نمو األنا وفاعلیتها، مؤكدا على أهمیة ،ن النمو النفسي الجنسيع
عسیري، . (الجوانب االنفعالیة واالجتماعیة والبیولوجیة والنفسیة كعوامل محددة للنمو

١١: ٢٠٠٣.(  
 حول مراحل النمو النفسي )Erikson(في نظریة " الهویة"وقد ظهر مفهوم 

د قسم في نظریته دورة الحیاة إلى ثمان مراحل متعاقبة ومنفصلة االجتماعي للفرد، فق
نسبیا عن بعضها، كل منها لها هدف متمیز یعد الوصول إلیه دلیال على تحقیق 
الشخصیة السویة، وتمثل كل مرحلة فترة حرجة من الصراع وأزمة محتملة ألجل بزوغ 

ماعي لیصبح محتمال مع خاصیة األنا، ویظهر في كل مرحلة جدیدة من التفاعل االجت
وفي مرحلة المراهقة یكون الصراع بین الهویة مقابل غموض الدور، أما . النضج المتزاید

الصراعات الجوهریة في مرحلة الرشد، فتتضمن األلفة مقابل العزلة، اإلنتاجیة مقابل 
ا إلى المراهقة على أنه) Erikson(وینظر . االستغراق في الذات، التكامل مقابل الیأس
فإذا لم ینجح الفرد في التكوین الحقیقي . البدایة األساسیة والمركزیة لتكوین الهویة

للهویة، الذي تمتد جذوره في األسرة والساللة واإلیدیولوجیة، تصبح مرحلة الرشد صعبة 
عبدالحمید، (جدا، واأللفة الحقیقیة مستحیلة تقریبا والعالقات طویلة المدى غیر محتملة، 

١١٩-١١٧: ١٩٩٣.(  
وتعد نظریة إریكسون في النمو النفسي االجتماعي بصفة عامة ونمو هویة أالنا 
بصفة خاصة من النظریات التي تعبر عن رؤیة جدیدة خرجت بالتحلیل النفسي من الدائرة 
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الضیقة المتمثلة في القوى النفس جنسیة كأساس للنمو إلى مجال أوسع متمثال في القوى 
ل افتراضه لسیر النمو تبعا بمبدأ التطور المؤكد لتأثیر نفس اجتماعیة وذلك من خال

العوامل االجتماعیة في تشكل النمو وعلى هذا األساس یرى إریكسون النمو كعملیة 
تطوریة ناتجة عن التفاعل بین األساسین البیولوجي واالجتماعي، وما ینتج عنه من نمو 

  ). ٥: ٢٠٠١الغامدي، . (شخصي خالل مراحل العمر المختلفة
ویرى إریكسون أن الهویة تعني فهم وقبول النفس والمجتمع، فمن خالل الحیاة 

ٕواذا استمر النمو . نسأل من أنا؟ ونقوم باإلجابة بصورة مختلفة في كل موقف اجتماعي
على الرغم من . بصورة طبیعیة ینتقل فهم الطفل لهویته لصورة أعلى عند نهایة كل مرحلة

 اثناء فترة المراهقة، فیذكر إریكسون أن المشكلة تبدأ عندما مواجهة نمو الهویة لمشكلة
یتعارف الطفل على أمه ألول مرة ویشعر بأنها تعرفه، وبناء على ذلك تتحول الهویة من 
مرحلة إلى أخرى، وتؤثر الصورة األولیة للهویة على الصورة الالحقة وتشبه هذه العملیة 

: ٢٠٠٥میللر،  (.وفقا لنظریة بیاجیة) ل مرحلةمثل مفهوم النسبیة في ك(تكوین المفاهیم 
١٤٦(  

أن نمو الهویة ال یبدأ في مرحلة معینة وال ینتهي بها حیث  (Marsha)ویرى 
أي المرحلة (یرى إن إدراك تمایز الذات یبدأ في مرحلة المهد وتصل إلى اكتمال نموها 

، واألمر المهم في األخیرة لها مع تكامل نمو الذات لدى اإلنسان في مرحلة الشیخوخة
المراهقة خاصة المراهقة المتأخرة أنه ألول مرة تتزامن وتجتمع أبعاد النمو الجسدي 
والمهارات المعرفیة والتوقعات االجتماعیة معا؛ لتمكن الشباب من تنظیم وتجمیع هویات 

  ).١٩١-١٩٠: ٢٠٠٩شریم، . (الطفل من اجل بناء مسار علمي نحو مرحلة الرشد
 إن الهویة مفهوم یتطور عبر مراحل عمریة مختلفة، ربما یكون :ویمكن القول

جوهرها مرحلة المراهقة؛ ألنها فترة حرجة تبرز فیها هویة األنا وتؤثر فیما بعدها من 
مراحل؛ لذا ركز الباحثان على طالب وطالبات السنة األولي في الجامعة لتطبیق البرنامج 

  .التدریبي المقترح
 :زیز القیمالنظریة البنائیة وتع

یرى أصحاب هذه النظریة أن التعلم یقوم على ما یسمى بالمثیر واالستجابة 
الخارجیة؛ حیث یقوم المتعلم بتعلم خبرة ما أو حفظها، ثم یقوم بتكرارها وتطبیقها عدة 
مرات حتى یجیدها وهكذا؛ فالفكر السلوكي یقوم على الطبیعیة أو الواقعیة؛ لتحفیز المتعلم 

 الفاعلة واإلیجابیة في المواقف التعلیمیة؛ مما ینعكس على مدى توظیفه على المشاركة
: ٢٠٠٥حمادة، . (للخبرات التربویة المكتسبة في مواقف حیاته العلمیة والعملیة المختلفة

  )٧٠١: ٢٠٠٤السلیم، (، )٤٤٤-٤٠٥
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كما تذكر -النظریة البنائیة ) 1998(وقد عرفت مدرسة التربیة بجامعة كلورادو 
فلسفة التعلم القائمة على االفتراض القائل بأننا : "بأنها) ٤٤٤-٤٠٥: ٢٠٠٥ة، حماد(

 Von(، وممن عرفها "نبني فهمنا للعالم الذي نعیش فیه باالعتماد على خبراتنا
Glasserfeld,1988( والذي یعد من أبرز منظریها المعاصرین، ویعد واضع أسس ،

عبارة عن نظریة " والذي یرى أن البنائیة -هبنائیة ما بعد جان بیاجی-البنائیة الحدیثة 
أي تؤكد على أن المعرفة ال "معرفیة تركز على دور المتعلم في البناء الشخصي المعرفي ؛ 

، كما )١٣٦: ١٩٩٢زیتون، وزیتون، ". (یتم استقبالها بشكل سلبي؛ بل تبنى بشكل فعال
 التعلم المعرفي التي تقدم علم المعرفة أو نظریة: "البنائیة بأنها) Cannela,1994(عرف 

ًشرحا لطبیعة المعرفة وكیفیة تعلمها، والتي تؤكد أن األفراد یبنون فهمهم أو معرفتهم 
الجدیدة من خالل التفاعل بین معرفتهم السابقة وبین األفكار واألحداث والمناشط التي هم 

  )٦٩٨: ٢٠٠٤السلیم، " (بصدد تعلمها
للنظریة البنائیة یعد أكثر ) Von Glasserfeld,1988(وبشكل عام فإن تعریف 

ًالتعریفات وضوحا وبساطة ودقة لمفهوم البنائیة؛ حیث یعكس األساس الذي ارتكزت علیه 
كما یتضح أن منظري البنائیة . النظریة؛ فیؤكد على إیجابیة المتعلم وبنائه للمعرفة بذاته

  : اب، منهاالمعاصرین لم یتفقوا على تعریف محدد لها، وقد یعود ذلك ألسب
ًجدة لفظة البنائیة نسبیا في األدبیات النفسیة والتربویة، وقد تحتاج لسنوات عدیدة  -

  .قبل أن تستقر على معنى محدد لها
إن منظري البنائیة لیسوا بفریق واحد، ومن ثم فلیس بینهم إجماع على تعریف  -

  . ًمحدد؛ ألن كال منهم یرى أن رؤیته لها جانب یختلف عما سواه
بنائیة تدخل في عدة مجاالت دراسیة؛ منها التعلم، والتدریس والتدریب إن ال -

  .ٕوتكنولوجیا التعلیم، واعداد المعلم والتوجیه واإلرشاد النفسي، وغیرها
أحدهما فلسفي واآلخر سیكولوجي، ولكل منهما أنصاره : إن البنائیة لها جانبان -

  .وتعریفاته المتعددة وبیئاته المتباینة
ًائیة قد قصدوا أال یعرفوها وأن یتركوا لكل منا لیكون معنى محددا لها إن منظري البن - ّ

زیتون، وزیتون، . (في ذهنه یتوافق مع المبادئ التي تدعو لها تلك النظریة
١٩-١٨: ١٩٩٢(  

ومما سبق یتضح أن العلم بمختلف مجاالت نظریاته تراكمي البناء وتكاملي 
ة والتطویر بشكل كلي أو جزئي، بما یحقق ًالخبرات؛ مما یجعله قابال للحذف واإلضاف

  . مقتضیات الحال والمقام
: ٢٠٠٧زیتون، : (ًوقد استندت النظریة البنائیة مبدئیا على أربع نظریات؛ هي

٤٩.( 



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) ، الجزء الثالث١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -٧٤٠-

  .نظریة بیاجیه في التعلم المعرفي والنمو المعرفي .١
یة النظریة المعرفیة في معالجة المتعلم للمعرفة، وتركیزها على العوامل الداخل .٢

  .المؤثرة في التعلم
 .النظریة االجتماعیة في التفاعل االجتماعي في الموقف التعلیمي .٣
النظریة اإلنسانیة في إبراز أهمیة المتعلم ودوره الفاعل في اكتشاف المعرفة  .٤

  . وبنائها
ومما سبق یتضح أن البنائیة كما تعرف اآلن لم تنشأ من فراغ؛ فلها جذورها 

بلورة الفكر البنائي في العصر الحدیث على أیدي كثیر من في الفلسفیة التي ساهمت 
الفالسفة والعلماء؛ مما كان له أثر كبیر في تبني كثیر من علماء التربیة للفكر البنائي، 

كما یتضح أن النظریة البنائیة في التعلم . ومحاولة اإلفادة منه في عملیتي التعلیم والتعلم
ونظریة فیجوتسكي ) البنائیة المعرفیة(یاجیه مشتقة من نظریات عدة أهمها نظریة ب

؛ وبذلك فالغالب أن التعلم وفق النظریة البنائیة یمكن إجماله في )البنائیة االجتماعیة(
 :رؤیتین؛ هما

رؤیة جان بیاجیه التي تشیر إلى أن التعلم یتحدد في ضوء درجة فهم المتعلم  -
  .للخبرات الجدیدة

التعلم یتحدد في ضوء السیاق االجتماعي الذي رؤیة فیجوتسكي التي تشیر إلى أن  -
 . یعیش فیه المتعلم

  
 

 استراتیجیات التدریب وفق نموذج التعلم البنائي : 
ّلم تقدم النظریة البنائیة استراتیجیات تدریبیة محددة بذاتها بقدر ما قدمت معاییر 

ًوفقا - ونماذجه وبالتالي فإن استراتیجیات التدریب. ّومقترحات لمواصفات التدریب الفعال
 تقوم على مواجهة المتدرب بمشكالت حقیقیة واقعیة أو أسئلة -لمنظور البنائیة وفكرها

ٕبحثیة قابلة للبحث واالختبار؛ لمعالجتها وایجاد حلول لها في ضوء االهتمام واالنشغال 
ویعد . فیها؛ ومن ثم البحث واالستقصاء والتفاوض االجتماعي للوصول إلى هذه الحلول

ذج التعلم البنائي أحد النماذج القائم على الفلسفة البنائیة، ویتكون من أربع مراحل نمو
  ).٤٠٩: ٢٠٠٥النجدى وآخرون، ) (٤٩: ٢٠٠٧زیتون، : (أساسیة؛ هي

حیث یقوم المعلم بإثارة اهتمام المتعلم إلى ما یرید ): عرض المشكلة(مرحلة الدعوة  -١
ًعرضه أو تقدیمه له، سواء كان درسا جدیدا ً  أم مشكلة معینة یرید منهم التوصل إلى ً

حلها، وكلما كانت المشكالت أو التساؤالت مرتبطة بحیاة المتعلمین، ومعلوماتهم 
وفي نهایة هذه المرحلة . وخبراتهم السابقة زادت استجاباتهم لها وتفاعلهم معها



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) لث، الجزء الثا١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 -٧٤١-

 ّینبغي أن یكون المتعلمون قد شعروا بأهمیة المشكلة المطروحة علیهم وركزوا
  علیها، كما یجب أن یكون قد أصبح لدیهم دافع للبحث عن حل لتلك المشكلة

حیث یقوم كل فرد بطرح ما لدیه أو ما توصل إلیه من أفكار : مرحلة االستكشاف -٢
ومقترحات وتفسیرات بشأن المشكلة المطروحة داخل مجموعته، ومن ثم یتم تبادل 

جموعة؛ مع التأكید على توظیف ٕاآلراء واألفكار واجراء المناقشات بین أفراد الم
وسائل التقنیة وتطبیقاتها؛ لتوفیر الوقت والجهد في بحث المشكالت واستكشاف 

  .أسالیب حلها
ویتم في هذه المرحلة تقدیم الحلول : مرحلة اقتراح التفسیرات والحلول وتقدیمها -٣

یها، ثم واالستنتاجات والتفسیرات التي تم التوصل لها، مع مبرراتها وطرق الوصول إل
یتم تعزیز األفكار واالستنتاجات الصحیحة، وتعدیل غیر الصحیحة منها؛ لتحل محلها 

ومن خاللها یمكن التعرف على بعض أنماط التفكیر . األفكار والمفاهیم السلیمة
والسلوكیات الخاطئة لدى المتعلمین أثناء قیامهم بتنفیذ األنشطة، وحل المسائل 

  .تلك األخطاء في حینهاوالمشكالت، وبالتالي تعدیل 
وتعد هذه المرحلة بمثابة مرحلة التقویم؛ حیث یتأكد ): التطبیق(مرحلة اتخاذ القرار  -٤

المعلم من خاللها من معرفة استیعاب المتعلمین للخبرات التعلیمیة التي یتضمنها 
الموقف التعلیمي، كما یتمكن خاللها المتعلمون من تقویم خبراتهم ومدى تكیفهم مع 

رات الجدیدة؛ ثم إیجاد حلول لما قد یعترضهم من مشكالت في مواقف مشابهة الخب
أو في التطبیقات العملیة أو العلمیة، كما یتضح من خاللها مدى ارتباط الخبرات 
ٕالجدیدة بحیاة المتعلمین، وامكانیة توظیفها في حل مشكالتهم، ویجب على المعلم 

ًین وقتا كافیا للتطبیق على المفاهیم أن یعطي هذه المرحلة أهمیة، ویمنح المتعلم ً
 .واألفكار التي یتضمنها الموقف التعلیمي

ومما سبق یتضح أن تعلم القیم وفق النظریة البنائیة یقوم على التحفیز 
والمشاركة الفاعلة واإلیجابیة في المواقف التعلیمیة من جانب المتعلم، األمر الذي یساعده 

المواقف الحیاتیة، مما یجعله قادرا على التكیف اإلیجابي على توظیف خبراته التربویة في 
  . مع المواقف الحیاتیة، مع اعتزازه بهویته وقیم وعادات مجتمعه

 التعقیب على أدبیات البحث:  
من خالل اطالع الباحثین على الدراسات السابقة واألطر النظریة المرتبطة 

 الدراسات شهدت خالل تبین أن تلكی. بمتغیرات البحث الحالي واالستفادة مما جاء فیها
بنى ت بموضوع القیم والمواطنة، باعتبارها األساس الذي اهتماماالسنوات العشر األخیرة 

وتعزز قیمهم الحیاتیة، مما  ،األفرادشخصیة   تشكلعلیه الهویة الثقافیة والوطنیة التي
  . التحدیات الفردیة والمجتمعیة یساعدهم على مواجهة
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محاور وأبعاد مختلفة، فمنها من سعى  راسات السابقة القیم فيتناولت الدوقد 
 الجامعيإلى الكشف عن واقع دور المؤسسة التعلیمیة على مستوى التعلیم العام والتعلیم 

 دراسةو ،)٢٠٠٥ ،الخوالدة(دراسة : المتعلمین، ومن ذلكفي تنمیة القیم لدى 
(Peterson & Knawels, 2009) ، ي،القحطان(دراسة و ، )٢٠١٠، عمارة(دراسة و 

دراسة و ،)٢٠١١ ي، والرمیضيالعازم(دراسة و ،)٢٠١٠  واألغا،حماد(ة دراسو ،)٢٠١٠
  ).٢٠١٥مزغراني، (، ودراسة )٢٠١٢ ، وسعديالشامان(

 تنمیة قیمأكدت بعض الدراسات السابقة على الدور الذي یلعبه المعلم في وقد 
المفاهیم والقیم اإلسالمیة والهویة التي تسهم المواطنة، فهو الذي یعلم ویوجه الطالب إلى 

شارت بعض هذه الدراسات إلى أن من المعوقات األساسیة التي أفي تربیة المواطنة، كما 
تحول دون تنمیة القیم وتعزیز الهویة والتي قد یكون سببها ضعف إعداد المعلم في مجال 

قة، التي تناولت المواطنة في تربیة المواطنة، من أمثلة هذه الدراسات، الدراسات الساب
 .مدارس التعلیم العام

 الكشف عن تصورات طالب كلیة التربیة إلى الدراسات السابقة بعضهدفت و
) ٢٠١٦سكندر، (دراسة : بثقافة المواطنة وأبعادها المحلیة والدولیة، مثل دراساتووعیهم 
، )٢٠١٥راني، مزغ(، دراسة )٢٠١٢ ،الشامانى وسعد( دراسة ،)٢٠١٠ ،عمارةودراسة 
البحیري، ( تجد دراسةلم ، بینما )٢٠١١نوري، (، دراسة )٢٠٠٥عبدالقادر، (دراسة 
 في تحقیق من الطالب والطالباتفروقا بین الجنسیین ) ١٩٩٣، جابر(ودراسة  ،)١٩٩٠
 بین نتائج البحوث السابقة في االتساق عدم وقد أكدت معظم هذه الدراسات. الهویة

 في أعمار العینات التي االختالففي تحقیق الهویة ربما یعود إلى الفروق بین الجنسین 
وقد ركزت بعض . المستخدمة وكذلك إلى تنوع أدوات القیاس ،أجریت علیها الدراسات

القحطاني، (، دراسة )٢٠٠٩عریان، (الدراسات على عینات من طالب الجامعة كدراسة 
سكندر، (ودراسة ) ٢٠١٥رات، الصق(، دراسة )٢٠١٢الشاماني وسعد، (، دراسة )٢٠١٠
٢٠١٦.(  

كما وجدت دراسات تناولت تنمیة القیم والهویة الوطنیة لدى الطالب الجامعي 
 ، ودراسة(Murphy, Peter, 2014)، ودراسة (Sanchez, Delida, 2013)كدراسة 

(Mudge, Peter; et. Al, 2014)2014  ودراسة) Rahm, Jrène; et. Al, 
 ,Shakurova, Marina V) ، ودراسة (Morgan, Blaire; et. Al, 2015ودراسة 
 حیث أكدت هذه الدراسات على فاعلیة البرامج التدریبیة في تنمیة القیم والهویة (2015

وقد تمت االستفادة من المفاهیم النظریة للدراسات والبحوث . لدى الطالب الجامعي
ریة بیاجیه واریكسون السابقة، والنظریات المفسرة لمفاهیم البحث ومصطلحاته كنظ

  .والنظریة السلوكیة والنظریة البنائیة
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ویتمیز البحث الحالي عن معظم الدراسات السابقة أنه تناول تعزیز متغیري 
مجتمعین في بحث واحد، ولعینة مختلفة، وأدوات ) القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة(البحث 

ن خالل برنامج تدریبي مقترح ، م)٢٠٣٠(تم بناءها وتقنینها في ضوء رؤیة المملكة 
لتعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى طالب وطالبات الدراسات اإلسالمیة في جامعة 

  . بیشة
 البحثضیاتفر :  

 درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة يتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط .١
طبیق البرنامج  في القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة بعد ت)طالب(الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجریبیة المقترح يیبالتدر
 درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة يتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط .٢

 في القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة بعد تطبیق البرنامج )طالبات(الضابطة 
 .لصالح المجموعة التجریبیة المقترح يیبالتدر

) طالب( درجات المجموعة التجریبیة يبین متوسطة إحصائیا دالال توجد فروق  .٣
  البعدي القیاسالتدریبي المقترح فيبعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج 

 .التتبعيو
) طالبات( درجات المجموعة التجریبیة يبین متوسطدالة إحصائیا ال توجد فروق  .٤

 البعدي قیاس الالتدریبي المقترح فيبعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج 
 .التتبعيو

 إجراءات البحث:   
  :عینة البحث -

في  األولى بالسنةطالبات الطالب وال عینة البحث الحالي من مجموعه من تتكون
ًطالبا وطالبة) ١٣٠ (ت العینةبیشة، حیث بلغ جامعة  ٢٠-١٨، تراوحت أعمارهم بین ً

ت عینة  بلغوقد )٠.٨٦(، وانحراف معیاري قدره )١٩.٥٥(سنة، بمتوسط عمري بلغ 
ً طالبا وطالبة)٨٨( التطبیق طالبة، تراوحت أعمارهم ما بین ) ٤٤(ًطالبا، ) ٤٤(، منهم ً

وقد تم ). ٠.٨٦(، وانحراف معیاري قدره )١٩.٥٥( سنة، بمتوسط عمري بلغ ٢٠-١٨
ًطالبا أو طالبة، تم ) ٢٢(تقسیم كل فئة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة عدد كل منها 

، وبین المجموعة الضابطة )طالب(ن المجموعة الضابطة والتجریبیة حساب التكافؤ بی
على مقیاسي القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة، وقد تم اختیار ) طالبات(والتجریبیة 

؛ لكون - قبلیا وبعدیا-المجموعة الضابطة في التصمیم التجریبي عند تطبیق البرنامج، 
مقررات دراسیة وبعض األنشطة عینة البحث طالب وطالبات جامعیون ویدرسون 

والفعالیات المشتركة، التي ربما قد تؤثر على عینة البحث، مما قد یعزى التحسن متغیرات 
البحث إلى أسباب أخرى غیر البرنامج التدریبي المقترح، لذا كان وجود المجموعة 
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المیة الضابطة ضرورة كمحك للحكم على فاعلیة البرنامج التدریبي في تعزیز القیم اإلس
  ):١(وتم حساب التكافؤ بین المجموعتین، كما یتضح في الجدول . والهویة الوطنیة

على مقیاس القیم ) طالب(یوضح التكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ١(جدول 
 .اإلسالمیة قبل تطبیق البرنامج

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  یةالحر

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٢٣.٢٦  ١٦٩.٢٧  الضابطة
  ٢٢  ٢٣.٤٠  ١٧٠.٥٥  التجریبیة

  غیر دالة  ٠.٨٦  ٤٢

  
  
  
  

على مقیاس الهویة ) طالب(یوضح التكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ٢(جدول 
  .قبل تطبیق البرنامج

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  عینةال

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٢٥.٥٤  ١٣٩.٩٥  الضابطة
  ٢٢  ١٤٢.١٨  ١٤٢.١٨  التجریبیة

غیر   ٠.٢٩  ٤٢
  دالة

  

على مقیاس القیم ) طالبات(یوضح التكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ٣(جدول 
  .اإلسالمیة قبل تطبیق البرنامج

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

ف االنحرا
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٩.٠٥  ١٨٨.٦٠  الضابطة
  ٢٢  ٩.٦٨  ١٨٧.٨٢  التجریبیة

غیر   ٠.٧٩  ٤٢
  دالة
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على مقیاس ) طالبات(یوضح التكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ٤(جدول 
  .الهویة قبل تطبیق البرنامج

المتوسط   المجموعة
  بيالحسا

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٩.٨٥  ٢٢٦.٩٥  الضابطة
  ٢٢  ٨.٩٢  ٢٢٨.٦٤  التجریبیة

غیر   ٠.٦٠  ٤٢
  دالة

یتضح التكافؤ بین أفراد ) ٤، ٣، ٢، ١: (ومما سبق عرضه في الجداول
  .البرنامجالمجموعات عینة البحث الضابطة والتجریبیة قبل تطبیق 

  
  

  )(:البحثأدوات  -
  :تیةقام الباحثان ببناء األدوات اآل

 ).إعداد الباحثین ( منمقیاس القیم اإلسالمیة -١
مر بناء مقیاس القیم اإلسالمیة بعدة خطوات، أهمها االطالع على البحوث 
والدراسات السابقة، واألطر النظریة في مجال التربیة وعلم النفس، ومجال القیم بصفة 

 ،)٢٠٠٥ ،الخوالدة( دراسة ، والقیم اإلسالمیة بصفة خاصة ومن هذه الدراساتعامة
دراسة و ،(Peterson & Knawels, 2009)، ودراسة )٢٠١٠ ،عمارة(دراسة و
 ي، والرمیضيالعازم(دراسة و ،)٢٠١٠  واألغا،حماد(ة دراسو ،)٢٠١٠ ي،القحطان(

وقد اعتمدت ). ٢٠١٥ني، مزغرا(، ودراسة )٢٠١٢ ، وسعديالشامان(دراسة و ،)٢٠١١
للمملكة العربیة ) ٢٠٣٠(صیاغة بنود مقیاس القیم اإلسالمیة على مرتكزات رؤیة 

  .السعودیة
: عبارة موزعة على خمسة أبعاد) ٨٥(وتمت صیاغة عبارات المقیاس لتصل إلى 

د التسامح، البع: االتقان، البعد الثالث: الوسطیة واالعتدال، البعد الثاني :البعد األول(
   ).العدالة والشفافیة: المثابرة والعزیمة، البعد الخامس: الرابع
 صدق مقیاس القیم اإلسالمیة: 

                                                        
 تواب، أستاذ شیماء محمد محمود عبدال/ شارك في تطبیق أدوات البحث بشطر الطالبات سعادة الدكتورة

مساعد بقسم علم النفس، كلیة التربیة جامعة بیشة، بحضور أحد الباحثین عن طریق شبكة الفدیو 
  .كنفرانس
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تم عرض المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین في : صدق المحكمین: ًأوال
التربیة وعلم النفس والمناهج وطرق التدریس؛ إلبداء الرأي حول مدى مالءمة 

 %) ٨٠(لذي تقیسه، تم استبعاد العبارات التي أتفق عبارات المقیاس والبعد ا
من المحكمین على حذفها، كما تم تعدیل العبارات التي طلب تعدیلها من 

  عبارة) ٨٢(لیصل عدد عبارات المقیاس إلى . المحكمین
وهو عبارة عن االتساق بین كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد، : صدق االتساق الداخلي: ًثانیا

  .بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاسواالتساق 
  
  
  

 :االتساق بین كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد  - أ
  .یوضح معامل االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للبعد) ٥(جدول 

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  طاالرتبا

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٥  ٠.٢٣١  ٦٧  غیر دالة  ٠.٠٣٨  ٤٥  غیر دالة  ٠.١٩٠  ٢٣ *٠.٠٥  ٠.٣٤٩  ١
**٠.٠١  ٠.٥٤٢  ٦٨  غیر دالة  ٠.٠١٠  ٤٦  غیر دالة  ٠.١٢٥  ٢٤  *٠.٠٥  ٠.٤١١  ٢

  غیر دالة  ٠.٠٧٧  ٦٩ *٠.٠٥  ٠.٢٩٣  ٤٧  *٠.٠٥  ٠.٤٦١  ٢٥ غیر دالة  ٠.١٠٣  ٣
  غیر دالة  ٠.٠٧٦  ٧٠ *٠.٠٥  ٠.٤٤٢  ٤٨**٠.٠١  ٠.٦٠٨  ٢٦**٠.٠١  ٠.٦٢٠  ٤
  غیر دالة  ٠.١٧٦  ٧١  غیر دالة  ٠.٠٤٥-   ٤٩**٠.٠١  ٠.٤٦٨  ٢٧  *٠.٠٥  ٠.٢٦٥  ٥
**٠.٠١  ٠.٤٧١  ٧٢  غیر دالة  ٠.٠١٣-   ٥٠  *٠.٠٥  ٠.٢٤٦  ٢٨  غیر دالة  ٠.٠٧٤  ٦

  *٠.٠٥  ٠.٢٠٣  ٧٣  غیر دالة  ٠.٠٩١  ٥١  *٠.٠٥  ٠.٤٣٦  ٢٩  *٠.٠٥  ٠.٣٥٠  ٧
٠.٠٥  ٠.٣٥١  ٧٤  *٠.٠٥  ٠.٤٢٠  ٥٢  *٠.٠٥  ٠.٢٩٣  ٣٠  *٠.٠٥  ٠.٤٢٧  ٨*  
**٠.٠١  ٠.٥٣١  ٧٥  غیر دالة  ٠.٠٠٣  ٥٣  غیر دالة  ٠.١٠٣  ٣١  *٠.٠٥  ٠.٤٦٢  ٩

٠.٠٥  ٠.٣٥٧  ٧٦  *٠.٠٥  ٠.٣٣٨  ٥٤**٠.٠١  ٠.٤٨٥  ٣٢  *٠.٠٥  ٠.٣٠٣  ١٠*  
  *٠.٠٥  ٠.٤١٧  ٧٧  غیر دالة  ٠.١٠٩  ٥٥  غیر دالة  ٠.١٣٩  ٣٣  *٠.٠٥  ٠.٢٧٢  ١١
  *٠.٠٥  ٠.٣٩٧  ٧٨  غیر دالة  ٠.٠٨٩  ٥٦  غیر دالة  ٠.١٠٨  ٣٤  غیر دالة  ٠.١١٢  ١٢
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رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  طاالرتبا

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٥  ٠.٣٣٢  ٧٩  *٠.٠٥  ٠.٢٣٥  ٥٧  *٠.٠٥  ٠.٢٩٣  ٣٥  غیر دالة  ٠.١٤٨  ١٣
  غیر دالة٠.٢٤٠-   ٨٠  غیر دالة  ٠.٠٥٩  ٥٨ *٠.٠٥  ٠.٤٣٦  ٣٦  ٠.٠٥  ٠.٤٦٢  ١٤
٠.٠٥  ٠.٤٥٦  ٨١  *٠.٠٥  ٠.٢٣٦  ٥٩ *٠.٠٥  ٠.٢٣٦  ٣٧  *٠.٠٥  ٠.٤١٠  ١٥* 

 *٠.٠٥  ٠.٢٥٣  ٨٢  غیر دالة  ٠.١٠٩  ٦٠ *٠.٠٥  ٠.٢٢١  ٣٨  *٠.٠٥  ٠.٣٤٨  ١٦

٠.٠٥  ٠.٢٣٦  ٦١ *٠.٠٥  ٠.٢٨٨  ٣٩  *٠.٠٥  ٠.٢٨١  ١٧*        
٠.٠٥  ٠.٢٧٦  ٦٢ *٠.٠٥  ٠.٢٤٦  ٤٠  *٠.٠٥  ٠.٣٢٧  ١٨*        
        *٠.٠٥  ٠.١٦٨  ٦٣  غیر دالة  ٠.٠٩٤  ٤١  غیر دالة  ٠.١٣٢  ١٩
        *٠.٠٥  ٠.١٩٢  ٦٤  غیر دالة  ٠.٣٢٤-   ٤٢**٠.٠١  ٠.٥٧٤  ٢٠
٠.٠١  ٠.٧٠٨  ٦٥  *٠.٠٥  ٠.٣٢٧  ٤٣  *٠.٠٥  ٠.٤٢٠  ٢١**      
        غیر دالة  ٠.٠٢٢  ٦٦  *٠.٠٥  ٠.٤٤٣  ٤٤  *٠.٠٥  ٠.٣١٩  ٢٢

 0.05  مستوى داللة عند * ،    0.01مستوى داللة عند   **

  :االتساق بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس  -  ب
تساق بین األبعاد عن طریق معامل االرتباط قام الباحثان بحساب صدق اال

یوضح معامل ) ٦(والجدول . بیرسون بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس
  .االرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس

  .یوضح ارتباط الدرجة الكلیة للبعد بالدرجة الكلیة لمقیاس القیم اإلسالمیة) ٦(جدول 
  مستوى الداللة  ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلیة للمقیاس  البعد  م
  ٠.٠١  ٠.٦٩  الوسطیة واالعتدال  ١
  ٠.٠١  ٠.٦٧  اإلتقان  ٢
  ٠.٠١  ٠.٧٢  التسامح  ٣
  ٠.٠١  ٠.٦٧  المثابرة والعزیمة  ٤
  ٠.٠١  ٠.٥٨  العدالة والشفافیة  ٥

 الصورة النهائیة لمقیاس القیم اإلسالمیة:  
   :یة واالعتدالالوسط: البعد األول
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، والعلمیة، الشخصیة تهیاحالتوازن في مجاالت بویقصد بها التزام الفرد 
عبارة، وتمثل ) ١٦(ومشاركته في خدمة غیره، ویتكون من ، والمهنیة، واالجتماعیة

وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٦ - ١٥- ١١- ٨ -٧ -٥ -١: (العبارات السالبة منها
  . عبارة) ١٢(لتها لیصبح عدد عبارات البعد ، لعدم دال)١٣ – ١٢ – ٦ – ٣(

  : اإلتقان:البعد الثاني
 تحقق ذاته وتشبع تسهم في من أعمال إلیهنجاز ما أوكل إیقصد به قیام الفرد ب

عبارة، وتمثل العبارات ) ١٧(ویتكون من .  ووطنهمجتمعهدینه ورغباته ومیوله، وتخدم 
- ٢٣ -١٩(د تم حذف العبارات رقم وق). ١٦- ١٥- ١٣ – ٩ – ٨- ٧: (السالبة منها

  . عبارة) ١٢(، لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد )٣٣- ٣١ – ٢٤
   : التسامح:البعد الثالث

یقصد به تقبل الفرد لتصرفات غیره، واحترامه له، والتزامه بأدب الحوار عند 
 ٢: (البة منهاعبارة، موجبة وسالبة، وتمثل العبارات الس) ١٥(ویتكون من . التعامل معه

، )٤٦ – ٤٥ – ٤٢ – ٤١ – ٣٤(وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٤- ١٣ – ١٠- ٤ –
  . عبارات) ١٠(لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد 

  : المثابرة والعزیمة:البعد الرابع
 تحقیق  والتغلب على التحدیات في سبیلهي قدرة الفرد على االستمرار في عمله

عبارة، موجبة ) ١٨(ویتكون من .  اآلخریننقد منالفشل أو أهدافه دون خوف من 
 - ١٧ – ١٦ -١٥ -١٣ -١١-١٠ -٨ -٣: (وسالبة، وتمثل العبارات السالبة منها

 ٦٠ – ٥٨ – ٥٦ – ٥٥ – ٥٣ – ٥١ – ٥٠ – ٤٩(وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٨
  . عبارات) ٩(، لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد )٦٦ -

   : العدالة والشفافیة:البعد الخامس
ویقصد بها شعور الفرد ورضاه عن أفراد مجتمعه ومؤسساته، واإلجراءات التي 

عبارة، ) ١٦(ویتكون من . تتخذ لتحقیق المساواة بین أبناء الوطن بمصداقیة ووضوح
 وقد تم حذف العبارات). ١٦ -١٤ - ٦ -٤: (موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة منها

  . عبارة) ١٢(، لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد )٨٠ – ٧١ – ٧٠ – ٦٩(رقم 
) ٥٥(وبهذا یصبح عدد عبارات مقیاس القیم اإلسالمیة في صورته النهائیة 

  .عبارة بعد حذف العبارات التي لم تصل إلى مستوى الداللة المطلوبة
  :ثبات مقیاس القیم اإلسالمیة: ًثالثا
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 - split  قیاس القیم اإلسالمیة باستخدام التجزئة النصفیة تم حساب ثبات م
Half براون وهي -وقد تمت االستعانة بمعادلة سبیرمان) ٠.٧١(، وبلغ معامل الثبات 

درجة تدل على إمكانیة تطبیق المقیاس بدرجة عالیة من الطمأنینة، كما تم حساب معامل 
لك بعد حذف العبارات التي لم تصل  ثبات كل بعد من أبعاد مقیاس القیم اإلسالمیة، وذ

) الوسطیة واالعتدال(إلى مستوى الداللة المطلوبة، حیث  بلغ معامل ثبات البعد األول 
، وبلغ معامل ثبات البعد الثالث )٠.٦٤) (االتقان(، وبلغ معامل ثبات البعد الثاني )٠.٦٨(
، بینما )٠.٦٥) ( والعزیمةالمثابرة(، وقد بلغ معامل ثبات البعد الرابع )٠.٦٦) (التسامح(

  ).٠.٦٢) (العدالة والشفافیة(بلغ معامل ثبات البعد الخامس 
 .)إعداد الباحثان(مقیاس الهویة الوطنیة  -٢

  : الهویة الوطنیةخطوات إعداد مقیاس
مر بناء مقیاس الهویة الوطنیة بعدة خطوات منها االطالع على الدراسات 

 دراسة ال الهویة الوطنیة، ومن هذه الدراساتوالبحوث السابقة واألطر النظریة في مج
، ودراسة )٢٠١٢ ، وسعديالشامان( دراسة ،)٢٠١٠(عمارة (، ودراسة )٢٠١٦(سكندر، (
، )١٩٩٨عبدالرحمن، (، ودراسة )٢٠١٢الجاف وصدیق، (، ودراسة )٢٠١٥مزغراني، (

مقیاس ، وقد اعتمدت صیاغة بنود )٢٠١١نوري، (، ودراسة )٢٠٠٥عبدالقادر، (ودراسة 
  .للمملكة العربیة السعودیة) ٢٠٣٠(القیم اإلسالمیة على مرتكزات رؤیة 

عبارة ) ٩٠( وقد بلغ عدد عبارات مقیاس الهویة الوطنیة في صورته األولیة 
 المجتمعیة، الهویة الذاتیة، البعد الثاني الهویة البعد األول: (موزعة على خمسة أبعاد

) التقنیة الهویة الدینیة، البعد الخامس، الهویة بعد الرابع،االنتماء الوطني، ال البعد الثالث،
قبل إجراء الخصائص السیكومتریة للمقیاس، وقبل عرضه على مجموعة من األساتذة 

  .المتخصصین في التربیة وعلم النفس
 صدق مقیاس الهویة الوطنیة: 

ي ُعرض المقیاس علـى مجموعـة مـن األسـاتذة المتخصـصین فـ: صدق المحكمین: أوال
التربیــة وعلــم الـــنفس والمنــاهج وطـــرق التــدریس؛ إلبــداء الـــرأي حــول عبـــارات 

مــن %)  ٨٠(المقیــاس وأبعــاده، تــم اســتبعاد العبــارات التــي أتفــق علــى حــذفها 
األسـاتذة المحكمـین، كمـا تـم تعـدیل العبـارات التـي طلـب تعـدیلها مـن المحكمــین، 

  .عبارة) ٨٨(لیصل عدد عبارات المقیاس إلى 
وهو عبارة عن االتساق بین كل عبـارة والدرجـة الكلیـة : ق االتساق الداخليصد: ًثانیا

  .للبعد، واالتساق بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس
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 :االتساق بین كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد  - أ

  .یوضح معامل االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للبعد) ٧(جدول 
رقم 
  ةالعبار

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة
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٠.٠٥  ٠.٤٠٥  ٧٨  *٠.٠٥  ٠.٣٨٩  ٥٦ *٠.٠٥  ٠.٣٧١  ٣٤  **٠.٠١  ٠.٤٢٨  ١٢*  
  *٠.٠٥  ٠.٤١٢  ٧٩  غیر دالة  ٠.١٦٣  ٥٧ *٠.٠٥  ٠.٣٧١  ٣٥  **٠.٠١  ٠.٤٨١  ١٣
٠.٠١  ٠.٦٦٤  ٨٠  **٠.٠١  ٠.٥٩٢  ٥٨ *٠.٠٥  ٠.٢٠٢  ٣٦ *٠.٠٥  ٠.٢٠٩  ١٤**  
٠.٠٥  ٠.٣٩٩  ٨١ *٠.٠٥  ٠.٢٥٣  ٥٩  **٠.٠١  ٠.٦٠١  ٣٧ *٠.٠٥  ٠.٣٦٤  ١٥*  
  **٠.٠١  ٠.٤٦٢  ٨٢ *٠.٠٥  ٠.٣٩١  ٦٠ *٠.٠٥  ٠.٢٤٣  ٣٨  غیر دالة  ٠.١١٠  ١٦
٠.٠٥  ٠.٣٩٩  ٨٣ *٠.٠٥  ٠.٣٧٣  ٦١ *٠.٠٥  ٠.٢٤٤  ٣٩ *٠.٠٥  ٠.٣٦٤  ١٧*  
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  :صدق االتساق بین األبعاد -  ب
قام الباحثان بحساب صدق االتساق بین األبعاد عن طریق معامل االرتباط بین 

والجدول التالي یوضح معامل االرتباط بین . الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس
  .لدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاسا

  .یوضح ارتباط الدرجة الكلیة للبعد بالدرجة الكلیة لمقیاس الهویة الوطنیة) ٨(جدول 
  مستوى الداللة  ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلیة للمقیاس  البعد  م
  ٠.٠١  ٠.٧٤  الذاتیةالهویة   ١
  ٠.٠١  ٠.٧٨  المجتمعیةالهویة   ٢
  ٠.٠١  ٠.٧٧  لوطنياالنتماء ا  ٣
  ٠.٠١  ٠.٧١  الدینیةالهویة   ٤
  ٠.٠١  ٠.٦٢  التقنیةالهویة   ٥

 الهویة الوطنیةالصورة النهائیة لمقیاس :  
   .الذاتیةالهویة : البعد األول

یقصد بها قدرة الفرد على تحدید أهدافه بمفرده، وتكوین عالقات إیجابیة هادفة 
. ذاته وشعوره بالرضا عن حیاته وعمن حولهوبناءة تنبع من قناعاته الشخصیة واعتزازه ب

 - ١٠ -٩ - ٧: (عبارة، موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة منها) ١٦(ویتكون من 
، لعدم داللتها لیصبح )١٦ - ٩- ٧(وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٤ -١٣ -١٢ -١١

  . عبارة) ١٣(عدد عبارات البعد 
   :المجتمعیةالهویة : البعد الثاني

 بها اعتزاز الفرد بمجتمعة وبالمؤسسات التي تخدمه، وحرصه على ویقصد
المشاركة في األعمال التطوعیة والخیریة، وكل ما یمنحه القدرة على مساعدة اآلخرین 

: عبارة، موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة منها) ١٨(ویتكون من . والعطف علیهم
، لعدم داللتیهما )١٣ -٢٧(رقم وقد تم حذف العبارات ). ١٨ -١٦ -١٥ -٧ -١(

  . عبارة) ١٦(لیصبح عدد عبارات البعد 
   .االنتماء الوطني: البعد الثالث
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یقصد بها اعتزاز الفرد بوطنه، وتقدیره لمكانته، واحترامه لمؤسساته، وفهمه 
لدور الحاكم والمسؤول والمواطن، وثقته في والة أمره، ورموز وطنه، وتقدیره للمبدعین 

) ١٨(ویتكون من . وفخره بكل ما یسهم في رفعة وطنه ورقیه. ین من أبناء وطنهوالمتمیز
وقد تم حذف ). ١٦ -١١ -٦ -٣: (عبارة، موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة منها

) ١٤(، لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد )٥٠ -٤٩ - ٤٥ - ٤٠(العبارات رقم 
  . عبارة

   .یةالدینالهویة : البعد الرابع
یقصد بها اعتزاز الفرد بتعالیم دینه، وحرصه على تلقى الفتوى وكل ما یهم أمور 
ٕدینه ودنیاه من العلماء الثقات، وتمسكه بالوسطیة واالعتدال، وانكاره لكل مظاهر التطرف 

عبارة، موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة ) ١٨(ویتكون من . واإلرهاب في مجتمعه
، لعدم )٦٤- ٦٣ - ٥٧(وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٨ - ١٣ - ١٢ -١١ -٥: (منها

  . عبارة) ١٥(داللتها لیصبح عدد عبارات البعد 
  
  

   .التقنیةالهویة : البعد الخامس
یقصد بها اعتزاز الفرد بقدرته على استخدام وسائل التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها 

ها في خدمة الفرد والمجتمع مع وتوظیفها في تطویر نفسه ورفعة وطنه، وتقدیره ألهمیت
 عند استخدامها، واعتزازه بدور المبدعین والمتمیزین من أبناء نوعیه بخصوصیة اآلخری

عبارة موجبة وسالبة، وتمثل العبارات السالبة ) ١٨(وطنه في هذا المجال، ویتكون من 
 ٧٤ - ٧٣ - ٧١(وقد تم حذف العبارات رقم ). ١٣ -١٠ -٩ -٦ -٣ -٢ -١: (منها

  . عبارة) ١٣(، لعدم داللتها لیصبح عدد عبارات البعد )٨٦ - ٧٧ -
) ١٧(بعد حذف ) ٧١(وبهذا یصبح عدد عبارات مقیاس الهویة الوطنیة ككل 

  .عبارة لعدم داللتها
  :ثبات مقیاس الهویة الوطنیة: ًثالثا

، وبلغ split - Half   تم حساب ثبات مقیاس الهویة الوطنیة بالتجزئة النصفیة
 براون وهي درجة عالیة تدل –وتمت االستعانة بمعادلة سبیرمان ) ٠.٨٤(ل الثبات معام

على إمكانیة تطبیق المقیاس بدرجة عالیة من الطمأنینة، كما تم حساب معامل ثبات كل 
بعد وذلك بعد حذف العبارات التي لم تصل إلى مستوى الداللة المطلوبة، حیث بلغ معامل 

الهویة (، وبلغ معامل ثبات البعد الثاني )٠.٧١) ( الذاتیةالهویة(ثبات البعد األول 
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، وقد بلغ )٠.٧٠) (االنتماء الوطني(، وبلغ معامل ثبات البعد الثالث )٠.٧٠) (المجتمعیة
، بینما بلغ معامل ثبات البعد الخامس )٠.٧١) (الهویة الدینیة(معامل ثبات البعد الرابع 

  ).٠.٦٠) (الهویة التقنیة(
تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى  المقترح لتدریبيالبرنامج ال -٣

  المملكةجامعة بیشة في ضوء رؤیةالدراسات اإلسالمیة بطالب وطالبات 
  .)إعداد الباحثان (.٢٠٣٠

  :مر بناء البرنامج التدریبي المقترح بمراحل متعددة، أهمها
 مجال االطالع على الدراسات والبحوث السابقة واألطر النظریة في -

التربیة وعلم النفس والمناهج وطرق التدریس المرتبطة بالبحث الحالي، 
كما تمت االستفادة مما جاء في مرتكزات رؤیة المملكة العربیة 

  ).٢٠٣٠(السعودیة 
ٕتحدید مكونات البرنامج التدریبي المقترح ومحتوى جلساته واجراءات  -

 .تطبیقه في ضوء أهداف البحث الحالي
لتدریبي المقترح في صورته األولیة على مجموعة من عرض البرنامج ا -

أعضاء هیئة التدریس بأقسام كلیة التربیة في جامعة بیشة، إلبداء 
 .آرائهم حولها

 .إجراء بعض التعدیالت التي اتفق علیها أكثر المحكمین -
جلسة ) ١٦(بناء البرنامج التدریبي المقترح في صورته النهائیة في  -

دقیقة، تطبق ) ٩٠ -٦٠( جلسة تدریبیة من تدریبیة تراوحت مدة كل
 :أسابیع، وفق مراحل وخطوات منظمة، على النحو التالي) ٨(في 

 الهدف العام للبرنامج:  
تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى یهدف هذا البرنامج المقترح إلى 

   .٢٠٣٠  المملكةجامعة بیشة في ضوء رؤیةالدراسات اإلسالمیة بطالب وطالبات 
 األهداف اإلجرائیة:  

 :الطالبة قادرا على أن/ بعد االنتهاء من هذا البرنامج، یتوقع أن یكون الطالب

 یتصف بالوسطیة واالعتدال عند تعامله مع األخرین .  
 ینجز ما یوكل إلیه من أعمال، مع تحلیه بالتسامح. 

 یتغلب على التحدیات في سبیل تحقیق أهدافه. 

 عند تعامله مع اآلخرینیمارس العدالة والشفافیة . 
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 یكون عالقات إیجابیة هادفة وبناءة. 

 یظهر اعتزازه بوطنه ومكتسباته. 

 یتصف بالمسؤولیة الفردیة واالجتماعیة . 

 یقدر العلماء المعتبرین ووالة األمر في وطنه. 

 یوظف وسائل التقنیة الحدیث وتطبیقاتها في خدمة وطنه والدفاع عنه. 

 تضحیة من أجلهیظهر االنتماء لوطنه وال. 

 الفئات المستهدفة من البرنامج: 
عینة البحث من الطالب والطالبات بالسنة األولى تخصص دراسات إسالمیة 

 .بجامعة بیشة

 مكان التدریب، وزمانه:  
كلیة اآلداب بشطریها الطالب والطالبات، الفصل الدراسي األول من العام 

  . هـ١٤٣٨/١٤٣٩الجامعي 
 الجدول الزمني للتدریب: 

  بدأ تطبیق جلسات البرنامج التدریبي المقترح في یوم األحد
  .م٢١/٩/٢٠١٧هـ، الموافق ١/١/١٤٣٩

  انتهى التطبیق من جلسات البرنامج التدریبي المقترح في یوم
 .م٣١/١٢/٢٠١٧هـ، الموافق ١٣/٤/١٤٣٩

 الجلسات التدریبیة:  
 .ریبي لكل جلسةیوضح جلسات البرنامج التدریبي المقترح والمحتوى التد) ٩(جدول 

رقم 
  الجلسة

  تاستراتیجیا  محتوى الجلسة  عنوان الجلسة
  التدریب 

قام الباحثان بالتعارف مع أعضاء المجموعة   تعارفتمهید و  األولى
التجریبیة وذلك بذكر بیناتهم الشخصیة ودرجاتهم 
العلمیة وعملهما في جامعة بیشة، ثم بدأ الباحثان 

تجریبیة والترحیب بالتعرف على أعضاء المجموعة ال
بهم، ثم شرعا في التعریف بالبرنامج التدریبي 
وجلساته ومدة كل جلسة، وبیان أن االشتراك في 

  المحاضرة
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رقم 
  الجلسة

  تاستراتیجیا  محتوى الجلسة  عنوان الجلسة
  التدریب 

  .البرنامج التدریبي تطوعیا ولیس اجباریا
مفهوم  -  الثانیة

  .القیم
القیم  -

 .اإلسالمیة
 الوسطیة -

  .والتسامح

 القیم اإلسالمیة على وجه -مفهوم القیم بشكل عام
 ثقافة الحوار والتي - قیم الوسطیة والتسامح-تحدیدال

 الفرق بین –هي أساس االستراتیجیة التدریسیة 
 االنصات واالستماع -الحوار وبعض المفاهیم األخرى

  .وتقبل وجهة نظر اآلخر

  الحوار -
 المناقشة -
العصف  -

  الذهني 

 قیم مفهوم -  الثالثة
االتقان 

 واالنضباط
  وتعزیزها

 أثره اإلتقان على -اإلتقان مفهوم -قیمة اإلتقان
  .الفرد والمجتمع

التعزیز  -
 اإلیجابي

التعلم  -
  التعاوني

تعزیز قیم  -  الرابعة
العدالة 

  .والشفافیة

 العدالة - العدالة في اإلسالم–مفهوم العدالة 
 احترام الملكیة – احترام حقوق الغیر - والشفافیة

 دور مركز - الشافیة والوضوح- العامة والخاصة
  .لمملكة في محاربة الفسادالشفافیة با

  الحوار -
أسلوب  -

  .المقارنة

الخامسة 
  والسادسة

تعزیز قیم  -
العزیمة 
  .والمثابرة

تنمیة اإلیمان بالذات والنفس وعدم االنتقاص من  -
شأن النفس وقیمتها، أي تقدیر الذات والقدرات 

  .والمهارات الشخصیة
تدریب الطالب على اتخاذ النموذج األفضل كقدوة  -

  .للوصول إلى األهداف وتحقیق الغایاتیحتذى بها 
تنمیة مهارات التواصل من خالل العالقات  -

االجتماعیة اإلیجابیة، مع األسرة والمحیط القریب 
  .من الشخص

ّ التشجع على عدم االستسالم لألفكار السلبیة،  - ِ
  .واالبتعاد قدر اإلمكان عن األشخاص السلبیین

ّیة  تطویر الذات والمهارات الشخصیة والمعرف -
والتطبیقیة بما یزید من إرادة الشخص وقوة 

  .العزیمة لدى الطالب
البعد بشكل كامل عن ثقافة تدریب الطالب على   -

التسویف، التي تنطلق من كلمات سوف أفعل 
وسوف أنجز وغیرها من الكلمات القائمة على 

  .التأجیل

 المناقشة -
 الحوار -
ضرب  -

 .األمثلة
لعب  -

 األدوار
مجموعات  -

  .تعاونیة
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رقم 
  الجلسة

  تاستراتیجیا  محتوى الجلسة  عنوان الجلسة
  التدریب 

ابعة الس
  والثامنة

تعزیز قیم  -
خدمة (

ضیوف 
 )الرحمن

 .االستقبال -
 حسن  -

 .التعامل
 اإلرشاد  -

 .والتوجیه
 التوعیة  -

  .اإلسالمیة

خدمة ضیوف الرحمن ومساعدتهم على  التدریب -
 .نسكهمعلى أداء 

 المخالفات في تصحیحتدریب الطالب على  -
  . المشاعر المقدسة

 مةبالحك التعامل مع ضیوف الرحمن التدریب على -
 .والموعظة الحسنة

 المشاركة في موسم الحج بفرق الحث على -
  .وتوعویةمیدانیة 

 وتثقیفیة ، تصمیم مواد توعویةالتدریب على -
لتوجیه  والمقاطع المعبرةتشتمل على المطبوعات 

  .ضیوف الرحمن
 غیر الناطقین بالعربیة تدریب الطالب على توجیه -

 .ٕوارشادهم
ي خدمة توظیف وسائل التواصل االجتماعي ف -

  .ضیوف الرحمن

 .الحوار -
 .المناقشة -
حل  -

 المشكالت
العصف  -

 .الذهني
مجموعات  -

  .تعاونیة

التاسعة 
  والعاشرة

غرس  -
المبادئ 

والقیم 
الوطنیة 
وتعزیز 
 االنتماء

لدى الطالب 
  .والطالبات

 .. الوطني لدى الطالب والطالباتاالنتماءتعزیز  -
 .توفیر البیئة التنافسیة وتحفیز االهتمام في مجال -

 .التاریخ
تنمیة العمق الحضاري السعودي لدى الطالب  -

 .والطالبات
 .التعریف بتراث المملكة اإلسالمي والعربي والوطني -
  التاریخیةعلى جمع المعلومات الطالب تدریب -

 . للمملكة من مصادرها
تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة لدى الطالب  -

  والطالبات

التعلم  -
 التعاوني

  الحوار -
حل  -

  المشكالت

لحادیة ا
  عشرة

المحافظة  -
على هویة 

المملكة 
العربیة 

اإلسالمیة و
 والعالمیة

والتعریف 
  .بها

  .دور المملكة في خدمة األماكن المقدسة وزوارها -
مكانة المملكة ودورها في نشر تعالیم اإلسالم  -

الصحیح في دول العالم عن طریق المراكز 
 .اإلسالمیة المنتشرة في العالم

  .خدمة اإلسالم والدعوة إلیهدور حكام المملكة في  -

 .المناقشة -
 .الحوار -
 .المقارنة -
مجموعات  -

  .تعاونیة



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) لث، الجزء الثا١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 -٧٥٧-

رقم 
  الجلسة

  تاستراتیجیا  محتوى الجلسة  عنوان الجلسة
  التدریب 

الثانیة 
  عشرة 

العنایة  -
باللغة 

العربیة 
ٕواظهار 
أهمیتها 
  .ومكانتها

ّأهمیة اللغة لتصیر مكونا رئیسا من مكونات  - ً ًّ
ّالهویة الثقافیة والحضاریة الخاصة باألمم  ّ

یف الشعوب، ووسیلتهم لنشر علومهم والتعر
  .ٕبثقافتهم وانجازاتهم الحضاریة حول العالم

 الذي  العالميیوم اللغة العربیةتعریف الطالب ب -
 . دیسمبر من عام١٨یوافق 

ّقدمته المملكة الذي قتراح تعریف الطالب باال -
العربیة السعودیة، والمملكة المغربیة في الدورة 

  . للمجلس التنفیذي للیونیسكو١٩٠

 . الحوار -
 .المناقشة -
لعب  -

  .األدوار

الثالثة 
  عشرة 

تعزیز  -
الهویة 

الوطنیة 
ومكانة 

المملكة في 
المجتمع 

  الدولي

 أهمیة عضویة المملكة بالمنظمات الدولیة -
 .التحدیات التي تواجهها المملكة داخلیا وخارجیا -
عالقة المملكة بالعالم والخدمات التي تبذلها للعالم  -

 .اإلسالمي
 .ارجیاالحفاظ على انجازات الوطن داخلیا وخ -
  .تنمیة مفهوم السیادة الوطنیة لدى الطالب -

 المناقشة -
  الحوار -
حل  -

  المشكالت

الرابعة 
  عشرة

االبتعاد عن  -
  .الجدال

 .تدریب الطالب على تقبل أراء اآلخرین -
تدریب الطالب على معرفة شخصیة المستقبل  -

 .وقیمه واحتیاجاته
تدریب الطالب على تقبل التغیرات الجدیدة في  -

  .ديالمجتمع السعو

 المناقشة -
حل  -

المشكالت
.  

الخامسة  
  عشرة

محفزات  -
  األمل

تدریب الطالب على تقدیر والة األمر والعلماء  -
  .الثقات وقبول توجیهاتهم

تدریب الطالب على الثقة بالنفس وتحدي الصعاب  -
 .في سبیل تحقیق األهداف

تدریب الطالب على االعتزاز بالهویة الوطنیة  -
  . السعوديعللمجتم

 .المناقشة -
 .الحوار -
التعلم  -

  التعاوني

السادسة 
  عشرة

الجلسة  -
  الختامیة

تلخیص ما تناوله البرنامج التدریبي، مع التركیز  -
على الموضوعات الحیویة ضوء رؤیة المملكة 

٢٠٣٠.  
شكر جمیع األعضاء المشاركین في البرنامج  -

التدریبي على المشاركة التطوعیة في البرنامج 
 .التدریبي

 البرنامج التدریبي المستخدم تطبیق استمارة تقییم -

 .المحاضرة -
  .الحوار -
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رقم 
  الجلسة

  تاستراتیجیا  محتوى الجلسة  عنوان الجلسة
  التدریب 

  .في البحث الحالي
 استراتیجیات التدریب وأسالیبه:  

 حل المشكالت، التعلم التعاوني، : استخدمت أسالیب تدریب، أهمها
 . العصف الذهني، المناقشة، والحوار

  كما وظف الباحثان استراتیجیات التدریب وفق المنظور البنائي بمراحله
مرحلة عرض المشكلة، مرحلة االستكشاف، مرحلة التفسیرات : (بعةاألر

 ). والحلول، مرحلة اتخاذ القرار
 

 الوسائط التدریبیة:  
  .شرائح بوربوینت، مقاطع فدیو مختارة، وسائل التواصل االجتماعي، شبكة اإلنترنت    
 إدارة التدریب:  

 :تتكون إدارة التدریب من

 الباحثان.  
 تمساعدة لشطر الطالبا. 

 تقویم البرنامج: 
 :ُِّقوم البرنامج من خالل

  قبلي، أثناء، بعدي(طبق الباحثان مراحل التقویم في كل جلسة تدریبیة( 

  استمارة تقویم البرنامج وزعت على المتدربین في نهایة البرنامج
التدریبي، وقد تم تصمیمها وفق تدرج لیكرت الخماسي، وأظهرت التقویم 

اته، ومحتوى جلساته الحتیاجات المتدربین، مناسبة البرنامج وموضوع
 .وكذلك مناسبة المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج المقترح

 تمویل البرنامج التدریبي: 
 .تولى الباحثان تمویل البرنامج

 االمتیازات والحوافز للمتدربین:  
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منح كل متدرب جائزة تشجیعیة من الباحثین، عبارة عن شهادة حضور البرنامج 
  .شكر والتقدیرمتضمنة لل

 األسالیب اإلحصائیة : 
 معامل ارتباط بیرسون - (spss)استخدم الباحثان برنامج الحزم اإلحصائیة 

) ت(لحساب صدق االتساق الداخلي للمقاییس المستخدمة في البحث، واستخدام اختبار 
T- Test.لمعرفة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة .  
  
  
  

 ث وتفسیرهانتائج البح: 
 نتائج الفرض األول وتفسیرها:  

 درجات يتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط: وینص هذا الفرض على أنه
 في القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة بعد )طالب(الضابطة المجموعة التجریبیة والمجموعة 

  .لصالح المجموعة التجریبیة المقترح يیبتطبیق البرنامج التدر
توضحان الفروق بین متوسطي درجات المجموعة ) ١١، ١٠(: والجدولین

التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي على مقیاسي القیم اإلسالمیة والهویة 
  .الوطنیة الطالب

على مقیاس القیم اإلسالمیة في ) طالب(یوضح الفروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ١٠(جدول 
  .التطبیق البعدي

المتوسط   سالقیا
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

قیمة   درجة الحریة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٢٣.٤٠  ١٧٠.٥٥  القبلي
  ٢٢  ١٩.٣٩  ١٩٦.٣٢  البعدي

٠.٠١  ٥.٣٦  ٢١  

  
على مقیاس الهویة الوطنیة في ) طالب(یوضح الفروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة ) ١١(جدول 

  .يالتطبیق البعد
المتوسط   القیاس

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  ٠.٠١  ١١.٤٢  ٢١  ٢٢  ٢٥.٠٥  ١٤٢.١٨  القبلي



 م ٢٠١٧یولیو لسنة ) ، الجزء الثالث١٧٤: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -٧٦٠-

  ٢٢  ١٩.١١  ٢١٨.٠٥  البعدي

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي ) ١١، ١٠: (یتضح من الجدولین
ة الضابطة على مقیاسي القیم اإلسالمیة، والهویة درجات المجموعة التجریبیة والمجموع

، حیث بلغت متوسطات )التطبیق البعدي(الوطنیة بعد تطبیق البرنامج التدریبي المقترح 
، بینما بلغت )٢٣.٤٠(بانحراف معیاري قدره ) ١٧٠.٥٥(درجات التطبیق القبلي طالب 

على ) ١٩.٣٩(ي بانحراف معیار) ١٩٦.٣٢(متوسطات درجات التطبیق البعدي طالب 
) ١٤٢.١٨(مقیاس القیم اإلسالمیة، بینما بلغت متوسطات درجات التطبیق القبلي ذكور 

، في حین بلغت متوسطات درجات التطبیق البعدي ذكور )٢٥.٠٥(بانحراف معیاري قدره 
  .على مقیاس الهویة الوطنیة) ١٩.١١(بانحراف معیاري قدره ) ٢١٨.٠٥(
 نتائج الفرض الثاني وتفسیرها:  

 درجات يتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط: وینص هذا الفرض على أنه
 في القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة )طالبات(الضابطة  التجریبیة والمجموعةالمجموعة 

 .لصالح المجموعة التجریبیة المقترح يیببعد تطبیق البرنامج التدر

على مقیاس القیم ) طالبات(لضابطة یوضح الفروق بین المجموعة التجریبیة وا) ١٢(جدول 
  .اإلسالمیة في التطبیق البعدي

المتوسط   القیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  ٢٢  ٩.٦٨  ١٨٧.٨٢  القبلي
  ٢٢  ٧.٥١  ٢٠٧.٠٥  البعدي

٠.٠١  ٧.٧٦  ٢١  

على مقیاس الهویة الوطنیة في ) طالبات(ریبیة والضابطة یوضح الفروق بین المجموعة التج) ١٣(جدول 
  .التطبیق البعدي

المتوسط   القیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  ٢٢  ٨.٩٢  ٢٢٨.٦٤  القبلي
  ٢٢  ٥.٩٥  ٢٤٨.٢٨  البعدي

٠.٠١  ١٠.١٨  ٢١  

 فروق دالة إحصائیا بین متوسطي وجود) ١٣، ١٢: (یتضح من الجدولین
درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على مقیاسي القیم اإلسالمیة، والهویة 
الوطنیة بعد تطبیق البرنامج التدریبي المقترح، حیث بلغت متوسطات درجات التطبیق 

، وبلغت متوسطات درجات )٩.٦٨(بانحراف معیاري قدره ) ١٨٧.٨٢(القبلي طالبات 
على مقیاس القیم ) ٧.٥١(بانحراف معیاري ) ٢٠٧.٠٥(التطبیق البعدي طالبات 
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بانحراف معیاري ) ٢٢٨.٦٤(اإلسالمیة، وبلغت متوسطات درجات التطبیق القبلي طالبات 
بانحراف ) ٢٤٨.٢٨(، بینما بلغت متوسطات درجات التطبیق البعدي طالبات )٨.٩٢(قدره 

  . وطنیةعلى مقیاس الهویة ال) ٥.٩٥(معیاري 
، ١٠(ویمكن تفسیر نتائج الفرضین األول والثاني في ضوء ما ورد في الجداول 

بأن البرنامج التدریبي المقترح ذا فاعلیة في تعزیز القیم اإلسالمیة ) ١٣، ١٢، ١١
والهویة الوطنیة لدى طالب وطالبات الدراسات اإلسالمیة بالسنة األولى في جامعة بیشة، 

تطبیق القبلي والتطبیق البعدي لموضوعات جلسات البرنامج قد یعزى الفرق بین ال
التدریبي، وزادت من ثقتهم في وطنهم ووالة أمرهم والعلماء الثقات، كما تدل هذه النتیجة 
على حاجة الطالب والطالبات إلى فعالیات إثرائیة وبرامج تدریبیة تشجعهم على تقبل النقد 

، ١٤٣٧مع ما أشارت إلیه دراسة السلمي وتتفق هذه النتیجة . والتعایش مع اآلخر
، )٢٠٠٩الباني، (، ودراسة )٢٠٠٥عبدالقادر، (، ودراسة ٢٠٠٥ودراسة الخوالدة، 

العازمي (، ودراسة )٢٠١٢الشاماني وسعد، (، ودراسة )٢٠١٠عمارة، (ودراسة 
وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت تنمیة القیم والهویة الوطنیة ) ٢٠١١والرمیضي، 

 ودراسة Sanchez, Delida,2013االجتماعیة والثقافیة لدى الطالب الجامعي كدراسة و
(Murphy, Peter,2014)ودراسة  (Mudge, Peter; et. Al, 2014) ودراسة 

)Rahm, Jrène; et. Al, 2014) ودراسة ،(Morgan, Blaire; et. Al, 2015)  ،
الدراسات على فاعلیة  حیث أكدت هذه (Shakurova, Marina V, 2015) ودراسة

  .البرامج التدریبیة في تنمیة القیم والهویة لدى الطالب الجامعي
وقد أكدت جمیع هذه الدراسات على فاعلیة البرامج التدریبیة في تنمیة القیم 
اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى طالب الجامعات، مما یدل على اتساق نتیجة هذا الفرض 

ٕ، رغم أن هذه الدراسات أجریت إما على القیم منفردة، واما مع نتائج الدراسات السابقة
 قد تمیز بتطبیق –على الهویة منفردة، ویعد البحث الحالي في حدود علم الباحثین 

القیم اإلسالمیة، والهویة الوطنیة (البرنامج التدریبي المستخدم في تنمیة المتغیرین 
من أن المناخ الجامعي یساعد ) ٢٠١٢الجاف وصدیق، (، وهذا ما أشار إلیه )مجتمعتین

الشباب من الجنسین على تحقیق قیم الهویة والوالء واالنتماء في المجاالت النفسیة 
سكندر، (كما یتفق مع ما أشارت إلیه دراسة . واالجتماعیة، وزیادة الثقة بالمستقبل

. نیةحیث أشارت إلى أنه كلما زاد الشعور باالغتراب قل الشعور بالهویة الوط) ٢٠١٦
وهذا ما سعى إلیه البحث الحالي باستخدام البرنامج التدریبي المقترح لتعزیز القیم 

  . اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى طالب وطالبات الجامعة
 نتائج الفرض الثالث وتفسیرها: 
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 درجات يبین متوسطدالة إحصائیا ال توجد فروق : وینص هذا الفرض على أنه
 التدریبي المقترح فيبعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج ) طالب(المجموعة التجریبیة 

   .التتبعيو  البعديالقیاس
توضحان الفروق بین متوسطي درجات المجموعة ) ١٥، ١٤: (الجدولین

  . التتبعي على مقیاسي القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة طالبالتجریبیة في القیاس
  
  

على مقیاس القیم اإلسالمیة في التطبیق ) طالب(جریبیة یوضح الفروق بین المجموعة الت) ١٤(جدول 
  .البعدي والتتبعي

المتوسط   القیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ١٩.٣٩  ١٩٦.٣٢  البعدي
  ٢٢  ١٨.٧٥  ١٩٦.١٤  تتبعدي

  غیر دالة  ٠.٠٤  ٢١

  

على مقیاس الهویة الوطنیة في التطبیق ) طالب( المجموعة التجریبیة یوضح الفروق بین) ١٥(جدول 
  .البعدي والتتبعي

المتوسط   القیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  ٢٢  ١٩.١١  ٢١٨.٠٥  البعدي
  ٢٢  ١٥.٥٦  ٢١٨.٨٢  تتبعدي

غیر   ٠.١٥  ٢١
  دالة

عدم وجود فروق دالة إحصائیا في التطبیق ) ١٥، ١٤: (ینیتضح من الجدول
على مقیاسي القیم اإلسالمیة والهویة ) طالب(البعدي والتتبعي ألفراد المجموعة التجریبیة 

الوطنیة بعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج التدریبي المقترح والمستخدم في البحث 
بي في تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الحالي؛ مما یدل على ثبات أثر البرنامج التدری

الوطنیة لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بالسنة األولى في جامعة بیشة، حیث بلغت 
طالب، بانحراف ) ١٩٦.٣٢ (ةمتوسطات درجات التطبیق البعدي للمجموعة التجریبی

) ١٩٦.١٤(، بینما بلغت متوسطات درجات التطبیق التتبعي )١٩.٣٩(معیاري قدره 
مقیاس القیم اإلسالمیة، بینما بلغت متوسطات درجات ) ١٨.٧٥(راف معیاري قدره بانح

، بینما بلغت متوسطات )٧.٥١(بانحراف معیاري ) ٢١٨.٠٥(التطبیق البعدي طالب 
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) ٢١٨.٨٢(درجات التطبیق التتبعي لمجموعة الطالب على مقیاس الهویة الوطنیة 
  ).٧.٥١(بانحراف معیاري قدره 

یجة كه ما أشارت إلیه النظریة البنائیة من ضرورة تقدیم معاییر وتتفق هذه النت
ومن ثم فإن استراتیجیات التدریب . ّومقترحات لمواصفات التدریس والتدریب الفعال

 تقوم على مواجهة المتدرب بمشكالت حقیقیة -ًوفقا لمنظور البنائیة وفكرها-ونماذجه 
ٕ؛ لمعالجتها وایجاد حلول لها في ضوء واقعیة أو أسئلة بحثیة قابلة للبحث واالختبار

االهتمام واالنشغال فیها؛ ومن ثم البحث واالستقصاء والتفاوض االجتماعي للوصول إلى 
  ).٤٠٩: ٢٠٠٥النجدى وآخرون، ) (٤٩: ٢٠٠٧زیتون، . (هذه الحلول
  

 نتائج الفرض الرابع وتفسیرها: 
 درجات يمتوسطبین دالة إحصائیا ال توجد فروق : وینص هذا الفرض على أنه

 التدریبي المقترح فيبعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج ) طالبات(المجموعة التجریبیة 
 .التتبعيو  البعديالقیاس

على مقیاس القیم اإلسالمیة في ) طالبات(یوضح الفروق بین المجموعة التجریبیة ) ١٦(جدول 
  .التطبیق البعدي والتتبعي

المتوسط   القیاس
  الحسابي

ف االنحرا
  المعیاري

عدد أفراد 
  العینة

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٢٢  ٧.٥١  ٢٠٧.٠٥  البعدي
  ٢٢  ٧.٧٦  ٢١٠.٠٩  تتبعدي

  غیر دالة  ١.٩  ٢١

  
على مقیاس الهویة الوطنیة في التطبیق ) طالبات(یوضح الفروق بین المجموعة التجریبیة ) ١٧(جدول 

  .البعدي والتتبعي
المتوسط   القیاس

  ابيالحس
عدد أفراد   االنحراف المعیاري

  العینة
  درجة

   الحریة
مستوى   )ت(قیمة 

  الداللة

  ٢٢  ٥.٩٥  ٢٤٨.٨٢  البعدي
  ٢٢  ٥.٣٩  ٢٤٨.٩٥  تتبعدي

  غیر دالة  ٠.٢٣  ٢١

عدم وجود فروق دالة إحصائیا في التطبیق ) ١٧، ١٦: (یتضح من الجدولین
على مقیاسي القیم اإلسالمیة والهویة ) طالب(البعدي والتتبعي ألفراد المجموعة التجریبیة 

الوطنیة بعد مرور شهرین من تطبیق البرنامج التدریبي المقترح والمستخدم في البحث 
الحالي، بینما بلغت متوسطات درجات التطبیق البعدي إناث على مقیاس القیم  اإلسالمیة 
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تطبیق ، بینما بلغت متوسطات درجات ال)٧.٥١(بانحراف معیاري قدره ) ٢٠٧.٠٥(
بانحراف معیاري ) ٢١٠.٠٩(التتبعي لمجموعة طالبات على مقیاس القیم اإلسالمیة 

، بینما بلغت متوسطات درجات التطبیق البعدي لمجموعة طالبات على مقیاس )٧.٧٦(
، بینما بلغت متوسطات درجات )٥.٩٥(بانحراف معیاري ) ٢٤٨.٨٢(الهویة اإلسالمیة 

، بانحراف )٢٤٨.٩٥( على مقیاس الهویة اإلسالمیة التطبیق التتبعي لمجموعة طالبات
  ).٥.٣٩(معیاري قدره 

) ١٧، ١٦، ١٥، ١٤: (ومن خالل متوسطات الدرجات الواردة في الجداول
یتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات التطبیق البعدي ومتوسطات 

، مما یدل على فاعلیة )طالب وطالبات(درجات التطبیق التتبعي للمجموعة التجریبیة 
  .البرنامج التدریبي المقترح المستخدم في البحث الحالي

 المنظور السلوكي على دور التعلم في  أصحابوتتفق هذه النتیجة مع ما أكده
اكتساب القیم من خالل تقلید القدوة أو النموذج األصلي، أو من یكون محل الوالدین ممن 

دى أصحاب نظریة التعلم االجتماعي، ومن أعالمها یقوم بالتنشئة االجتماعیة، وقد نا
بأن تعلم القیم یتم عن طریق المحاكاة والتقلید، وهنا ) باندورة، والتر، ودوالرد، ومیلر(

، كما تتفق هذه )٤٥، ٢٠٠٥خزار، . (یكتسب الفرد قیم وسلوكیات بصورة غیر مباشرة
لقیم والهویة الوطنیة واالجتماعیة النتیجة مع ما أشارت إلیه الدراسات التي تناولت تنمیة ا

 ودراسة (Sanchez, Delida,2013)والثقافیة لدى الطالب الجامعي كدراسة 
(Murphy, Peter,2014)ودراسة  (Mudge, Peter; et. Al, 2014)ودراسة  

2014) (Rahm, Jrène; et. Al, ودراسة (Morgan, (Blaire; et. Al, 2015)   
 حیث أكدت هذه الدراسات على فاعلیة ، (Shakurova, Marina V, 2015) ودراسة

كما أن هذه النتیجة تتفق . البرامج التدریبیة في تنمیة القیم والهویة لدى الطالب الجامعي
مع ما یراه أصحاب النظریة البنائیة في أن التعلم یقوم على ما یسمى بالمثیر واالستجابة 

و حفظها، ثم یقوم بتكرارها وتطبیقها عدة الخارجیة؛ حیث یقوم المتعلم بتعلم خبرة ما أ
مرات حتى یجیدها وهكذا؛ فالفكر السلوكي یقوم على الطبیعیة أو الواقعیة؛ لتحفیز المتعلم 
على المشاركة الفاعلة واإلیجابیة في المواقف التعلیمیة؛ مما ینعكس على مدى توظیفه 

: ٢٠٠٥حمادة، . (لیة المختلفةللخبرات التربویة المكتسبة في مواقف حیاته العلمیة والعم
  )٧٠١: ٢٠٠٤السلیم، (، )٤٤٤-٤٠٥

  :وتتلخص نتیجة البحث الحالي في اآلتي
فعالیة البرنامج التدریبي المقترح في تعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى 

 ).٢٠٣٠(طالب وطالبات جامعة بیشة في ضوء رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
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 توصیات البحث:  
ًأسیسا على اإلطار النظري للبحث الحالي، وما توصل إلیه من نتائج، یمكن ت

  :تقدیم التوصیات اآلتیة
ضرورة استخدام البرامج التدریبیة لتعزیز القیم اإلسالمیة والهویة الوطنیة لدى  -

 .الطالب والطالبات
ضرورة تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة من خالل  -

دریبیة لتنمیة مهارتهم التدریسیة التي تسهم في تعزیز القیم اإلسالمیة دورات ت
 .والهویة الوطنیة لدى الطالب والطالبات في المجتمع السعودي

ضرورة توعیة طالب وطالبات الجامعات السعودیة بأهمیة الهویة الوطنیة  -
 .وأبعادها المحلیة والعالمیة

نمیة القیم اإلسالمیة والهویة ضرورة توعیة أعضاء هیئة التدریس بأهمیة ت -
الوطنیة لدى طالب وطالبات الجامعات السعودیة، لمواجهة التحدیات التي 

  .یتعرض لها المجتمع
 مقترحات البحث:  

ًتأسیسا على اإلطار النظري للبحث الحالي، وما توصل إلیه من نتائج، وتوصیات 
  : یقترح الباحثان إجراء البحوث التالیة

یة في تنمیة قیم الوسطیة واالعتدال لدى الطالب والطالبات دور البیئة الجامع -
 .بالجامعات السعودیة

دور الفعالیات الجامعیة في ممارسة قیم الهویة الوطنیة لدى الطالب والطالبات  -
 .بالجامعات السعودیة

فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة المواطنة النشطة لدى الطالب والطالبات  -
 .بالجامعات السعودیة

اعلیة برنامج تدریبي قائم على ممارسة األعمال التطوعیة في تعزیز الهویة ف -
 .المجتمعیة لدى الطالب والطالبات بالجامعات السعودیة
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 مراجع البحث:
  .القرآن الكریم. أوال

  .المراجع العربیة. ثانیا
  ربيالع التراث حیاءإ  دار :القاهرة ،)٢:(المجلد الوسیط، المعجم ).ت.د(.مصطفى،إبراهیم

:  أساسیات في طرق التدریس العامة، الریاض.)١٤١٧( .محب الدین أحمد أبو صالح،
   .دار المعراج الدولیة

لعاب الحاسوب في تدریس بعض أ فاعلیة استخدام ).٢٠٠٦( ، أیمن عبد ربهمندیل،أبو 
 رسالة ماجستیر غیر غزة،تحصیل طلبة الصف الثامن بقطاع  قواعد الكتابة على

  . غزة اإلسالمیة، الجامعةالتربیة،  كلیةمنشورة،
المفاهیم : المرجع الحدیث في تدریس التربیة اإلسالمیة). ٢٠١٤(االكلبي، مفلح دخیل، 

  .مكتبة الرشد: والتطبیقات، الریاض
 استراتیجیة تدریسیة مقترحة لغرس ).٢٠١٠( .االكلبي، مفلح دخیل، وأحمد، محمد آدم

" نموذج تطبیقي"هم ضد التطرف واإلرهاب قیم األمن الفكري لدى الطالب لتحصین
لتدریس قیمة المواطنة الصالحة، مجلة البحوث األمنیة بكلیة الملك فهد األمنیة 

   .١٢٤-٧٧  ص  ، ص)٤٦(العدد : بالریاض
 دور محتوى مناهج التعلیم الثانوي ).١٤٣٠( .ِّكلبي، مفلح دخیل، ومحمد آدم أحمداال

، "الواقع والمأمول"هة اإلرهاب الفكري والتقني بالمملكة العربیة السعودیة في مواج
 "والتحدیات المفاهیم"دراسة مقدمة للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري 

   .هـ١٤٣٠جمادى األول ٢٥-٢٣الملك سعود في الفترة من جامعة
ثقافة الحوار لدى طالبات المرحلة الثانویة في مدینة الریاض ودورها ) ٢٠٠٩(الباني، ریم 

مركز الملك عبد العزیز للحوار : ، الریاض١ط. یز بعض القیم الخلقیةفي تعز
   .الوطني

 العالقة بین أدبیات النمو النفسي االجتماعي وأسالیب .)١٩٩٣(. جابر، عبد الحمید جابر
المعاملة الوالدیة لدى عینة من التالمیذ القطریین، مجلة مركز البحوث التربویة، 

   ٣: العدد جامعة قطر،
 اضطراب الهویة لدى طلبه .)٢٠١٢ (.ئومید ریزین میرزة، وصدیق،  رشدي عليالجاف،

: الجامعة وعالقته بمعتقداتهم الالعقالنیة، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، العدد
   .١١٣-٢٩ ص ، ص٩٠
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العراقیة، دراسة میدانیة، المركز العراقي  الوطنیة  الهویة).٢٠٠٨( .خزعل لؤي جبر،
   .بغداد اسات،للمعلومات والدر

، )٢:(الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور، المجلد) ١٤٠٢ (.الجوهري، إسماعیل حماد
   .بیروت: ، لبنان٢ط
 واقع ثقافة الحوار لدى طالب المرحلة الثانویة .)٢٠١٣ (.فراج محمد عبداهللا الجویر،

بمنطقة القصیم وعالقتها ببعض القیم من وجهة نظرهم دراسة میدانیة، رسالة 
    .منشورة، كلیة التربیة، جامعة القصیم غیر جستیرما

نقدیة من العالم  رؤیة"الوطنیة   العولمة وتهمیش الثقافة.)١٩٩٩ (.حجازي، أحمد مجدي
، واآلداب   المجلس الوطني للثقافة والفنون:، عالم الفكر، الكویت"الثالث
    ).٢( العدد) ٢٨( المجلد
میة في التعلیم وأثرها على المجتمع، دراسات  القیم اإلسال.)٢٠١٢( .محمد الحق، أمین

   .٣٤٥: ٣٣٥ ص ، ص)٩:(شیتاغونغ، المجلد الجامعة
 مستوى معرفة الدارسین في ).٢٠١٠( .رمضان  عبدالمعطي  حماد، شریف علي، واألغا،

برنامج التربیة بجامعة القدس المفتوحة لمفهومي القیم االتجاهات، مجلة الجامعة 
- ٤٢٩ ص ، ص٢: ، العدد)١٨(:المجلد" راسات اإلنسانیةسلسلة الد"اإلسالمیة 

٤٣٦.   
، فعالیة استخدام نموذج ویتلي البنائي المعدل في تنمیة مهارة ٢٠٠٥حمادة، فایزة أحمد، 

حل المشكالت والتفكیر اإلبداعي في الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، 
، ص ٢٠٠٥، ینایر )١: (العدد، )٢١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة أسیوط، المجلد

  .٤٤٤-٤٠٥ص
 الهویة الوطنیة العراقیة، .)٢٠١٠(. مصطفيالحیدري، 

   http://www.hamoudi.org/dialogue :موقع
ربیة  االتجاهات الحدیثة في تعلیم اللغة الع.)١٩٨٤( .خاطر وآخرون، محمود رشدي
   .مطابع سجل العرب: والتربیة الدینیة، القاهرة

 القیم النفسیة والخلقیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم .)٢٠٠٥ (.عبدالحمید خزار،
   .علم النفس وعلوم التربیة جامعة وهران، الجزائر

 وتفاعالته الجامعي للطالب التكوین في وأثره الوسطي المنهج .)۲۰۱۱ (عدنان خطاطبة،
 الوسطیة مبدأ تعزیز في العربیة الجامعات دور ندوة إلى مقدم بحث مجتمعیة،ال

  . م۲۰۱۱ / ۳/ ۷ المنورة، المدینة طیبة، جامعة العربي، الشباب بین
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 قیم االسالم الحضاریة نحو إنسانیة جدیدة، قطر، .)٢٠١٠( .عبدالفتاح  الخطیب، محمد
   .وزارة االوقاف والشئون اإلسالمیة، كتاب األمة

 إسهام معلمي التربیة اإلسالمیة في اكتساب طلبة ).٢٠٠٥( .ناصر أحمد الخوالدة،
التعلیم الثانوي للقیم االجتماعیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، مجلة كلیة 

   .٩٥-٦٥ ص ، ص٢٢: التربیة، جامعة االمارات، العدد
، سلسلة  الموسوعة العلمیة للتربیة.)٢٠٠٤ (.الرشیدي، بشیر صالح وآخرون

   .الموسوعات العلمیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت
مؤسسة :  القیم في العملیة التربویة، سلسة معالم تربویة، القاهرة.)١٩٨٤ (.زاهر، ضیاء

   .الخلیج العربي
البنائیة منظور إبستمولوجي ). ١٩٩٢. (زیتون، حسن حسین، زیتون، كمال عبدالحمید

  . نشأة المعارفم: وتربوي، اإلسكندریة
دار : م، النظریة واستراتیجیات تدریس العلوم، عمان٢٠٠٧زیتون، عایش محمود، 

  .الشروق
 القیم االجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة ).١٤٢٢( .سعدات، محمود فتوح محمد

دراسات الطفولة، معهد الدراسات العلیا  في ، رسالة دكتوراه الفلسفة"دراسة مقارنة"
   .جامعة عین شمسللطفولة، 

 دور معلم التعلیم العام في تعزیز القیم األخالقیة ).١٤٣٧( .السلمي، فاطمة عایض فواز
إعداد وتدریب المعلم في ضوء "لدى الطالب، المؤتمر الخامس إلعداد المعلم 

-٢٣جامعة أم القرى خالل الفترة من " مطالب التنمیة ومستجدات العصر
٢٥/٤/١٤٣٧.   

فاعلیة نموذج مقترح لتعلیم البنائیة في تنمیة ). ٢٠٠٤. (ت محمدالسلیم، مالك بن
ممارسات التدریس البنائي لدى معلمات العلوم وأثرها في تعدیل التصورات البدیلة 
لمفاهیم التغیرات الكیمیائیة لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة الریاض، 

، )١٦: (الملك سعود، المجلدمجلة العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة، جامعة 
  . ٧٠٧-٦٦٣، ص ص )٢(الجزء 

 االغتراب وعالقته بالهویة الوطنیة لدى طلبة الجامعة، .)٢٠١٦ (.سنكدر، ساجدة مراد
   .٥١٨-٤٦٥ ص ، ص٢: مجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة، العدد

    .كردار الف:  علم النفس االجتماعي، القاهرة.)١٩٨١( .البهي السید، فؤاد
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شباب الجامعات  .)٢٠١٢ (.وسعد، أحمد یوسف ، سند الفي،يالشامان
مجلة العلوم   الفرص والتحدیات، طالب جامعة طیبة نموذجا، االنتماء وقضایا
   .٩٨-٤٨، ص ص عدد ، )٢٠:(مجلد، التربویة

:  القاهرةوالنفسیة،  معجم المصطلحات التربویة ).٢٠٠٣(زینب،  والنجار، حسن؛ شحاتة،
  .اللبنانیة الدار المصریة

   .دار المسیرة للنشر والتوزیع  : سیكولوجیة المراهقة، عمان.)٢٠٠٩( .رغدة شریم،
الممارسة لطالب كلیة معان واقع القیم التربویة ). ٢٠١٥. (الصقرات، ثروة عبد المجید

:  مجلد:مصر. عین شمس. مجلة كلیة التربیة. الجامعیة باألردن من وجهة نظرهم
   .٩٨ -٥١ص). ٣٩ ().٣(

تنمیة القیم   في   دور المعلمین.)٢٠١١(  .، خالد مجبليوالرمیض ، مزنة سعد؛يالعازم
یة بجامعة دولة الكویت، المجلة التربو في الوطنیة لدى طلبة المدارس الثانویة

   .یونیة ،يالثان  ، العدد التاسع والتسعون، الجزء)٢٥:(الكویت، المجلد
 مقیاس موضوعي لرتب الهویة األیدولوجیة .)١٩٩٨ (.عبدالرحمن، محمد السید

دار قباء للطباعة والنشر : واالجتماعیة في مرحلتي المراهقة والرشد المبكر، القاهرة
   .والتوزیع

 فاعلیة برنامج ارشادي في تنمیة جنبات الهویة .)٢٠٠٥ (.عبدالقادر، صالح الدین
   .الوطنیة المصریة، مجلة كلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ، العدد السادس

 تعزیز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة .)٢٠٠٩( .عبداهللا العبید، ابراهیم
 كلیة التربیة جامعة والمبررات واألسباب، رسالة دكتوراه منشورة، الدواعي الثانویة

   .، الریاضالوطني الملك سعود، الناشر مركز الملك عبدالعزیز للحوار
   .المطبوعات الجامعیة، الجزائر  المسألة الثقافیة، دیوان.)٢٠٠٣ (.العربي، محمد خلیفة
استخدام مدخل توضیح في تدریس وحدة مقترحة لتنمیة   .)٢٠٠٩ (.عریان، سمیر عطیة

الب معلمي الفلسفة وزیادة اتجاههم االیجابي نحو مهنة بعض القیم لدى الط
الجمعیة المصریة للمناهج . دراسات في المناهج وطرق التدریس مجلة .التدریس

 -١٨٦ص ).١٠٥: (جامعة عین شمس، العدد. كلیة التربیة. وطرق التدریس
٢٤٤.    
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 مفهوم  عالقة تشكل مفهوم هویة األنا بكل من.)٢٠٠٣ (.عسیري، عبیر محمد حسن
الذات والتوافق النفسي واالجتماعي والعام لدى عینة من طالبات المرحلة الثانویة 

   .بمدینة الطائف، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة جامعة أم القرى
قیم المواطنة لمواجهة  في تنمیة  دور أستاذ الجامعة.)٢٠١٠ (.عمارة، سامي فتحي

ًاإلسكندریة نموذجا، مجلة مستقبل التربیة تحدیات الهویة الثقافیة جامعة 
   .، یونیو، المركز العربي للتعلیم والتنمیة٦٤:العدد العربیة،

على الهویة الثقافیة، سلسلة التنویر اإلسالمي،  ولمةعال  مخاطر.)١٩٩٩(. عمارة، محمد
   .٥٣ :العدد دار النهضة العربیة للنشر، :القاهرة

   .دار المعرفیة الجامعیة :اإلسكندریة لم نفس النمو،ع .)١٩٩٧ (.العیسوي، عبد الرحمن
 عالقة تشكیل هویة األنا بنمو التفكیر األخالقي .)٢٠٠١ (.الغامدي، حسین عبد الفتاح

لدى عینة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة الغربیة من 
 العدد ٥: جلدالعربیة السعودیة، المجلة المصریة للدراسات النفسیة، الم  المملكة

   .٢٥٥ -٢٢١ ص ، ص٢٩
   . مؤسسة خلوق للنشر: االعالم والقیم، الریاض.)٢٠٠٩ (.الغامدي، ماجد بن جعفر

أثر برنامج تدریبي مستند لنظریة تریز ). ٢٠١٣(الكریم،  عبدوالفیصل، بشرى؛ قاسم،
 مجلة العلوم التربویة ،إبداعیا لدى مدرسي الریاضیات على حل المشكالت

  .٥١-١، ص ص )٢: (، مجلد)٦٩: (، العددالعراق، والنفسیة
ٕ قیم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزیز األمن .)٢٠١٠ (.القحطاني، عبد اهللا سعد

الوقائي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة 
   .للعلوم األمنیة
   . دار الفكر العربي:غة العربیة، القاهرة تدریس فنون الل.)١٩٩٩ (.مدكور، علي محمد

 إلى معرفة مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانویة للقیم .)٢٠٠٤ (.مرتجي، عاهد محمد
االخالقیة من وجهة نظر معلمیهم في محافظة غزة، رسالة ماجستیر، غیر 

   .منشورة، جامعة غزة
   . الریاض:یة السعودیة المملكة العرب).٢٠٠٩(للحوار الوطني،  عبدالعزیز مركز الملك

 أثر وسائط نقل القیم على هویة المراهق، رسالة دكتوراه غیر ).٢٠١٥( .مزغراني، حلیمة
   .، الجزائر٢منشورة، قسم علم النفس وعلوم التربیة، جامعة وهران

   .مجمع اللغة العربیة للنشر: ، القاهرة٤ مجمع اللغة العربیة، ط.)١٩٩٤(المعجم الوجیز، 
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 مالحق البحث:
  :الصورة النهائیة لمقیاس القیم اإلسالمیة، إعداد

  ِّسطوحي سعد رحیم . فلح دخیل االكلبي               دم. د
 بیانات أولیة *

    العمر    االسم
    الرقم الجامعي    الكلیة

    التخصص
     ابتدائي           متوسط       ثانوي       جامعي      فوق الجامعي  مستوى تعلیم الوالدین

  ١٠٠٠٠        أعلى من ١٠٠٠٠     أقل من ٥٠٠٠   أقل من   متوسط الدخل
           مدینة                           قریة  مكان اإلقامة

  الطالبة/عزیزي الطالب
بین یدیك بعض العبارات التي تعكس بعض جوانب الشخصیة لدیك والمطلوب منك قراءة كل 

ًلعبارة تنطبق علیك تماما، أمام االختیار الذي تراه ینطبق علیك، فإذا كانت ا) √(عبارة بدقة ووضع عالمة 
أمام ) √(ٕأمام العبارة وتحت كلمة نعم، واذا كانت العبارة ال تنطبق علیك فضع عالمة ) √(فضع عالمة 

ًالعبارة أسفل كلمة ال، واذا كنت مترددا فضع عالمة  ًأمام العبارة أسفل كلمة أحیانا، علما أنه ال توجد ) √(ٕ ً
نشكر لكم حسن . ابات لن تستخدم إال في خدمة البحث العلمي فقطإجابة صحیحة وأخرى خاطئة، وهذه االج

  .تعاونكم
  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أتواصل مع اآلخرین بود واحترام   ١
        تشاوري مع غیري ینقص من قدري  ٢
        تشعرني المقررات الدراسیة التي أدرسها بوسطیة اإلسالم   ٣
         الدراسیة ال تشبع احتیاجاتي  أشعر أن بعض المقررات  ٤
        أغضب من المسؤولین في إدارة الجامعة عند تآخر معامالتي  ٥
        أعبر عما بداخلي بالكتابة على الجدران والمقاعد  ٦
        أتصدى لألفكار واألفعال المتطرفة بالحكمة والحوار الهادف    ٧
        أشعر بأنني شخص متوازن ومعتدل  ٨
        كات العامة عندما احصل على درجات متدنیة أتلف الممتل  ٩
        ًیضایقني ترك المتشددین والمتعصبین دینیا دون توجیه  ١٠
        أشعر بأن الشخصیات التسلطیة تحصل على حقوقها قبل غیرها   ١١
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  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أرى أن التعامل باللین والتسامح یضیع حقوقي  ١٢
         أشعر بالرضا عندما أنجز ما أكلف به من أعمال  ١٣
        اتقاني لعملي یساعدني على تحقیق أهدافي   ١٤
        أجتهد في دروسي من بدایة الفصل الدراسي   ١٥
        أهتم بمناقشة أساتذتي في القضایا التي أجهلها   ١٦
        أحرص على أن أصل إلى قاعة المحاضرات قبل بدء المحاضرة   ١٧
        تقل مشاركتي في النقاش بسبب روتین المحاضرات   ١٨
        أحرص على غلق جوالي أثناء محاضراتي   ١٩
        أحرص على المشاركة في المشاریع البحثیة   ٢٠
        ًاهتم بإتقان عملي مهما كان شاقا   ٢١
        أتردد في دخول قاعة الدراسة رغم تواجدي بالجامعة   ٢٢
        أحرص أن أكلف بأعمال إضافیة لتنمیة قدراتي   ٢٣
        ات االجتماعیة ولو كان لدي اختبار في الیوم التاليأشارك في المناسب  ٢٤
        أتمسك برأیي مهما كان رأي اآلخرین    ٢٥
        أرى أن قیادة المرأة للسیارة تسهم في معالجة البطالة   ٢٦
        أشعر بالحزن لعدم فوز الفریق الذي أشجعه   ٢٧
        أشعر بالمرونة عند التعامل مع أصدقائي   ٢٨
         نشر ثقافة التسامح بین أبناء وطني أسهم في  ٢٩
        استخدم وسائل التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح   ٣٠
        أعبر عن رأیي باالستراتیجیة التي أراها   ٣١
        أراعي مشاعر اآلخرین عند التحاور معهم   ٣٢
        أحصل على تعویض عند ألحاق الضرر بممتلكاتي الخاصة  ٣٣
        ب الحوار عند مخاطبة اآلخرینألتزم أد  ٣٤
        یمكنني االستغناء عن جوالي لفترات طویلة   ٣٥
        أبذل قصارى جهدي لفهم األشیاء الصعبة   ٣٦
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  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أطمح في الوصول إلى مستوى علمي متمیز  ٣٧
        أرى أن تخصصي الحالي أقل من امكاناتي وقدراتي   ٣٨
        لف به خوفي من الفشل یجعلني أترك بعض ما أك  ٣٩
        أستطیع القیام بأعمال متعددة في وقت واحد   ٤٠
        أشعر بالممل عند البحث عن المعلومة التي أكلف بتحضیرها   ٤١
        أشعر بالیأس عند التفكیر في المستقبل  ٤٢
        اشعر بالتعب بسرعه عند القیام بأي عمل   ٤٣
        أفخر بالنظام القضائي في وطني   ٤٤
         العدالة تحفظ كرامة اإلنسان أؤمن بأن  ٤٥
        أشعر أن المخالفات المروریة ترهق كاهل المواطن  ٤٦
        أشعر بأن الجامعة تقدم الخدمات لجمیع طالبها بعدالة   ٤٧
         ٢٠٣٠أفتخر برؤیة وطني   ٤٨
        أعتز باألنظمة واللوائح المالیة المطبقة في جامعتي   ٤٩
        لكترونیة التي تخدم المجتمعیسعدني توافر المواقع اال  ٥٠
        أشعر أن اإلعالنات بالجامعة لیست كافیه فیما یتعلق بحقوق الطالب   ٥١
        یسعدني رؤیة الهیكل التنظیمي لكل مؤسسة في وطني   ٥٢
        أحارب الفساد في شتى صوره  ٥٣
        أفخر بإنشاء وطني للهیئة الوطنیة للنزاهة ومكافحة الفساد   ٥٤
        رسائل التوعویة لیست مهمه إلبراز دور المؤسسات ال  ٥٥
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  الصورة النهائیة لمقیاس الهویة الوطنیة، 
  :إعداد

  ِّسطوحي سعد رحیم . مفلح دخیل االكلبي               د. د
 بیانات أولیة *

    العمر    االسم
    الرقم الجامعي    الكلیة

    التخصص
            متوسط       ثانوي       جامعي      فوق الجامعي   ابتدائي   مستوى تعلیم الوالدین

  ١٠٠٠٠        أعلى من ١٠٠٠٠     أقل من ٥٠٠٠   أقل من   متوسط الدخل
           مدینة                           قریة  مكان اإلقامة

  الطالبة/عزیزي الطالب
صیة لدیك والمطلوب منك قراءة كل بین یدیك بعض العبارات التي تعكس بعض جوانب الشخ

ًأمام االختیار الذي تراه ینطبق علیك، فإذا كانت العبارة تنطبق علیك تماما، ) √(عبارة بدقة ووضع عالمة 
أمام ) √(ٕأمام العبارة وتحت كلمة نعم، واذا كانت العبارة ال تنطبق علیك فضع عالمة ) √(فضع عالمة 

ًأمام العبارة أسفل كلمة أحیانا، علما أنه ال توجد ) √(ًرددا فضع عالمة ٕالعبارة أسفل كلمة ال، واذا كنت مت ً
نشكر لكم حسن . إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، وهذه االجابات لن تستخدم إال في خدمة البحث العلمي فقط

  .تعاونكم
  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أختار أصدقائي بعنایة  ١
        اد عن التبعیة والتقلید أنصح زمالئي باالبتع  ٢
        ًأبتعد عن الشائعات والترویج لها حفاظا على سالمة وطني  ٣
        أحرص على التحدث باللغة العربیة ألنها تعبر عن هویتي الوطنیة   ٤
        أحدد أهدافي المستقبلیة وفق رؤیة وطني  ٥
        ًأفكر جیدا قبل اتخاذ قراراتي  ٦
        المتطرفة أبتعد عن أصحاب األفكار   ٧
        أشعر بالغربة حتى وأنا بین أقاربي   ٨
        الحیاة لیس لها معنى عندي   ٩
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  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أعتمد على غیري في تحدید أهدافي وتطلعاتي المستقبلیة   ١٠
        أشعر أن اآلخرین یقللون من قدرتي على إنجاز ما أكلف به  ١١
        .تحرص أسرتي على مصاحبتي ألبناء األقارب  ١٢
        ًرص على أن أكون متمیزا في حیاتيأح  ١٣
        في مجتمعي ) الجالیات(یضایقني كثرة األجانب   ١٤
        أعتز بما أراه من تكافل اجتماعي بین أفراد مجتمعي   ١٥
        ٕأوظف قدراتي وامكاناتي بالمشاركة في األعمال الخیریة في مجتمعي   ١٦
        أعتز بعادات وتقالید أبائي األصیلة  ١٧
        قدر الشخص الذي یتمسك بقیم مجتمعه اإلیجابیة  أ  ١٨
        أحرص على المشاركة في األعمال التطوعیة لخدمة المجتمع   ١٩
        تقلد المرأة السعودیة للوظائف مخالف لتقالید المجتمع السعودي   ٢٠
        أحرص على خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة ومساعدتهم   ٢١
        ني والمهام التي یؤدونها أفتخر برجال األمن في وط  ٢٢
        تسهم مشاركتي في الفعالیات الجامعیة في بناء شخصیتي المجتمعیة   ٢٣
        مشاركتي في األنشطة الطالبیة یزیدني معرفة بخطر التطرف واإلرهاب  ٢٤
        مشاركتي في األنشطة الطالبیة تحد من تفوقي الدراسي   ٢٥
        ي نمو المجتمع ورقیه تسهم الحریة الفكریة المنضبطة ف  ٢٦
        یضایقني خروج المرأة السعودیة للعمل  ٢٧
        أعتز بخدمة أبناء وطني لضیوف الرحمن في الحج والعمرة  ٢٨
        أقدم المساعدات المالیة للمحتاجین بنفسي  ٢٩
        أحرص على توجیه زمالئي بالحفاظ على المنجزات الوطنیة   ٣٠
        ًرقا أجزم بأن مستقبل وطني مش  ٣١
        المشاركة في المناسبات الوطنیة مضیعة للوقت  ٣٢
        أحافظ على الممتلكات العامة في وطني  ٣٣
        توطین الوظائف یساعد في الحد من البطالة بین الشباب  ٣٤
        أعتز بوالة أمري وأشاركهم في تحقیق طموحاتهم  ٣٥
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  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
        أفتخر بتشجیع وطني للمبدعین والمتمیزین  ٣٦
        أساعد في محاربة الفساد بجمیع أشكاله للحفاظ على وطني  ٣٧
        تساعدني ممارسة األنشطة الطالبیة على اكتشاف مواهبي   ٣٨
        أقدر عمل المؤسسات الخیریة في وطني   ٣٩
        أعتز بإنجازات وطني في المجاالت العلمیة واالجتماعیة  ٤٠
        يٕأوظف قدراتي وامكاناتي لخدمة وطني ومجتمع  ٤١
        أقف ضد األفكار الضالة والشائعات الهدامة وأحاربها  ٤٢
        أفتخر بدعم وطني لمراكز الدعوة اإلسالمیة بالخارج  ٤٣
        األنشطة الجامعیة تؤكد على تحقیق الهویة اإلسالمیة   ٤٤
        أسهم في نشر وسطیة الدین اإلسالمي وتسامحه   ٤٥
        مجتمع أنكر مظاهر التطرف الدیني في ال  ٤٦
        أنصح غیري بالتمسك بأركان الدین وتشریعاته   ٤٧
        أفخر بخدمة وطني لإلسالم والمسلمین   ٤٨
        ًأحرص على أن یكون سلوكي متوافقا مع القیم اإلسالمیة  ٤٩
        أرى أن الدین اإلسالمي دین الوسطیة واالعتدال   ٥٠
        ین أبتعد عن التعصب لرأیي عند تعاملي مع اآلخر  ٥١
        أحرص على تلقي الفتوى من هیئة كبار العلماء  ٥٢
        أثق في المعلومات الدینیة التي یتناقلها المجتمع  ٥٣
        أفتخر بتمیز المناهج الدراسیة الشرعیة في وطني  ٥٤
        أفتخر بوجود الحرمین الشریفین في وطني  ٥٥
        أعتز بالتزام المرأة السعودیة بتعالیم دینها   ٥٦
        أرفض التعصب الدیني والمذهبي  ٥٧
        یضایقني إغالق المحالت التجاریة أثناء الصالة   ٥٨
        أجهل استخدامات وسائل التقنیة الحدیثة في خدمة وطني   ٥٩
      أحذر أصدقائي من أضرار التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها على الفردیة   ٦٠
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  ًنادرا  ًأحیاناًدائما     العبارات  م
  والمجتمعیة 

        یة في وطنيأثق في وسائل اإلعالم الرسم  ٦١
        ًأتجنب الدخول في المواقع التي أجهل مصدرها تقدیرا لوطني  ٦٢
        ّأنشر كل ما یرد إلي عن وطني عبر التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها   ٦٣
        االطالع على معلومات اآلخرین االلكترونیة مهارة جیدة   ٦٤
        أقدر اسهامات المخترعین في مجال التقنیة  ٦٥
         على توظیف التقنیة وتطبیقاتها في نشر اإلسالم الصحیحأشجع  ٦٦
        أرى أن وسائل التقنیة الحدیث وتطبیقاتها رفاهیة یمكن االستغناء عنها  ٦٧
تسهم وسائل التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها في اكتشاف الموهوبین وتنمیة   ٦٨

  قدراتهم
      

یقاتها في مجاالت أعتز بتوظیف وطني لوسائل التقنیة الحدیثة وتطب  ٦٩
  الحیاة  

      

        تساعدني التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها في زیادة تحصیلي العلمي  ٧٠
        أستفید من التقنیة الحدیثة وتطبیقاتها في تنمیة قدراتي العلمیة والعملیة  ٧١

 

 
 


