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 دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز صور االنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة عسير
 الم لخص:

 ٔتنطقة الثانوية ا١ترحلة طبلب لدل الوطٍت صور االنتماء تعزيز ُب الشرعية العلـو معلم دكرً  إٔبىدفت الدراسة التعرؼ      
كما   معلمنا للعلـو الشرعية،( 55من ) على عينة مكونة الدراسة حيث طيبقتالوصفي، ا١تنهج  ، كقد استخدـ الباحثي عسَت

إبراز  أنو ٬تب على ا١تعلم الدراسة إٔب  خلصتكقد . ( فقرة26من ) مكونةن االستبانة ٞتمع بيانات الدراسة استخدـ الباحث 
. كما كتقبل اآلخرين كآرائهم ،كالتعايش ،القدرة على التسامح :مبلمح القدكة الوطنية اٟتسنةللقدكة اٟتسنة أماـ طبلبو، كمن أبرز 

ٖتصُت طبلبو ضد اإلشاعات ا١تغرضة كا١تنتقصة للمملكة العربية أن و يتوجب على ا١تعلم تعزيز ثقة طبلبو ُب كالة أمورىم، ك 
 يناكإقليم اكالتأكيد على مكانة ا١تملكة العربية السعودية ٤تلين  ،اٟتديثالسعودية بُت الفينة كاألخرل عرب كسائل اإلعبلـ التقليدم ك 

زة لبلنتماء الوطٍت، كالعمل على توظيف مقررات العلـو الشرعية ُب كاافظة على ٝتعتها من خبلؿ عقد الندكات ا١تعزِّ  اكدكلين 
 لمعلمُتلرشادية اإلربامج عديدو من التنفيذ ة بضركر  كقد أكصت الدراسة عبلمية كموقف الشريعة منها.إلمعاٞتة ا١تستجدات ا

ٔتا ٭تقق مبادرات كزارة التعليم ، كثوابتو الفكرية االنتماء الوطٍت، هبدؼ تعزيز ّتميع مراحل التعليم العاـ كخصوصنا ا١ترحلة الثانوية
تتمثل ُب:  ز االنتماء الوطٍت لدل الطالبأربعة جوانب تيعزِّ ـ(، كاىتماـ معلم ا١ترحلة الثانوية بتطوير 2030لتحقيق الرؤية الوطنية )

خبلؿ تضمينها ُب األىداؼ السلوكية  كذلك منا١تعرفة، كالقيم كا١تيوؿ كاالٕتاىات الوجدانية، كا١تهارات، كا١تشاركة االجتماعية. 
 .كيراعي ُب تنفيذىا اختيار األساليب كالطرائق التدريسية ا١تناسبة اليومية،اليت يصوغها عند إعداد الدركس 

  مقررات العلـو الشرعية -طلبة ا١ترحلة الثانوية -االنتماء الوطٍت الكلمات المفتاحية:
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The Role of the Forensic Science Teacher in Enhancing the National Belongingness of 

Secondary School Students in Asir region 

 Abstract 

This study aimed at identifying the role of the Forensic Science teacher in enhancing the 

national belongingness of secondary school students in Asir region. The descriptive method 

was used, and the research sample consisted of (55) forensic science teacher at Asir district. 

For collectig data, a questionnaire consisting of (26) items was administered.  This study 

highlighted that it is necessary for teacher to be a good example for his students. Furthermore, 

one of the eminent merits of good national model is to be   able to give tolerance, and to 

coexist with other people, accept others and their opinions as well. In addition, the teacher 

should help students to have confidence in their rulers. A good example of teacher is the one 

who protects his students against tendentious rumors in mass media that aim at underscoring 

the distinguished and equine position of their country locally, regionally and internationally 

through organizing symposia that aim at enhancing the national belongingness. Moreover, 

this study recommended  the of necessity of organizing counseling programs for teachers in 

order to enhance their national belongingness and ideological constants and invariance which 

could achieve the initiative of Ministry of Education to fulfill the Kingdom's 2030 vision. 

Additionally, teacher should be concerned with four aspects that enhance the national 

belongingness, which are knowledge, values, tendencies, emotional attitudes, skills and social 

participation through the daily preparation of lessons plans0 

Key words: National belongingness – Secondary Schools’ students- Forensic Science courses  
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 :مقدمة البحث
كيتمتع الفرد ٔتمارسة  ،٣تتمعوإذ من خبل٢تا ينتظم عقد العبلقة بُت الفرد كأفراد الناس عليها؛ فطر ا  فطرةه  كالوالءي  االنتماءي 

. كمع ظهور العو١تة العا١تية كما أفرزتو من ٖتديات فكرية كثقافية كقيمية ٖتمل ُب اكعيرفن  احقوقو كيؤدم الواجبات ا١تناطة بو شرعن 
 صغَتةن  قريةن  عآبي لكل اجملتمعات ٦تا أثٌر على ٘تاسكها كتآلفها كقدرهتا على ٖتقيق التنمية كالتطور. حيث أصبح ال ابراثنها ٖتدين 

ا ساعد على تبادؿ األفكار كا١تعتقدات كالقيم ُب أقصر كقت ٦ت   ؛تبلشت فيها اٟتدكد الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدينية
يز ٦تا دفع اجملتمعات اٟتديثة للعناية بتعز  ؛كبأقل جهد. كمن أبرز تلك التحديات التأثَت على انتماء األفراد لبلداهنم كأكطاهنم

 الشباب ُب إطار مواجهة ٖتديات القرف اٟتادم كالعشرين. اكخصوصن  -االنتماء الوطٍت لدل أفرادىا
ا دعت إليو الشريعة الغراء كحثت عليو، بل كقرنت بُت خركج الركح كمن ا١تعلـو بالضركة أف حب الوطن كاالنتماء إليو ٦ت  

نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقٍػتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم أىًك اٍخريجيوا ًمٍن ًديىارًكيٍم مىا بالقتل كبُت مفارقة الوطن كا٠تركج منو يقوؿ سبحانو كتع أب: ) كىلىٍو أىن ا كىتىبػٍ
[ ، كجاء ُب حديث عبدا بن عباس رضي ا عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 66فػىعىليوهي ًإال  قىًليله ًمنػٍهيٍم( ]النساء،:

 كىو ما(، 3926بلد كأحب ك إٕب  كلوال أف  قومي أخرجو٘ب منك ما سكنتي غَتؾ( )الًتمذم،د.ت،كسلم ١تكة:) ما أطيبك من 
 -من خبلؿ ا١تؤسسات التعليمية لكوهنا ا١تصنع اٟتقيقي لؤلفراد -كغرسو ُب شخصية ا١تتعلم  ب الوطند أ٫تية االعتناء ْتيؤكِّ 

 (.2016الشامل للمجتمع )عيسى، ُب ٣تتمعو يسهم ُب البناء التنموم اصاٟتن  اليكوف مواطنن 
ا١تؤسسات التعليمية من خبلؿ مقرراهتا الدراسية كأنشطتها الًتبوية  لكل ٣تتمع ثقافتو كقيمو كعاداتو كتقاليده فإف   كٔتا أف  

 العادات بتعزيز االنتماء الوطٍت كالعمل على توظٌيف ا١تناسبات الوطنية إلكساب ا١تتعلمُت ككادرىا التعليمي كاإلدارم مطالبةن 
ا١تملكة العربية السعودية كمكانتها الية كاإلقليمية كالدكلية اليت أكدت عليها كثيقة سياسية التعليم  اكالتقاليد اإل٬تابية، كخصوصن 

متميزة ٔتا خصها ا بو من حراسة مقدسات اإلسبلـ، كحفاظها على  ا١تملكة العربية السعودية شخصيةه  ٔتا نصو: "شخصيةي 
ُب قيادة البشرية باإلسبلـ،  يمةمهبط الوحي، كاٗتاذىا اإلسبلـ عقيدة كعبادة كشريعة كدستور حياة ، كاستشعار مسؤكليتها العظ

 (8، 1416                       كىدايتها إٔب ا٠تَت" )كزارة الًتبية كالتعليم،                                 
(، 1437(، كشاىُت )2007(، كالغامدم )1991كباعتبار ا١تعلم أحد أىم عناصر العملية التعليمية فقد أشار اجملادم )

ُب  كٓتاصةو ( إٔب أ٫تية دكر ا١تعلم ُب تنمية ركح الوطنية كا١تواطنة كتعزيزىا ُب نفوس النشء، 2016( كعيسى )1437كا١تطَتم )
ُب حجب ا٢توية الوطنية كتعزيز االنتماء  اسلبين  اكتأثَتن  ادكرن  أصبحت تؤدمكجود ثقافات أخرل كافدة كمتنوعة كمهيمنة كفاعلة، ظل 

الوطٍت كاالفتخار بقيمو كمنجزاتو كتارٮتو كحضارتو من خبلؿ غرس السلوكيات كا١تمارسات العملية الدالة على حب الوطن 
( بتفعيل دكر 2016(، كدراسة اٟتريب )2013) Sigauke(، كدراسة 2012سركر كالعزاـ )كاالنتماء لو، كما أكصت دراسة 

ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء للوطن كإكساب ا١تتعلمُت لقيمو. كيكمن دكر ا١تعلم ُب أ٫تية إ٬تاد بيئة ٖتفيزية تعيد الطبلب إٔب ىويتهم 
  (ـ2030)   أكلويات الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية لعاـ من أبرز ذلك يعد حيث ؛الوطنية كالتعريف ٔتكوناهتا كمنجزاهتا

كاسًتاتيجية مهمة ُب ٖتقيق اجملتمع اٟتيوم كالطموح، ألفراد يشًتكوف ُب األرض كا١تصَت، كتربطهم آماؿ مشًتكة ٭تلموف هبا؛ 
 كيسعوف إٔب ٖتقيقها، باذلُت كل اٞتهود ا١تطلوبة لتحقيق طموحاهتم. 

 :بحثمشكلة ال
اجتماعية كثقافية كفكرية كاقتصادية كسياسية ألقت بظبل٢تا على صناعة  ُب ظل العو١تة العا١تية كما أحدثتو من متغَتاتو 

العناية با١تتعلم ٔتختلف  إٔبعلى الًتبية كالتوجيو كالتعليم  ُتالقائمب٦تا دفع  ؛كا١تتعلمُت على كجو ا٠تصوص ااالنساف كتنميتو عمومن 
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٬تايبة كتعزيزىا ُب شخصية ا١تتعلم كمن أبرزىا قيم االنتماء الوطٍت إلا١تعرفية كا١تهارية كالعناية بغرس القيم امكوناتو الوجدانية ك 
(Knowles,2015 كتتصدر قضيةي ،)  تعزيز االنتماء الوطٍت مبادرات كزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة العربية

لتنمية كالبناء كالتقدـ كاالزدىار، كما أف الدراسة تتناكؿ فئة ا١تراىقُت اليت تتطلب نساف ٤تور اإلباعتبار ا (ـ2030)السعودية 
(. 1426توحيد اٞتهود للعناية هبم كتعزيز قيم االنتماء الوطٍت لديهم كتعريفهم با١تنجزات الوطنية اليت أشارت إليو دراسة الصبيح )

ا١تتضمنة الدعوة إٔب تشجيع البحوث كالدرسات ُب ٣تاؿ االنتماء ( ك 2014ا من توصيات ملتقى ا١تواطنة كاالنتماء )كانطبلقن 
ـ( كذلك إٔب ضركرة تعزيز 2014الوطٍت كمفاىيمو الصحيحة ككسائل تعزيزه ُب شخصيات ا١تتعلمُت، كما أشار ا١تعمرم )

ليات الفلسطينية بالشتات ُب أكركبا بدمشق من توصيات ا١تؤ٘تر العاـ الثالث الٖتاد اٞتا االوطٍت لدل طبلب التعليم العاـ. كانطبلقن 
ُب شخصيات الطبلب  يموً من الدراسات لتعزيز االنتماء الوطٍت كالتحقيق من توافر قً  إجراء عديدو  إٔب دعت( اليت 2015)

على كافةن كوادرىا  بضركرة تفعيل دكر ا١تؤسسات الًتبوية ب( 2015كالطالبات، كما أكصى مؤ٘تر الشباب كا١تواطنة: قيم كأصوؿ )
( ا١تؤكدة على أ٫تية 1437( كدراسة ا١تطَتم )1437بتوصيات دراسة شاىُت ) بلن . كعمهماكتأصيل تنمية ا١تواطنة كاالنتماء

دراسة  فإف؛ اعملين  اا١تسؤكلية الوطنية للمعلم كأثره ُب تعزيز االنتماء الوطٍت لطبلبو كتعريفهم ْتقوقهم ككاجباهتم، ك٦تارستها كاقعن 
(، كدراسة العيسى 2008(، كدراسة كردة )2007(، كدراسة الغامدم )2006ق(، كدراسة الرشيدم)1426ف )أخضر كآخرك 

الطبلب  يعابـ(، أشاركا إٔب تد٘ب دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ٦تا أثٌر على است2010(، كدراسة أبو حشيش )2009)
التوعية الفكرية كاإلشراؼ ا١تيدا٘ب على طلبة الًتبية ا١تيدانية اتضح لو ١تفاىيم االنتماء الوطٍت، كمن خبلؿ عمل الباحث ُب كحدة 

ا١ترحلة الثانوية،فكانت ىذه الدراسة  اضركرة تفعيل دكر ا١تعلم ُب تعزيز صور االنتماء الوطٍت لدل طبلب التعليم العاـ كخصوصن 
 ا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة عسَت.دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز االنتماء الوطٍت لدل طبلب إٔب للتعرؼ 

 :بحثأىداف ال
دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز صور االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية من كجهة  إٔبالتعرؼ  يهدؼي البحثي       

 نظر معلمي العلـو الشرعية ٔتنطقة عسَت.
 :بحثأسئلة ال

 اٟتالية لئلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإب: البحثتسعى      
. ما دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز صور االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية من كجهة نظر معلمي العلـو الشرعية 1

 ٔتنطقة عسَت؟ 
 :بحثأىمية ال

 ُب النقاط التالية: البحث تكمن أ٫تيةي   
اصة اليت يتمتع هبا مفهـو االنتماء الوطٍت، الذم يعد أبرز مبلمح قوة الدكلة كاستقرارىا من األ٫تية ا٠ت البحثتنبع أ٫تية  .1

 االجتماعي.
معلمي العلـو الشرعية كتبصرىم بأ٫تية تعزيز صور االنتماء الوطٍت من خبلؿ تدريسهم ١تقررات العلـو الشرعية  البحثتفيد  .2

 ُب ا١ترحلة الثانوية.
 تضمُت قيم االنتماء الوطٍت ُب ا١ترحلة الثانوية.ل٥تططي مناىج العلـو الشرعية كمصمميها  البحثتفيد  .3
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على أ٫تية تعزيز االنتماء الوطٍت للمؤسسات كا٢تيئات كاألفراد ٕتاه  (ـ2030)تأكيد الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية  .4
كالتنموم كٖتقيق الريادة العا١تية، كىذا يعزز دكر ا١تؤسسات التعليمية ١تا لذلك من دكر فٌعاؿ ُب ٖتقيق التقدـ اجملتمعي  ؛الوطن

 ٔتختلف كوادرىا التعليمية كاإلدراية ُب اإلسهاـ ُب ٖتقيق أىداؼ الرؤية الوطنية كاسًتاتيجياهتا. 
؛ ٦تا ٯتهد من اٟتقائق العلمية كالتطبيقية  إثراء اٞتانب النظرم ا١تتعلق باالنتماء الوطٍت من خبلؿ مناقشة عديدو  .5 للمفهـو

من الدراسات النظرية لتعميق ا١تفهـو ُب نفوس النشء كتعزيزه ٔتما ٭تقق الرؤية الوطنية للمملكة العربية  للباحثُت إجراء عديدو 
 ٍت.، كىذا ببل شك يسهم ُب دعم الباحثُت باألطر النظرية الفلسفية كالتطبيقية ا١تيدانية ا١تتعلقة باالنتماء الوط(ـ2030) السعودية

بلنتماء الوطٍت لطبلب التعليم العاـ على كجو العمـو كا١ترحلة الثانوية على كجو لاٟتالية ُب ٖتديد األيطر العامة  البحثتسهم  .6
 ا٠تصوص.

 :بحثمصطلحات ال
و :" ٣تموعة من األنشطة أك األطر السلوكية اليت ٖتقق ما ىو متوقع ُب مواقف معينة كيًتتب على ىذه ييعرؼ الدكر أن   الدور:

و يتمثل ُب:" األ٪تاط السلوكية اليت يقـو (، كما أن  95،  2001ُب ا١تواقف ا١تختلفة" )مرسي،  الفرداألدكار إمكانية التنبؤ بسلوؾ 
مع نفسو كمػع ٣تتمعػو مػن حولو" )ا٢تندم،  الم كتوجيهو ْتيث يكوف أكثر إ٬تابية كتوافقن هبا ا١تعلم هبػدؼ التػأثَت على سلوؾ ا١تتع

و ٣تموعة من ا١تمارسات التدريسية كاألنشطة كاإليضاحات اليت يقـو بأدائها معلم العلـو أن   ا(، كيعرفو الباحث إجرائين 10، 2001
 لثانوية من خبلؿ مقررات العلـو الشرعية.تعزيز االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة ا هبدؼالشرعية 

لتدريس مقررات العلـو الشرعية  ا كتربوين  اكأكادٯتين  ال علمين ذلك ا١تعلم ا١تؤى  " أنو اإجرائين  فو الباحثي ييعرِّ  معلمو العلوم الشرعية:
 انوية.كالقرآف الكرٙب كالتجويد كالتفسَت كالتوحيد كالفقو كاٟتديث كالثقافة اإلسبلمية با١ترحلة الث

و:"حالة االقًتاف بُت ا١تثَت كاالستجابة كمصاحبة ىذا االقًتاف باٟتصوؿ على ( التعزيز أن  297، 1991ييعرؼ الشرقاكم ) تعزيز:
التعزيز " سلوؾ لفظي أك غَت لفظي للتعبَت عن مدل ا١توافقة كالرضى عن السلوؾ  ( أف  1، 2017كيضيف على ) "،مكافأة

إٔب رفع مستول اليت هتدؼ أنو: ا١تمارسات اليت يقـو هبا معلمو العلـو الشرعية  اعرفو الباحث إجرائين البشرم ُب موقف معُت"، كي
 الرضى كالقبوؿ عن الوطن الذم يعيشوف فيو كينتموف إليو. 

ارتفع إليو  فبلف: إذافبلف إٔب  يقاؿ: انتمى أنو: "االنتساب( االنتماء لغة 4552، 1414ييعرؼ ابن منظور )االنتماء الوطني: 
 ( "انتمى فبلف إٔب حىسًبو: انتسب". 1011 ،1422ُب النسب"، كيعرفو ابن فارس )

أنو: "شعور االنساف كإحساسو الداخلي أنو جزء من كطنو الذم يعيش فيو ٦تا  ا( االنتماء اصطبلحن 15، 2001كييعرؼ يوسف )
اتو البشرية كا١تادية، كيعرفو الباحث أنو اإلجراءات كا١تمارسات اليت للحفاظ عليو كمقدر  اتنموين  اإ٬تابين  اسلوكن  ة ذلكيدفعو إٔب ترٚت

للقيم الوطنية السائدة ُب اجملتمع السعودم كاالعتزاز بالرموز  مراعاتوتتمثل ُب ك يقـو هبا معلم العلـو الشرعية با١ترحلة الثانوية 
٦تا يعزز شعور  ؛٦تتلكاتو، كتشجيع ا١تنتجات الوطنية كغَتىاكااللتزاـ بالقوانُت كاألنظمة، كاافظة على ثركات الوطن ك  ،الوطنية

 الطالب اإل٬تايب ٕتاه كطنو كرموزه ك٦تتلكاتو.   
 :للبحث اإلطار النظري

، كأحد ا١تكونات الرئيسية (ـ2030)االنتماء الوطٍت أحد األىداؼ االسًتاتيجية للرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية      
 السًتاتيجية مركز الوعي الفكرم بوزارة التعليم؛ ٦تا ٭تتم ضركرة دراستو كالعناية بو ُب ا١تؤسسات التعليمية من خبلؿ ما يلي: 
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 مفهوم االنتماء الوطني:
 اسلوكن  ة ذلكفيو ٦تا يدفعو إٔب ترٚتمن كطنو الذم يعيش  و جزءه نساف كإحساسو الداخلي أن  إلو: "شعور اؼ االنتماء أن  ييعر       
 االنتماءى  ( أف  10، 2003(، كيضيف ٤تمود )15، 2001كمقدراتو البشرية كا١تادية" )يوسف، ى كطنوللحفاظ عل اتنموين  اإ٬تابين 
االنتماء أنو :" ( معآب 76، 2004"، كيوضح زىراف )بلن ٕتسده اٞتوارح عمك ، رنال ُب:" االنتساب اٟتقيقي ُب الفرد لوطنو فكيتمث  

اإلنساف إٔب االرتباط باآلخرين، كتوحده  كىو يشبع حاجةى  ،شعور اٟتب ا١تتبادؿ، كالقبوؿ كالتقبل، كاالرتباط الوثيق باٞتماعة
ُب الوسط االجتماعي، كتتمثل أكجو االنتماء ُب ارتباط الفرد بوطنو  متميزةن  معهم، ليحظى بالقبوؿ كيشعر أنو فرد يستحوذ مكانةن 

 .، كيظهر ُب تبٍت ٣تموعة األفكار كالقيم كا١تعايَت اليت ٘تيز ىذا اجملتمع عن غَتها فيو، كٔتن يقوموف ُب ىذا الوطن٭تي الذم
بعبلقات تشعرىم بوحدهتم،  اكمكانن  اتربط بُت ٣تموعة من الناس ا١تتقاربُت كاددين زمانن  فطريةن  إنسانيةن  االنتماء ظاىرةن  عد  كيي       

من ٣تموعة  ( أنو :" شعور الفرد أنو جزءه 84،  2007، ك٭تتم عليهم كاجبات"، كيعرفو العنا٘ب )اٯتنحهم حقوقن  اايزن كبتمايزىم ٘ت
كل   ككأف   ،ك٭تس باالطمئناف كالفخر كالرضى ا١تتبادؿ بينو كبينها كيتمثلهاتشمل األسرة أك القبيلة أك ا١تلة أك الوطن ينتمي إليها 

من بنية اجتماعية معنية أك  اجزءن  ل فيها الفردي ( أنو:" اٟتالة اليت يشكِّ 24، 2017. كتعرفو فتحية )ميزة ٢تا ىي ميزتو ا٠تاصة"
و جزء من الكل، كيؤكد االنتماء حضور ٣تموعة من األفكار كالقيم، كاألعراؼ ٚتاعة ٤تددة، كيعٌت إحساس الفرد أك ا١تواطن أن  

جتماعية، ٤تسوس، فهو يشكل جذكر ا٢توية اال فو هبا كٖتيا بو حىت تتحوؿ إٔب كياكالتقاليد اليت تتغلغل ُب أعماؽ الفرد، فيحيا 
داخلي ٬تعل ا١تواطن يعمل بإحساس كإخبلص لبلرتقاء بوطنو كالدفاع عنو، أك إحساس ٕتاه  ، كىو شعوره كىي من لوزاـ ا١تواطنة

ع عنو كاٟترص على سبلمتو كىو يرتبط ٔتفاىيم موازية  أمر معُت يبعث على الوالء لو، كمن مقتضياتو أف يفتخر الفرد بالوطن كالدفا 
 على حب الوطن كالدفاع عنو ُب كل الظركؼ كاألحواؿ". اكا٢توية كالشخصية الوطنية، اليت ترتكز أساسن 

تقبلؿ على ماسبق فيمكن أف ييعرؼ االنتماء الوطٍت أنو تلك الرابطة ا١تعنوية بُت الفرد كاجملتمع اليت تتيح للفرد االس كبناءن   
 الذاٌب ُب جو مفعم باألمن كاٟتماية ليمارس دكره ُب الرقي بوطنو كاالعتزاز هبويتو كتارٮتو كحضارتو.

 أبعاد االنتماء الوطني:
حساس الداخلي ك:" شعور اٟتب ا١تتبادؿ ، كالقبوؿ كالتقبل، كاالرتباط الوثيق باٞتماعة إلا :أهناُب كتتحدد معآب االنتماء   

ُب الوسط  متميزةن  يستحوذ مكانةن  اإلنساف إٔب االرتباط باآلخرين، كتوحده معهم، ليحظى بالقبوؿ كيشعر أنو فرده كىو يشبع حاجة 
االجتماعي، كتتمثل أكجو االنتماء ُب ارتباط الفرد بوطنو الذم ٭تيا فيو، كٔتن يقوموف ُب ىذا الوطن، كيظهر ُب تبٍت ٣تموعة 

تربط بُت ٣تموعة من الناس ا١تتقاربُت  فطريةن  إنسانيةن  ظاىرةن  ذا اجملتمع عن غَته، كيعد االنتماءي األفكار كالقيم كا١تعايَت اليت ٘تيز ى
 2004، ك٭تتم عليهم كاجبات")زىراف، اٯتنحهم حقوقن  زنابعبلقات تشعرىم بوحدهتم، كبتمايزىم ٘تاي اكمكانن  ادين زمانن كاد  

ا( أف مفهـو االنتماء الوطٍت يتناكؿ 2000(.كيضيف خضر )76، من األبعاد كا١ترتكزات اليت يرتكز عليها، كٯتيكن ٖتديد  عديدن
 أبرز ىذه األبعاد على النحو التإب:

تحقق ىذا االنتماء ُب الوعي كالبلكعي يالنتماء، ك و:" ا١تاىية كالتشخيص كالكياف كا(: يهعرؼ مفهـو ا٢توية أن  Identityا٢توية ) .1
الوطنية للمجتمع على ثبلثة  (. كترتكز ا٢تويةي 66، 2013اٞتماعة" )اٞترارم،  ـللفرد أ إلثبات إرداة الوجود كاٟتياة، سواءن 

 : عنها النظاـ األساسي للحكم ُبعرب   كمااجملتمع السعودم الوطنية  تتمث ل ىويةي فعلى سبيل ا١تثاؿ  ،ات: الدين كاللغة كالتاريخد٤تدِّ 
سبلمة ا١تعتقد ا١تستمد من الكتاب كالسنة كفهم السلف الصاّب رٛتهم ا تعأب، كتارٮتو اٟتضارم التنموم منذ بزكغ فجر الدكلة 

، كلسانو العريب الذم نزؿ بو القرآف الكرٙب ليكوف عظةن  لؤلكلُت كاآلخرين.  كعربةن  السعودية األكٔب كحىت الدكلة السعودية الثالثة اليـو
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ظهر العبلقة الوثيقة كالوطيدة بُت ا٢توية الوطنية للمجتمع كاالنتماء إليو؛ حيث يعمل االنتماء على تعزيزىا كصيانتها كتوثيق تكهبذا 
مؤشرات فها بوصعلى ٘تاسك اجملتمع كبقاءه كاستمراره، ك٤تاكلة ٕتسيد ذلك ُب سلوكيات األفراد  اركابطها كالتأكيد عليها حفاظن 

 للتعبَت عن ا٢توية كاالعتزاز هبا كمن ٍب ٕتسيدىا لبلنتماء.
نسانية مع اآلخرين، كييعرب عنها ٔتا إلٯتيل إٔب تكوين العبلقات اإذ اجتماعي بطبعو  (: اإلنسافي Collectivismاٞتماعية ) .2

 ،كالتكافل كالرغبة الوجدانية ، كتدعم اٞتماعية"ييعرؼ بالركح اٞتماعية اليت تتحد لتحقيق ا٢تدؼ العاـ للجماعة، كتؤكد التماسك 
(، كبالنظر إٔب 68، 1438إٔب ابة كالتفاعل االجتماعي ككل ىذا يؤدم ُب النهاية إٔب تقوية االنتماء" )البكرم، ي ا١تيلى كتنمِّ 

يعنا كىالى تػىفىر قيوا  كىاذٍكيريكا  بلن كاقع اجملتمع السعودم كحفاظو على التماسك كالوحدة عم بقوؿ ا تعأب:) كىاٍعتىًصميوا ًْتىٍبًل الل ًو ٚتًى
ًتًو ًإٍخوىاننا كىكينٍ  اءن فىأىل فى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى ًلكى  تيٍم عىلىى  شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن ارً نًٍعمىتى الل ًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا  كىذى 

ي الل وي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى( ]آؿ عمراف:   [.103يػيبػىُتِّ
ال تتغَت، كالسمة اٟتقيقة للمواطنة الصاٟتة، كلو دكره فٌعاؿ كمهم ُب استقرار اجملتمع  ثابتةه  (: الوالء للوطن قيمةه Loyaltyالوالء ) .3

لبلنتماء كتعميق لبلرتباط للرموز كا١تنجزات الوطنية، كتاريخ اجملتمع كحضارتو كقيمو كعاداتو، كالعمل اٞتاد ك٘تاسكو، كىو تأكيد 
 على رقي الوطن كٝتوه كازدىاره.

(: كيتعلق بااللتزاـ با١تبادئ اجملتمعية ٔتا ٭تقق التناغم كاالنسجاـ كالتعايش اجملتمعي صيانة للمجتمع من Obligationااللتزاـ ) .4
 ۖ  ٍذىىبى ر٭تيكيٍم بلفات كالنزاعات اليت حذر منها ا١تؤب سبحانو كتعأب بقولو: )كىأىًطيعيوا الل وى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتى ا٠ت

 [.46الص ابًرًينى( ]األنفاؿ: مىعى  الل وى  ًإف   ۖ   كىاٍصربيكا
للحفاظ على مقومات اجملتمع ككيانو، كاستمرار العبلقات االنسانية بُت عيةي شر  ضركرةه لتواد كابة بُت أفراد اجملتمع االتواد كابة:  .5

أفراده كشعور الفرد؛ ٦تا يدفع اإلنساف إٔب الشعور باالنتماء إٔب ذلك اجملتمع كاٟتفاظ عليو، كقد جاء تأكيد الشريعة ا١تطهرة على  
 من شأنو غرس ابة كا١تودة كمن ذلك إفشاء السبلـ. ما كل 

(: كىي "أحد أساليب التفكر كالقيادة، كتشَت إٔب األفعاؿ كالقواؿ اليت يرددىا الفرد ليعرب هبا عن Democracyالدٯتقراطية ) .6
الرام ُب إطار النظاـ العاـ، كتتاح لو من اٟترية الفردية ُب التعبَت عن  تقديره لقدرات األفراد مع مراعاة الفركؽ الفردية بينهم بشيءو 

ُب كضع األىداؼ  األخرينباٟتاجة إٔب التفاىم كالتعاكف مع  ان يضأفرصة للنقد مع االلتزاـ باحًتاـ النظم كالقوانُت، كأف يشعر الفرد 
 (.178،  2005،  )رشواف" توكرفاىي ٦تا ٭تقق سبلمة اجملتمع
 صور االنتماء الوطني:

 نتماء الوطٍت فيما يلي:كٯتكن إٚتاؿ صور اال
ل ىذه الصور بأبسط األعماؿ اليت يقـو هبا الفرد كالقياـ بواجباتو فإماطة األذل عن الطريق انتماء، كتتمث   :صور االنتماء الصغرل -

كا١تعرفة  "فكل من يقـو بواجباتو ٬تسد االنتماء، فا١تعلم حينما يقـو بواجبو بتعليم طبلبو فهو ٭تارب اٞتهل كاألمية كيقدـ العلم
ُب  افألبناء كطنو، كالطالب حينما ٭تافظ على ٦تتلكات مدرستو لتكوف ١تن بعده من أبناء كطنو، كالتاجر كالفبلح كذلك يسهم

ناء كطنو، كمن يهتم با١تمتلكات العامة، أب، كالطبيب الذم ٭تارب ا١ترض فهو بذلك ٭تافظ على صحة اتنمية اجملتمع اقتصادين 
 (.63،  2016فظ على الثركات الطبيعية" )عيسى،ك٭تافظ عليها فهو ٭تا

ُب سبيل ا تعأب ٍب ُب حفظ الوطن كرفعتو، فالتضحية  صور االنتماء الكربل: "كتتجسد ىذه الصور ُب ُب بذؿ الركح رخيصةن  -
صادؽ ُب انتمائو، كتتجلى ىذه التضحية حينما يتعرض الوطن لكيد األعداء كغطرستهم،  من أجلو ىي ضربية يدفعها كل فردو 

  (.   184 ،2003فبلبد أف ينهض كل قادر للدفاع عنو كالتضحية بالنفس كىذه قمة االنتماء للوطن" )كدكؾ،
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 :البحثحدود 
اقتصرت الدراسة اٟتالية على بياف دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز صور االنتماء الوطٍت لدل طبلب  الحدود الموضوعية:

 ا١ترحلة الثانوية من خبلؿ مقررات العلـو الشرعية من كجهة نظر معلمي العلـو الشرعية ٔتنطقة عسَت.
 ة ٔتنطقة عسَت.اقتصر تطبيق الدراسة اٟتالية على معلمي العلـو الشرعي الحدود المكانية:
 ػ. (ق1439/1440)  ًب تطبيق الدراسة اٟتالية ُب الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اٞتامعي الحدود الزمانية:

 إجراءات البحث:
 :البحثمنهج أواًل: 

ا١تنهج الوصفي  البحث اٟتإبتخذ بحث يحسب ما تقتضيو اإلجابة عن تساؤؿ الدراسة الرئيس كما تسعى إليو أىداؼ ال
دكر  إٔبللتعرؼ  ادقيقن  الكونو يعتمد على تشخيص الواقع ا١تراد دراستو من خبلؿ دراسة الظواىر كالعوامل ا١تؤثرة فيو ككصفها كصفن 

ا١تعلم ُب تعزيز صور االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية من خبلؿ مقررات العلـو الشرعية من كجهة نظر معلمي العلـو 
 رعية ٔتنطقة عسَت من خبلؿ االستبياف ا١تعد لذلك.الش

 :البحث وعينتومجتمع ثانًيا: 
تكوف ٣تتمع الدراسة من معلمي العلـو الشرعية ُب ا١تدارس الثانوية اٟتكومية ُب مدينيت أهبا كٜتيس مشيط كالبالغ عددىم       

تكونت عينة الدراسة من كقد  .(ىػ1439/1440)للعاـ الدراسيمعلم( ْتسب إحصائية اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة عسَت  300)
 (، حيث ًب اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية كما ُب اٞتدكؿ التإب:امعلمن  55)

 الدراسة عينة أفراد (: توزيع1جدول )
 النسبة العدد المدينة م
 %55 معلمان  30 أهبا 1
 %45 معلمان  25 ٜتيس مشيط 2

 بحث صدقها وثباتها:ال اةأدثالثًا: 
( ًب إعداد 2008(، كدراسة كردة )2007بالرجوع إٔب األدبيات اليت تناكلت ا١تواطنة كاالنتماء الوطٍت كدراسة الغامدم )     

بعديدو عسَت، كقد مر  الباحث  ٔتنطقة الثانوية ا١ترحلة طبلب لدل الوطٍت االنتماء تعزيز ُب الشرعية العلـو معلم دكرتوضح استبانة 
 من ا٠تطوات إلعداد أداة البحث تتمث ل فيما يلي:

 .معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة عسَتًب إعداد االستبانة للتعرؼ إٔب دكر  .1
 هتا األكلية من جزئُت ٫تا:من الدراسات السابقة للبحث ُب تصميم االستبانة، حيث تكونت االستبانة ُب صور  الباحثأفاد  .2

 أحد٫تا: كٮتتص با١تعلومات األكلية ألفراد عينة الدراسة ٦تثلةن ُب ا١تستول التعليمي كالتخصص الدراسي كغَتىا.
 ( عبارةن ُب صورهتا النهائية، مقس مة على ٤تورين على النحو اآلٌب:33اآلخر: كيتكوف من عبارات االستبانة كعددىا )

 ( عبارة.15، كيشتمل على )حوؿ دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالطبلب يساور األكؿ: كيق
 ( عبارة.18، كيشتمل على )دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالربامج كاألنشطةاور الثا٘ب: كيقيس 

ـى كما         للتأكد من مدل كُب التعليم اٞتامعي من اكمُت ا١تتخصصُت ُب التعليم العاـ  بعرضها على ٣تموعةو  الباحثي  قا
من ا١تبلحظات كاالستدراكات كا١تقًتحات  مبلئمة الصيغة اللغوية كمناسبة فقرات األداة ألىداؼ الدراسة، كقد كردت عديده 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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لتصبح االستبانة ُب  ض الفقرات كحذؼ بعضها اآلخراإلثرائية اجملودة لؤلداة كقد ًب األخذ هبا فتم تعديل الصياغة اللغوية لبع
 صورهتا النهائية مكونة من ٤تورين ٫تا:

 أحد٫تا: كٮتتص با١تعلومات األكلية ألفراد عينة الدراسة ٦تثلةن ُب ا١تستول التعليمي كالتخصص الدراسي كغَتىا.
 ية، مقس مة على ٤تورين على النحو اآلٌب:( عبارةن ُب صورهتا النهائ26اآلخر: كيتكوف من عبارات االستبانة كعددىا )

 ( عبارة.11، كيشتمل على )حوؿ دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالطبلب اور األكؿ: كيقيس
 ( عبارة.15، كيشتمل على )دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالربامج كاألنشطةاور الثا٘ب: كيقيس 

ُب تعزيز االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة  معلم الشرعيةكل فقرة كزف مدرج كفق سلم )ليكرت( ا٠تماسي لتقدير دكر أعطي لك 
 :الثانوية من خبلؿ مقررات العلـو الشرعية ٔتنطقة عسَت، كذلك كما يلي

 بدرجة قليلة جداً  بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 
 درجة واحدة درجتان درجات 3 درجات 4 درجات 5

 :من خبلؿ قياـ الباحث باإلجراءات التالية لدراسةًٌب تنفيذ اكقد 
الدراسة كذلك من خبلؿ التنسيق مع أقساـ التوعية اإلسبلمية كالًتبية  ٘تت ا١توافقة على تطبيق :الدراسةا١توافقة اإلدارية لتنفيذ  -

 اإلسبلمية ُب اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة عسَت كتشمل مكتب التعليم ٔتدينة أهبا، كمكتب التعليم ٔتحافظة ٜتيس مشيط.
برنامج الواتساب كىو أحد برامج كسائل إرساؿ استبانة الدراسة ١تعلمي العلـو الشرعية كمشرُب التوعية اإلسبلمية من خبلؿ  -

 التواصل االجتماعي اٟتديثة.
 (.ىػ1439/1440ًب االنتهاء من ٚتع البيانات ُب هناية شهر صفر من العاـ الدراسي) -
 صدق األداة: - أ

 الشرعية للعلـو ٜتسُت معلمنا من بتطبيق االستبانو على عينة استطبلعية تتكوف للتأكد من صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحثي ك       
 صدؽ االتساؽ الداخلياالستبانة، كما ًب حساب  عليهم طيبِّقت اليت الدراسة عينة خارج من كاٟترجة اٞتنوب ظهراف ٤تافظيت من

 (.2كما ُب جدكؿ )  معامبلت ارتباط بَتسوف لقياس العبلقة بُت بنود االستبانة، بالدرجة الكلية للمحور ا١تنتمية إليوباستخداـ 
 (: معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليو2)جدول 

 معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ اور
       

دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت 
 ا١تتعلقة بالطبلب

1 0.7990** 5 0.8733** 9 0.9009** 
2 0.7637** 6 0.9010** 10 0.8223** 
3 0.8414** 7 0.8219** 11 0.8289** 
4 0.8637** 8 0.8052**   

دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت 
 ا١تتعلقة بالربامج كاألنشطة

12 0.7876** 17 0.9610** 22 0.8589** 
13 0.8467** 18 0.8904** 23 0.9306** 
14 0.8644** 19 0.9393** 24 0.8674** 
15 0.8664** 20 0.8326** 25 0.9000** 
16 0.9293** 21 0.9101** 26 0.7751** 

 0.01** دالة عند مستول 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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ي اٞتدكؿ )         أف  معامبلت ارتبػاط بنػود االسػتبانة بالدرجػة الكليػة للمحػور األكؿ ا١تتعلػق بػدكر ا١تعلػم ُب تعزيػز االنتمػاء  (2يػيبػىُتِّ
( بطريقػػة بَتسػػوف  كال شػػك أف  ىػػذا مؤشػػر يػػدؿ علػػى صػػدؽ كتػػرابط عػػاؿو ُب 0.76-0.90الػػوطٍت ا١تتعلقػػة بػػالطبلب تػػًتاكح بػػُت )

ود االسػػتبانة بالدرجػػة الكليػػة للمحػػور الثػا٘ب ا١تتعلػػق بػػدكر ا١تعلػػم ُب تعزيػػز االنتمػػاء فقػرات اػػور األكؿ، كمػػا أف معػػامبلت ارتبػػاط بنػ
 ( كىذا مؤشره على ترابطو عاؿو بُت فقرات اور الثا٘ب.0.77-0.96الوطٍت ا١تتعلقة بالربامج كاألنشطة تًتاكح بُت )

االسػػػػػػػػػػػتبانة، بالدرجػػػػػػػػػػػة الكليػػػػػػػػػػػة لبلسػػػػػػػػػػػتبانة                                 كمػػػػػػػػػػػا ًب اسػػػػػػػػػػػتخداـ معػػػػػػػػػػػامبلت ارتبػػػػػػػػػػػاط بَتسػػػػػػػػػػػوف لقيػػػػػػػػػػػاس العبلقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػُت بنػػػػػػػػػػػود 
 (.3كما ُب اٞتدكؿ )

 (: معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة3جدول )
 معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ
1 0.7938** 10 0.8077** 19 0.9274** 
2 0.7355** 11 0.8400** 20 0.8374** 
3 0.7905** 12 0.7817** 21 0.9044** 
4 0.8331** 13 0.8416** 22 0.8538** 
5 0.8863** 14 0.8618** 23 0.8956** 
6 0.8582** 15 0.8394** 24 0.8455** 
7 0.7545** 16 0.9007** 25 0.8923** 
8 0.7387** 17 0.9403** 26 0.7670** 
9 0.8979** 18 0.8895**   

  0.01** دالة عند مستول 

 

ي اٞتدكؿ ) ( بطريقػة بَتسػوف كال 0.73-0.94أف معامبلت ارتبػاط بنػود االسػتبانة بالدرجػة الكليػة لبلسػتبانة تػًتاكح بػُت ) (3يػيبػىُتِّ
 0 شك أف ىذا مؤشره يدؿ على صدؽ االتساؽ الداخلي لؤلداة؛ ٦تا ٬تعلها صاٟتة لتحقيق أىداؼ البحث

 األداة:ثبات  - ب
 كبذلك (0.98الثبات ) معامل بلغ حيث( ألفا كركنباخ) الثبات فيما يتعلق بثبات أداة البحث فقد ًب  حساب معامل

 (.4) اٞتدكؿ من يظهر كما الثبات من عالية بدرجةو  االستبانة تتمتع
 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة4جدول )

 اور
عدد 
 البنود

ألفا  معامل ثبات 
 كركنباخ

 0.96 11 دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالطبلب
 0.98 15 دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت ا١تتعلقة بالربامج كاألنشطة

 0.98 26 الثبات الكلي لالستبانة

 
 
 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



الىادع   مع ش أ  ذ مع ش. د                             عع     نىقة ال ا ىية اإلاش لة وبب لذي   الىون  الا ح اء ـىس  جعضيض ف  الؽشعية العلىم معل  دوس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

71 

 :رابعًا: إجراءات البحث الميدانية
ـى الباحثي بتوزيع االستبانة على عينة  ( ، كبعػد ٚتػع ا١تعلومػات ا٠تاصػة 100الدراسة من معلمي العلـو الشرعية كعػددىم   )قا

ٟتسػػػاب التكػػػررات إلجابػػػات العينػػػة  (SPSS) بالدراسػػػة كتفريػػػغ بيانػػػات االسػػػتبانة ًب اسػػػتخداـ برنػػػامج التحليػػػل اإلحصػػػائي
الباحػث األسػلوب التػإب لتحديػد مسػتول اإلجابػة كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ٢تا. كلتسهيل تفسَت النتائج اسػتخدـ 

(، ٍب ًب تصػنيف 1، قليلػة جػدان=2، قليلة=3، متوسطة=4، كبَتة=5على بنود األداة. حيث ًب إعطاء كزف للبدائل: )كبَتة جدان=
 تلك اإلجابات إٔب ٜتسة مستويات متساكية ا١تدل من خبلؿ ا١تعادلة التالية:

 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ مة( أقل قي -طوؿ الفئة = )أكرب قيمة
على  االستبانة لعبارات العينة أفراد كرضا موافقة درجة على مؤشرنا ليكوف( 5) اٞتدكؿ كما يبُت  لنحصل على التصنيف التإب

  :التإب النحو
 .العبارة عن العينة أفراد موافقة ُب منخفضنا مؤشرنا( 2.60) من األقل اٟتسابية ا١تتوسطات اعتبار 10
 .العبارة عن العينة أفراد موافقة ُب متوسطنا مؤشرنا( 3.40-2.61) بُت الواقعة اٟتسابية ا١تتوسطات اعتبار  20
 .العبارة عن العينة أفراد موافقة ُب مؤشريا عالينا( 3.41) من األعلى اٟتسابية ا١تتوسطات اعتبار 30

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث (: 5)جدول 
 مدل ا١تتوسطات الوصف

5.00 – 4.21 كبَتة جدان   

4.20 – 3.41 كبَتة  

3.40 – 2.61 متوسطة  

2.60 – 1.81 قليلة  

1.80 – 1.00 قليلة جدان   

 نتائج البحث تفسيرىا ومناقشتها:
االنتماء الوطٍت لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية  صور دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز ام :الرئيسي الدراسة تساؤؿ عن اإلجابة ًب    

 من خبلؿ ٤تورين ٫تا: من كجهة نظر معلمي العلـو الشرعية ٔتنطقة عسَت؟
 المحور األول: دور المعلم في تعزيز صور االنتماء الوطني المتعلقة بالطالب:

متوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا إلجابات عينة الدراسة حول دور (: التكرارات والنسب المئوية وال6جدول )
 معلم العلوم الشرعية في تعزيز صور االنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة عسير

كبَتة  العبارة ـ
 جدان 

قليلة  قليلة متوسطة كبَتة
 جدان 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
يب ا١تعيارم

الًتت
 

 1.8 3.6 14.5 21.8 58.2 % 1 0.98 4.31 1 2 8 12 32 ت التسامح كالتعايش بُت الطبلبتعزيز  2

 امتثالو للقدكة اٟتسنة أماـ طبلبو 10
 2 2 8 11 32 ت

4.25 1.08 2 % 58.2 20.0 14.5 3.6 3.6 
 3 1.23 3.93 2 6 13 7 27 ت قبوؿ النقد كاالختبلؼ ُب الرأم 5
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كبَتة  العبارة ـ
 جدان 

قليلة  قليلة متوسطة كبَتة
 جدان 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
يب ا١تعيارم

الًتت
 

% 49.1 12.7 23.6 10.9 3.6 

9 
مساعدة الطبلب ُب ترٚتة ا٠تربات 

 اإل٬تابية إٔب ٦تارسات سلوكية عملية
 3 5 13 9 25 ت

3.87 1.25 4 % 45.5 16.4 23.6 9.1 5.5 

 5 1.34 3.84 4 7 9 9 26 ت ٭تًـت استقبللية الطالب كتفكَته 11
% 47.3 16.4 16.4 12.7 7.3 

1 
ثقافة اٟتوار كتقبل العمل على نشر 

 الرأم اآلخر
 3 4 13 18 17 ت

3.76 1.14 6 % 30.9 32.7 23.6 7.3 5.5 

إتاحة ا١تشاركة للطلبة ُب اٗتاذ  6
 القرارات

 7 1.26 3.76 3 6 15 8 23 ت
% 41.8 14.5 27.3 10.9 5.5 

4 
تعزيز ا١تهارات االجتماعية كالتعاكف 

األنشطة كالعمل اٞتماعي من خبلؿ 
 الوطنية با١تدرسة.

 5 6 12 12 20 ت
3.65 1.32 8 

% 36.4 21.8 21.8 10.9 9.1 

التفاعل كالتواصل اال٬تايب بُت ا١تعلم  3
 كطبلبو

 9 1.37 3.55 5 9 12 9 20 ت
% 36.4 16.4 21.8 16.4 9.1 

 تعزيز ثقة الطبلب ُب كالة أمورىم 7
 10 13 16 3 13 ت

2.93 1.41 10 % 23.6 5.5 29.1 23.6 18.2 

تكافؤ الفرص أثناء تطبيق األنظمة  8
 كالقوانُت

 11 1.39 2.91 8 19 10 6 12 ت
% 21.8 10.9 18.2 34.5 14.5 

  1.05 3.71 المتوسط العام للمحور*

 درجات 5* ا١تتوسط اٟتسايب من 
ي اٞتدكؿ ) ( أف  ا١تتوسطات اٟتسابية الستجابات معلمي العلـو الش رعي ة حوؿ دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء الوطٍت 6يػيبػىُتِّ

( كاال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ 3.71( كأف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ للمحور )2.91 – 4.31ا١تتعلقة بالطبلب قد تراكحت بُت )
"تعزيز التسامح 2(، حيث جاءت الفقرة "6 ا١ترتبة الثانية من ٤تورم الدراسة كما ُب اٞتدكؿ )( كبذلك يكوف ُب1.05للمحور )

"امتثالو  10(، كما جاءت الفقرة 0.98( كا٨تراؼ معيارم )4.31كالتعايش بُت الطبلب" با١ترتبة األكٔب ٔتتوسط حسايب )
"قبوؿ  5(، كجاءت ُب ا١ترتبة الثالثة الفقرة 1.08( كا٨تراؼ معيارم )4.25اٟتسنة أماـ طبلبو" ُب ا١ترتبة الثانية ٔتتوسط حسايب )

"مساعدة الطبلب ُب  9(، كما جاءت الفقرة 1.23( كا٨تراؼ معيارم )3.93النقد كاالختبلؼ ُب الرأم" ٔتتوسط حسايب )
(، كييلحظ 1.25( كا٨تراؼ معيارم )3.87ترٚتة ا٠تربات اإل٬تابية إٔب ٦تارسات سلوكية عملية" ُب ا١ترتبة الرابعة ٔتتوسط حسايب )

الًتابط ا١تنطقي بُت الفقرات األربعة فمن خبلؿ إبراز معلم العلـو الشرعية للقدكة اٟتسنة أماـ طبلبو ا١تتمثلة ُب التسامح كالتعايش 
كالعمرية كىو ما يتفق مع ما  كتقبل اآلخرين كآرائهم ، يسهم ذلك ُب دكاـ ابة كاأللفة بُت أفراد اجملتمع ٔتختلف طوائفهم الفكرية

 (. 2016( كدراسة عيسى)1426خلصت إليو دراسة الصبيح )
" ٭تًـت استقبللية الطالب كتفكَته" جاءت ُب ا١ترتبة ا٠تامسة ٔتتوسط  11( أف الفقرة 6كما يتضح من اٞتدكؿ )

مل على نشر ثقافة اٟتوار كتقبل الرأم " الع 1(، كما حلت ُب ا١ترتبة السادسة الفقرة 1.34( كا٨تراؼ معيارم )3.84حسايب )
( " إتاحة ا١تشاركة للطلبة ُب اٗتاذ 6(، كتلتها ُب ا١ترتبة السابعة الفقرة )1.14( كا٨تراؼ معيارم )3.76اآلخر" ٔتتوسط حسايب )

اسي (، كالشك أف من األكلويات اليت يؤكد على النظاـ األس1.26( كا٨تراؼ معيارم )3.76القرارات" ٔتتوسط حسايب )
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ق( ُب مادتو السادسة كالعشرين اليت تنص على " ٖتمي الدكلة حقوؽ اإلنساف ، كفق الشريعة 1412) ُب ا١تملكة العربية السعودية
اإلسبلمية" كمن أىم حقوؽ األنساف اليت أقرهتا الشريعة ا١تطهرة احًتاـ استقبلليتو كتعبَته عن ذاتو كإبداء رأيو ٔتا ال ٮتالف نصوص 

"تعزيز ا١تهارات االجتماعية كالتعاكف كالعمل اٞتماعي من خبلؿ األنشطة الوطنية 4( أف الفقرة 6ة ا١تطهرة. كيبُت اٞتدكؿ )الشريع
" التفاعل كالتواصل  3(، كجاءت الفقرة 1.32( كا٨تراؼ معيارم )3.65با١تدرسة" جاءت ُب ا١ترتبة الثامنة ٔتتوسط حسايب )

(، كا١تواطنة الصاٟتة اليت 1.37( كا٨تراؼ معيارم )3.55ت ُب ا١ترتبة التاسعة ٔتتوسط حسايب )اال٬تايب بُت ا١تعلم كطبلبو" جاء
تثمر انتماء اإلنساف لوطنو ال تتحقق إال من خبلؿ عمل ٚتاعي يتيح ٞتميع أفراد اجملتمع ا١تشاركة كالبذؿ كالعطاء الذم تيبذر 

( ، كدراسة أبو حشيش  2007رم كىذا يتفق مع دراسة الغامدم )بذرتو األكٔب من خبلؿ ا١تدرسة بكادرىا التعليمي كاإلدا
" تعزيز ثقة الطبلب ُب كالة أمورىم" جاءت ُب ا١ترتبة العاشرة ٔتتوسط 7( كذلك أف الفقرة 6(. كيتضح من اٞتدكؿ ) 2010)

كٓتاصةو ُب ظل التغَتات  (، كىذه إحدل ا١تهاـ ا١تلقاة على عاتق معلم العلـو الشرعية1.41( كا٨تراؼ معيارم )2.93حسايب )
عية الية كاإلقليمية كالعا١تية ا١تتسارعة اليت ٖتتم توثيق العبلقة بُت اٟتاكم كاكـو كالراعي كالرعية من خبلؿ مقررات العلـو الشر 

نُت" " تكافؤ الفرص أثناء تطبيق األنظمة كالقوا8(. كجاءت الفقرة 1426كىو ما يتفق مع ما خلصت إليو دراسة الصبيح )
(، الذم ييعد من أبرز معززات انتماء اإلنساف 1.39( كا٨تراؼ معيارم )2.91جاءت ُب ا١ترتبة اٟتادية عشرة ٔتتوسط حسايب )

 Knowles (2015.)لوطنو أف يتمتع بالعدؿ كا١تساكاة ُب ا٠تدمات العامة كتطبيق األنظمة كالقوانُت كىذا يتفق مع دراسة 
 تعزيز صور االنتماء الوطني المتعلقة بالبرامج واألنشطة:المحور األخر: دور المعلم في 

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا إلجابات عينة الدراسة حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز 7جدول )
 صور االنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة عسير

كبَتة  العبارة ـ
 جدان 

قليلة  قليلة متوسطة كبَتة
 جدان 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
يب ا١تعيارم

الًتت
 

ٖتصُت الطبلب ضد اإلشاعات  26
 ا١تغرضة ْتق ا١تملكة العربية السعودية

 3.6 7.3 20.0 9.1 60.0 % 1 1.19 4.15 2 4 11 5 33 ت

14 
عقد الندكات كتوظيف ا١تقررات عن 

 الوطٍتتعزيز االنتماء 
 3 4 8 12 28 ت

4.05 1.21 2 % 50.9 21.8 14.5 7.3 5.5 

اٟترص على ٝتعة ا١تملكة العربية  24
 السعودية ٤تليان كإقليمان كدكليان 

 3 1.26 4.04 4 3 9 10 29 ت
% 52.7 18.2 16.4 5.5 7.3 

15 
التأكيد على مكانة ا١تملكة العربية 

 كالدكليةالسعودية الية كاإلقليمية 
 4 3 10 10 28 ت

4.00 1.26 4 % 50.9 18.2 18.2 5.5 7.3 

تأصيل االنتماء الوطٍت لدل الطبلب  12
 من خبلؿ مقررات العلـو الشرعية

 5 1.42 3.95 5 7 5 7 31 ت
% 56.4 12.7 9.1 12.7 9.1 

13 
إقامة كرش عمل تطبيقية داخل 

 الفصل فيما يتعلق باالنتماء الوطٍت
 3 4 13 10 25 ت

3.91 1.22 6 % 45.5 18.2 23.6 7.3 5.5 

تنظيم ا١تسابقات ا١تعززة لبلنتماء  16
 الوطٍت

 7 1.35 3.87 4 7 8 9 27 ت
% 49.1 16.4 14.5 12.7 7.3 

 10.9 10.9 18.2 18.2 41.8 % 8 1.40 3.69 6 6 10 10 23 ت اافظة على مرافق الوطن ك٦تتلكاتو 25

17 
تنظيم زيارات للمعآب التارٮتية 
كاٟتضارية ُب ا١تملكة العربية 

 السعودية

 6 7 8 12 22 ت
3.67 1.40 9 % 40.0 21.8 14.5 12.7 10.9 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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كبَتة  العبارة ـ
 جدان 

قليلة  قليلة متوسطة كبَتة
 جدان 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
يب ا١تعيارم

الًتت
 

22 
تنمية مشاعر الفخر كاالعتزاز 

 با١تنجزات الوطنية
 5 7 10 14 19 ت

3.64 1.32 10 % 34.5 25.5 18.2 12.7 9.1 

لقاءات دكرية مع القيادات تنظيم  18
 الوطنية ا١تتميزة

 11 1.45 3.56 8 5 11 10 21 ت
% 38.2 18.2 20.0 9.1 14.5 

تعزيز مكانة العلم السعودم كأنظمتو  23
 ُب نفوس الطبلب

 14.5 10.9 12.7 29.1 32.7 % 12 1.42 3.55 8 6 7 16 18 ت

إقامة ا١تعارض الوطنية إلبراز  21
 الوطنية ا١تنجزات

 13 1.38 3.38 6 11 10 12 16 ت
% 29.1 21.8 18.2 20.0 10.9 

مشاركة ا١تعلم لطبلبو ُب ا١تناسبات  19
 الوطنية

 12.7 18.2 16.4 23.6 29.1 % 14 1.41 3.38 7 10 9 13 16 ت

20 
إبراز الرموز الوطنية كاليت ٢تا دكر بارز 

 ُب بناء الوطن كتنميتو
 7 6 16 15 11 ت

3.31 1.27 15 % 20.0 27.3 29.1 10.9 12.7 

  1.17 3.74 المتوسط العام للمحور*

 درجات 5* ا١تتوسط اٟتسايب من 
( أف  ا١تتوسطات اٟتسابية الستجابات مشرُب العلـو  الش رعي ة حوؿ دكر ا١تعلم ُب تعزيز االنتماء 7اٞتدكؿ )يتضح من 

( كاال٨تراؼ 3.74( كأف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ للمحور )3.31 – 4.15قد تراكحت بُت ) كاألنشطةالوطٍت ا١تتعلقة بالربامج 
، حيث جاءت الفقرة ( 7كبذلك يكوف ُب ا١ترتبة األكٔب من ٤تورم الدراسة كما ُب اٞتدكؿ ) (1.17ا١تعيارم العاـ للمحور )

( كا٨تراؼ معيارم 4.15با١ترتبة األكٔب ٔتتوسط حسايب )" لسعوديةٖتصُت الطبلب ضد اإلشاعات ا١تغرضة ْتق ا١تملكة العربية ا
ُب ا١ترتبة الثانية ٔتتوسط حسايب " " عقد الندكات كتوظيف ا١تقررات عن تعزيز االنتماء الوطٍت 14(، كما جاءت الفقرة 1.19)
 اا١تملكة العربية السعودية ٤تلين  " اٟترص على ٝتعة 24(، كجاءت ُب ا١ترتبة الثالثة الفقرة 1.21( كا٨تراؼ معيارم )4.05)

التأكيد على مكانة ا١تملكة العربية السعودية "15كجاءت الفقرة  (،1.26( كا٨تراؼ معيارم )4.04ٔتتوسط حسايب )ا" كدكلين 
دراسة كردة كىذا يتفق مع  (،1.26( كا٨تراؼ معيارم )4.00ٔتتوسط حسايب )ُب ا١ترتبة الرابعة  "الية كاإلقليمية كالدكلية

كالشك أف الفقرات السابقة مًتابطة منطقينا حيث يتوجب  ( 2016اٟتريب ) ، كدراسة(2012سركر كالعزاـ )، كدراسة (2008)
عرب كسائل اإلعبلـ التقليدم كاٟتديث  لمملكة العربية السعوديةا١تنتقصة لاإلشاعات على معلم العلـو الشرعية ٖتصُت طبلبو ضد 

ا١تعززة لبلنتماء الوطٍت، كالعمل على  الندكاتكاافظة على ٝتعتها من خبلؿ عقد ا١تملكة العربية السعودية كيد على مكانة كالتأ
 " 12( أف الفقرة 7مقررات العلـو الشرعية ُب معاٞتة ا١تستجدات االعبلمية كموقف الشريعة منها.كما يبُت اٞتدكؿ )توظيف 

( 3.95ٔتتوسط حسايب )" جاءت ُب ا١ترتبة ا٠تامسة طبلب من خبلؿ مقررات العلـو الشرعيةتأصيل االنتماء الوطٍت لدل ال
إقامة كرش عمل تطبيقية داخل الفصل فيما يتعلق باالنتماء " 13كجاءت ُب ا١ترتبة السادسة الفقرة  (،1.42كا٨تراؼ معيارم )

" ُب تنظيم ا١تسابقات ا١تعززة لبلنتماء الوطٍت "16(، كحلت الفقرة 1.22( كا٨تراؼ معيارم )3.91" ٔتتوسط حسايب )الوطٍت
" ُب اافظة على مرافق الوطن ك٦تتلكاتو " 25(، كتلتها الفقرة 1.35( كا٨تراؼ معيارم )3.87ا١ترتبة السابعة ٔتتوسط حسايب )
ت للمعآب التارٮتية تنظيم زيارا " 17(. كما جاءت الفقرة 1.40( كا٨تراؼ معيارم )3.69ا١ترتبة الثامنة ٔتتوسط حسايب )

(، كالشك أف ا١تهاـ 1.40( كا٨تراؼ معيارم )3.67" ُب ا١ترتبة التاسعة ٔتتوسط حسايب )كاٟتضارية ُب ا١تملكة العربية السعودية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



الىادع   مع ش أ  ذ مع ش. د                             عع     نىقة ال ا ىية اإلاش لة وبب لذي   الىون  الا ح اء ـىس  جعضيض ف  الؽشعية العلىم معل  دوس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

74 

شطة ا١تلقاة على عاتق ا١تعلم تأصيل االنتماء الوطٍت شرعينا لدل طبلهبم من خبلؿ ا١تقررات الدراسية كتنفيذ عديدو من الربامج كاألن
( أف 7.كيتضح من اٞتدكؿ رقم )(2016عيسى)كدراسة  (1426الصبيح )ا١تصاحبة ٢تا، كىذا يتفق مع ما خلصت إليو دراسة 

( كا٨تراؼ معيارم 3.64" جاءت ُب ا١ترتبة العاشرة ٔتتوسط حسايب )تنمية مشاعر الفخر كاالعتزاز با١تنجزات الوطنية"22الفقرة 
" ُب ا١ترتبة اٟتادية عشرة ٔتتوسط حسايب لقاءات دكرية مع القيادات الوطنية ا١تتميزةتنظيم  "18(، كجاءت الفقرة 1.32)
(، كيبلحظ أف ىناؾ تبلزمنا كترابطنا بُت الفقرتُت فمن خبلؿ استضافة القيادات الوطنية 1.45( كا٨تراؼ معيارم )3.56)

عتزاز بوطنهم، كالرغبة ُب ٤تاكاة تلك النماذج. كيتبُت الناجحة اليت أسهمت ُب رفعة راية الوطن يتول د لدل الطبلب الفخر كاال
" ُب ا١ترتبة الثانية عشرة ٔتتوسط حسايب تعزيز مكانة العلم السعودم كأنظمتو ُب نفوس الطبلب " 23( أف الفقرة 7من اٞتدكؿ )

" ٔتتوسط حسايب لوطنيةإقامة ا١تعارض الوطنية إلبراز ا١تنجزات ا" 21(، كجاءت الفقرتاف 1.42( كا٨تراؼ معيارم )3.55)
( 3.38" ٔتتوسط حسايب )مشاركة ا١تعلم لطبلبو ُب ا١تناسبات الوطنية "19(، كالفقرة 1.38( كا٨تراؼ معيارم )3.38)

 إبراز الرموز الوطنية اليت ٢تا دكر بارز ُب بناء الوطن " 20( ُب ا١ترتبة الثالثة عشرة كالرابعة عشرة، كحلت الفقرة 1.41معيارم )
، ( 2007) الغامدم( كىذا يتفق مع دراسة 1.27( كا٨تراؼ معيارم )3.31" ُب ا١ترتبة ا٠تامسة عشرة ٔتتوسط حسايب )كتنميتو

 .(2010دراسة أبو حشيش )ك 
 فيما يلي: وإٚتال ٯتكن دكر معلم العلـو الشرعية ُب تعزيز االنتماء الوطٍتكُب ضوء نتائج الدراسة يتضح أف   

بوصفها قياـ معلم العلـو الشرعية ببلورة كترٚتة ا١تفاىيم اجملردة كاالٕتاىات اإل٬تابية كربطها ٔتوضوعات مقررات العلـو الشرعية  -
٬تمع فئات اجملتمع ٔتختلف توجهاهتم كأفكارىم ٔتا ٭تقق التعايش السلمي كاالنسجاـ  اعامن  اإطارن ك لوحدة الوطنية ل امفهومن 

 اجملتمعي.
 أثيم. كاالنتماء إليو لدل الطبلب، كاٟترص عليو كالدفاع عنو ضد كل معتدو كترسيخو غرس حب الوطن  -
 إبراز خصائص ا١تملكة العربية السعودية، كمكانتها الشريعة الدينية باحتضاهنا للحرمُت الشريفُت، كقبلة ا١تسلمُت.  -
العنصرية ا١تقيتة، كالطائفية البغيضة، كا١تناطقية اٞتغرافية ٔتا يكفل ٬تايب ُب شخصيات الطبلب كنبذ اإلتنمية السلوؾ االجتماعي  -

 ككئاـ. للجميع ٦تارسة حقوقو كأداء كاجباتو اجملتمعية ُب سبلـو 
١تقتضيات العصر، كتزكيد ا١تتعلمُت با١تهارات البلزمة للتعامل مع  اسهاـ ُب بناء اجملتمع ك٪توه كتنميتو كصناعة اجملتمع كفقن إلا -

 العا١تية الوافدة، كتطوير الثقافة الية مع اافظة على ىوية اجملتمع كثقافتو. الثقافات
 ترسيخ مفهـو التعاكف مع اآلخرين كما أمر ا تعأب بذلك بقولو:، نشر ثقافة التسامح كالسبلـ كالتعايش، كااللتزاـ ٔتبادئ العدؿ -

 (عيٍدكىافً عىًن اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً أىٍف تػىٍعتىديكا كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربِّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًٍبًٍ كىالٍ ٬تىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو أىٍف صىد ككيٍم  كىالى )
 ، كالتسامح كاٟتوار كاالحًتاـ بُت أفراد اجملتمع كأطيافو الفكرية كالثقافية. [2:ا١تائدة]

ات اإلبداعية من خبلؿ اٟتوار كالنقاش، كالعمل على إشراكهم ُب معاٞتة ا١تشكبلت اجملتمعية تنمية مهارات الطبلب الفكرية كا١تلك -
 .كأسباهبا كتقدٙب اٟتلوؿ الناجعة ٢تا؛ ٦تا ينتج مواطنُت منتجُت عميقي التفكَت يتحلوف با١تسؤكلية، كمدركُت ٟتقوقهم ككاجباهتم

 لعسكرية للدكلة، كا١تنظمات ا١تدنية، كا١تنجزات العلمية لؤلفراد كاجملتمع. تعريف الطبلب با١تؤسسات اٟتكومية كاألىلية ا٠تَتية كا -
 تعريف الطبلب ّتهود الدكلة ُب خدمة اإلسبلـ كا١تسلمُت، كتبٍت قضاياىم كدعمهم ُب اافل الية كاإلقليمية كالدكلية. -
 لدل الطبلب.كالوالء كاالٖتاد  من الفعاليات كاألنشطة اليت من شأهنا تنمية مشاعر االنتماء بعديدو القياـ  -
توظيف مقررات العلـو الشرعية ُب مناقشة ا١تستجدات الية كالدكلية كتعريف الطبلب هبا ُب ٤تاكلة لتشجيع الطبلب على  -

 التعاطي مع تلك ا١تستجدات كفق منهجية شرعية علمية كطنية.
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 .اعلمين  اامتثاؿ القدكة اٟتسنة ابة لدينها ككطنها كاقعن  -
تشجيع الطبلب على اافظة على أمن الوطن كسبلمة ٦تتلكاتو ُب أذىاف طبلبو، كالتحذير من األفكار ا٢تدامة كاإلشاعات  -

 ُب ا١ترحلة الثانوية. ازعزعة الوحدة الوطنية كاالنتماء الوطٍت ُب نفوس الطبلب، كخصوصن  ا١تغرضة اليت هتدؼ إٔب
 :توصيات البحث

، هبدؼ العلـو الشرعية ّتميع مراحل التعليم العاـ كخصوصان ا١ترحلة الثانوية رشادية ١تعلمياإلربامج العديد من التنفيذ  .1
ٔتا ٭تقق مبادرات كزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية  تعريفهم بصور االنتماء الوطٍت كتعزيزه لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية

 ـ(.2030)
 من خبلؿ تضمينها عديدو من األنشطة اإلثرائية االنتماء الوطٍتصور ق تعزيز كتفعيلها ٔتا ٭تقمقررات العلـو الشرعية تطوير  .2

 ا١تصاحبة.
طالب ا١ترحلة الثانوية تتمث ل ُب: االنتماء الوطٍت لدل  صور جوانب تيعززاىتماـ معلم العلـو الشرعية ُب ا١ترحلة الثانوية بتطوير  .3

خبلؿ تضمينها ُب األىداؼ السلوكية  كذلك من ارات، كا١تشاركة االجتماعيةا١تعرفة، كالقيم كا١تيوؿ كاالٕتاىات الوجدانية، كا١ته
 .كيراعي ُب تنفيذىا اختيار األساليب كالطرائق التدريسية ا١تناسبة اليومية،اليت يصوغها عند إعداد الدركس 

 :المراجع
 المراجع العربية:أواًل: 

 القرآف الكرٙب.
٣تلة جامعة (. دكر كليات الًتبية ُب تنمية قيم ا١تواطنة لدل الطلبة ا١تعلمُت ٔتحافظات غزة. 2010أبو حشيش، بساـ ٤تمد. )

 .279-250(، 14)1. األقصى
عبد السبلـ ٤تمد ىاركف. دمشق:  . ٖتقيقاللغةمقاييس  معجم (.1399ابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم. )

 دار الفكر.  
 (. بَتكت: دار صاد3)طلساف العرب(. 1994ابن منظور، أبو الفضل ٚتاؿ الدين. )

. ٖتقيق ٤تب الدين كأيامواٞتامع الصحيح ا١تسند من حديث رسوؿ ا كسننو (. 1400البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم. )
 ية.ا٠تطيب. القاىرة: ا١تكتبة السلف

. أهبا: مركز البحوث كالدراسات االستشارية)دراسة ميدانية(. كا١تستقبل (. الوالء كاالنتماء الواقع 1438البكرم، ٭تي عبدا. ) 
 جامعة ا١تلك خالد.

ا١تقررات  (. دكر1426عفاؼ. ) كٛتادم، نعمية؛ ،تركية؛ كقندمأخضر، فايزة؛ كيس، ركضة؛ كمقبيل، كخد٬تة؛ كالقرشي، 
-26للمرحلة الثانوية ُب تنمية ا١تواطنة. دراسة مقدمة للقاء السنوم الثالث عشر لقادة العمل الًتبوم، الباحة  الدراسية

 ق.28/1/1426
 2018نوفمرب،  13إٝتاعيل، دنيا األمل )د.ت(. دكر التعليم ُب تعزيز ا٢توية الوطنية. ًب اسًتجاعها بتاريخ 

 https://bit.ly/2EZCeBpمن
 . ٖتقيق. أٛتد بن ٤تمد شاكر. دار الكتب العلمية.سنن الًتمذم -اٞتامع الصحيحن عيسى بن سورة. )د.ت( الًتمذم، ٤تمد ب

 . الرباط: مكتبة دار السآب.ا٢توية الوطنية كاٞتهوية(. 2013)عباس. اٞترارم، 
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م العاـ با١تملكة العربية (. تصور مقًتح لتنمية قيم ا١تواطنة ُب مناىج العلـو لدل طبلب التعلي2016علي سعد. ) اٟتريب،
 .32-3، 27، جامعة بابل،٣تلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية كاإلنسانيةالسعودية. 

 . القاىرة: عآب الكتب.دكر التعليم ُب تعزيز االنتماء(. 2000خضر، إبراىيم. )
رسالة  ة كإتاىات الطلبة ٨تو ما ُب دكلة الكويت.(. درجة ٘تثل معلمي ا١ترحلة الثانوية للمفاىيم الوطني2006الرشيدم، عايض. )

 ، اٞتامعة األردنية، عماف. دكتوراه
 ا١تسَتة. األردف: دار .الًتبية كاجملتمع(. 2005)حسُت.  رشواف،

 الكتب. القاىرة: عآب. إرشاد الصحة النفسية لتصبح مشاعر كمعتقدات االغًتاب(. 2004)حامد.  زىراف، سناء
الصاٟتة لدل  (. دكر مناىج الًتبية اإلسبلمية ا١تطورة ُب تنمية قيم ا١تواطنة2012العزاـ، ٤تمد نايل. ) سركر، فاطمة ٤تمد؛

 .20-1(، 2)39.دراسات العلـو الًتبويةطبلب ا١ترحلة األساسية العليا من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب تربية إربد الثالثة. 
. جريدة اٞتزيرةتعزيز ا٢توية الوطنية لدل النشء كتنمية ًقيىم االنتماء.  ٚتادل األكٔب( 1، 1437شاىُت، عزة بنت عبد الرحيم. )

15840 . 
 (. القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.4. )طالتعليم نظريات كتطبيقات(. 1991)الشرقاكم، أنور. 

كعبلقة ذلك  العربية السعودية(. ا١تواطنة كما يتصورىا طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب ا١تملكة 1426الصبيح، عبدا بن ناصر. )
-26ببعض ا١تؤسسات االجتماعية. ْتث مقدـ إٔب اللقاء السنوم الثالث عشر لقادة العمل الًتبوم، الباحة. 

 ق.28/1/1426
 السحاب للنشر  . القاىرة: داركا١تواطنةالًتبية العلمية (. 2013)مصطفى.  عبدالقادر، ٤تسن

 كالتوزيع.
 . األردف: دار ا١تسَتة.أصوؿ الًتبية العامة(. 2007)علي. علي، سعيد 

رسالة (. كاقع االنتماء لدل التبلميذ ُب ا١تملكة العربية السعودية كدكر ا١تدرسة ُب تعميقو. 2009العيسى، إبراىيم ٤تمد. )
 كلية الًتبية.-. جامعة ا١تك سعودماجستَت

وطٍت لدل تبلميذ اٟتلقة الثانية من التعليم األساسي كمعلميهم (. دكر اإلدارة ا١تدرسية ُب تعزيز االنتماء ال2016)ركز. عيسى، 
 .89-53(، 38)5، ٣تلة جامعة البعثمن كجهة نظر ا١تديرين أنفسهم. 

(. دكر مناىج الًتبية اإلسبلمية ُب تعزيز بعض مفاىيم الًتبية الوطنية لدل تبلميذ ا١ترحلة ا١تتوسطة ُب 2007)الغامدم، عبدا. 
 كلية الدراسات العليا. جامعة نايف العربية للعلـو األمنية.  ،دكتوراه رسالةالسعودية. 
 الرشد. الرياض: مكتبة. مهارات ُب اإلدارة ا١تدرسية(. 2003كدكؾ، عبدالرٛتن. )

 ا١تصرية. القاىرة: األ٧تلو. قيم االنتماء(. 2003)مصطفى.  ٤تمود،
 .25-1. ص ص 31. ٣تلة ْتوث كدراسات تربويةكالًتبية البيئية.  (. ا١تواطنة1991اجملادم، فتوح. )

. جريدة الرياضيوليو(. تعزيز ا٢توية الوطنية. 11، 2016)ا١تطَتم، مطلق بن سعود. 
http://www.alriyadh.com/1517844 

 ع. اإلبداع الثقاُب للنشر كالتوزي (. القاىرة: دار2)ط. التدريس. ا١تناىج كطرؽ ا١تعلم (.2001)عبدالعليم. مرسي، ٤تمد 
رؤل (.الًتبية من أجل ا١تواطنة ُب دكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية: الواقع كالتحديات.2014)سيف. ا١تعمرم، 

 .61-38. اسًتاتيجية
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