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امللخص:

هدف البحث إىل التعرف على الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية ،2030
ولتحقيق ذلك قام الباحثان ابستخدام املنهج الوصفي املسحي ،حيث ت تطبيق أداة استبانة على عينة البحثث والثمش تلث ( )103مشثراا تربثوا ومشثراة تربويثة ،و()134
قائد وقائدة مدرسة اتبعني إلدارة تعلثيم منطقثة الباحثة ،ميثلثون يف جممثوعهم ( ،)237وتكونث االسثتبانة مثن ( )45عبثارة توععث علثى ةالةثة حمثاور :حمثور الثدور املثأمول مثن
املعلمثثني واملعلمثثا لتعزيثثز القثثيم اإلسثثالمية واهلويثثة الوطنيثثة لثثدى الطلبثثة وتضثثمن ( )15عبثثارة ،وحمثثور الثدور املثثأمول مثثن املنثثاهج لتعزيثثز القثثيم اإلسثثالمية واهلويثثة الوطنيثثة لثثدى
الطلبة وتضمن ( )15عبثارة ،وحمثور الثدور املثأمول مثن األنشثطة املدرسثية الغثر صثفية لتعزيثز القثيم اإلسثالمية واهلويثة الوطنيثة لثدى الطلبثة وتضثمن ( )15عبثارة وقثد أههثر
النتائج تقدير الدرجة الكلية للدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لثدى الطلبثة يف ضثوء رؤيثة اململكثة العربيثة السثعودية  2030بدرجثة
كبثثرة مبتوس ث حس ثثاي ( ،)4.02حيثثث ج ثثاء تق ثثدير دور املعلمثثني واملعلم ثثا يف تعزي ثثز الق ثثيم اإلسثثالمية واهلوي ثثة الوطني ثثة لثثدى الطلب ثثة بدرج ثثة كبثثرة مبتوس ث حس ثثاي مق ثثدار
( ،)4.15بينما جاء تقدير دور املناهج يف تعزيز القثيم اإلسثالمية واهلويثة الوطنيثة لثدى الطلبثة بدرجثة كبثرة مبتوسث حسثاي مقثدار ( ،)4.05ايمثا كثان تقثدير دور األنشثطة
املدرسية غر الصفية يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة بدرجة كبرة مبتوس حساي مقدار ( )3.84كذلك أههر النتائج عدم وجود اثرو ذا داللثة
إحصثثائية بثثني اسثثتابااب أاثراد عينثثة البحثثث حنثثو الثثدور املثثأمول مثثن مثثدارس التعلثثيم العثثام لتعزيثثز القثثيم اإلسثثالمية واهلويثثة الوطنيثثة لثثدى الطلبثثة يف ضثثوء رؤيثثة اململكثثة العربيثثة
السعودية  2030تعزى ملتغرا (النوع – سنوا اخلدمة – املؤهل الدراسي) ،بينما توجد الفرو ذا الداللة اإلحصائية تبعا ملتغر (املهنة)

الكلمات املفتاحية :مدارس التعليم العام؛ القيم اإلسالمية؛ اهلوية الوطنية؛ رؤية اململكة العربية السعودية 2030
The hoped role of Public Education Schools to Promote Islamic Values and National Identity
Among Students in the light of the Saudi Vision 2030
Nawal bint Awad Al-Hilali

Dr. Adel bin Mishaal Aziz Al-Ghamdi

School Leadership Supervisor, Education Office in Al-Qura
Governorate, Department of Education in Al- Baha Region
)(Associate Researcher

Associate Professor of Curricula and Teaching Methods of Islamic
Education, Training Courses Department, The Higher Institute for
Enjoining Good and Forbidding Evil at Umm Al-Qura University
)(Chief Researcher

Abstract:
The objective of the research was to identify the hoped-for role of public education schools to promote Islamic values and
national identity among students in light of the vision of the kingdom of Saudi Arabia 2030, and to achieve this, the researchers
used the descriptive curriculum, where a survey tool was applied to the research sample, which included (103) educational
supervisor and educational supervisor, and (134): The hoped-for role of teachers to promote Islamic values and national
identity among students included (15) words, the hoped-for role of curricula to promote Islamic values and national identity
among students included (15) words, and the hoped-for role of non-classroom school activities to promote Islamic values and
national identity among students included (15) words. The results showed that the total degree of the role of general education
schools to promote Islamic values and national identity among students in light of the vision of Saudi Arabia 2030 was greatly
estimated by an arithmetic average of (4.02), where the role of teachers in promoting Islamic values and national identity
among students was greatly estimated by an arithmetic average of (4.15), while the role with an arithmetic average of (3.84).
The results also showed that there were no statistically significant differences between the responses of the research sample to
the hoped – for role of general education schools to promote Islamic values and national identity among students in the light of
Saudi Arabia's Vision 2030 due to variables (type, years of service, academic qualification), while statistically significant
differences exist depending on the variable (profession).
Keywords: General Education Schools, Islamic Values, National Identity, Saudi Arabia Vision 2030.
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د عادل بن مشعل عزيز الغامدي ،نوال بن عوض اهلاليل :الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية 2030

مقدمة:

انطلق رؤية اململكة العربية السعودية  2030انطالقة واةقة تعىن مبختلف جوانب حياة اإلنسان ايها،
وقد بني على ةالةة حماور رئيسية :جمتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر ،ووطن طموح ،تليب من خالهلا حاجا األاراد
واجملتمعا  ،وجتعل منها دولة منااسة حمليا وعامليا مبكانتها ومبابتمعها
ولقد كز رؤية اململكة العربية السعودية  2030على تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية ،اقد تضمن
يف إحدى حماورها :جمتمع حيوي ،والذي تفرع عنه حمور (القيم الراسخة) واملتضمن تفصيال :حنيا واق مبادئنا
اإلسالمية ،نسخر طاقاتنا وإمكاانتنا خلدمة ضيوف الرمحن ،نعتز هبويتنا الوطنية
واملتأمل يف أهداف حمور القيم الراسخة جيدها تضمن هداا عاما يؤكد على تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية ،ومن أهدااه التفصيلية :تعزيز قيم الوسطية والتسامح ،وتعزيز قيم اإلتقان واالنضباط ،وتعزيز قيم العدالة
والشفااية ،وتعزيز قيم العزمية واملثابرة ،وغرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطين ،واحملااظة على تراث
اململكة اإلسالمي والعري والوطين والتعريف به ،والعناية ابللغة العربية
وهذ األهداف النبيلة المش تعزع القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية أكد عليها نظام احلكم يف اململكة العربية
السعودية والصادر عام ( )1412االفرد يف اجملتمع السعودي خيضع لثالةة نظم رئيسة هي :منهج هللا سبحانه
وتعاىل ،ونظام احلكم يف الدولة ،ووصاية األسرة على الفرد وقد قرر املادة األوىل من النظام األساسي للحكم
أبن "اململكة العربية السعودية دولة إسالمية دينها اإلسالم ودستورها كتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" كما نص املادة الثالثة والعشرون على أن" :حتمي الدولة عقيدة اإلسالم ،وتطبق شريعته ،وأتمر
ابملعروف وتنهى عن املنكر ،وتقوم بواجب الدعوة إىل هللا" ايما نص املادة التاسعة على أن" :األسرة هي نواة
اجملتمع السعودي ،ويرىب أارادها على أساس العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من الوالء والطاعة هلل ولرسوله وألويل
األمر ،واحرتام النظام وتنفيذ  ،وحب الوطن واالعتزاع به وبتارخيه اجمليد" كما ورد يف املادة العاشرة من النظام:
"حترص الدولة على توةيق أواصر األسرة واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية "
إن القيم اإلسالمية المش جاء هبا الشريعة اإلسالمية وأكدهتا الرؤية الوطنية املنطلقة من نظام احلكم يف
اململكة العربية السعودية جزء ال يتابزأ من اهلوية الوطنية ،ااململكة العربية السعودية دولة إسالمية حتكم شرع هللا يف
سائر شؤون احلياة وتنطلق من تعاليمه وأسسه ،وتتميز مبا حباها هللا به من اعتزاع ابلدين اإلسالمي وامتثال قيمه
ونشر مساحته ووسطيته ،منطلقها يف ذلك كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله املصطفى حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهو
شعار الشخصية السعودية وهويتها الوطنية المش تفاخر هبا بني األمم
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وديننا اإلسالمي احلنيف وما احتوا من نظم وتشريعا

رابنية سامية ،يعد منهابا شامال للحياة كلها،

ا قد جاء بقيم عظيمة جتعل من حياة اإلنسان حياة مستقرة هانئة حتفها الطمأنينة وتغشاها السكينة ويرارف عليها
السالم
وقد أعطى اإلسالم أمهية كبرة للرتبية ،واعتربها عملية متشعِّبة ذا نظم انبعة من تصور اإلسالم للكون
واإلنسان واحلياة ،وهي هتدف إىل تربية اإلنسان حىت متكنه من القيام بواجبا اخلالاة يف األرض ،وذلك عن
طريق إعمارها وترقية احلياة على ههرها واق منهج هللا ،وكل هذا ال ميكن أن يتم إال يف جمتمع تسود القيم
اإلسالمية المش اندى اإلسالم بضرورة اكتساهبا واحملااظة عليها ،ألن القيم يف أي جمتمع تعد من أهم أسسه وركائز
(مدكور ،2002 ،ص)31
وملا للقيم من أمهية ودور أساسي يف حياة األاراد واجملتمعا اقد أصبح قضية الرتبية ،ذلك أن الرتبية يف
حد ذاهتا عملية قيمة ،االقيم هي المش حتدد الفلسفا واألهداف والعمليا التعليمية ،وحتكم مؤسسا الرتبية
ومناهابها ،اهي موجودة يف كل خطوة وكل مرحلة وكل عملية تربوية وبدوهنا تتحول الرتبية إىل اوضى (عقل،
 ،2001ص)38
والقيم اإلسالمية ال تقل أمهيتها للمابتمع عن أمهية أعمدة البناء المش حتمل البناية ،اكما أن البناء ال ميكن
أن يتماسك بدون أعمدة ،اكذلك األمر ابلنسبة للمابتمع ،إذ أن القيم هي المش حتفظ له متاسكه وحتدد أهداف
حياته ومثله وتقيه من األاننية والشرور والرذائل (ابن محيد وآخرون ،1418 ،ص)51
إن االعتزاع ابلقيم اإلسالمية واهلوية الوطنية ال يكون وليد الصداة أو اللحظة إمنا هو نتاج للتنشئة
االجتماعية الصحيحة ملختلف املؤسسا املنوط هبا ذلك ،سواء كان مؤسسا تنشئة اجتماعية رمسية أو غر
رمسية ابتداء من األسرة إىل اجملتمع ككل ،ونتيابة للتحوال المش عراتها اجملتمعا املعاصرة أصبح للنظام التعليمي
الدور األكرب ابعتبار نظاما موجها لكااة أاراد اجملتمع ،ااملدرسة هي مكان التقاء لكل الطلبة ومن خمتلف
األجناس واألعرا  ،اإن جنح يف غرس القيم والوطنية يف نفوس الطلبة اإهنا تكون بذلك قد سامه يف وحدة
البالد ومتاسك أارادها واعتزاعهم بقيمهم وهويتهم (العلمي ،2015 ،ص)11
وحيث إن مدارس التعليم العام هي حماضن الرتبية والتعليم والمش ينعقد عليها تربية النشء وتعزيز قيمه
اجمل تمعية ،اإن دورها ااعل وأساس يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ،واليوم يتأكد دورها كذلك
يف حتقيق األهداف النبيلة للرؤية يف هذا احملور املهم من خالل تكامل جهود أطراف العملية التعليمية يف تعزيز
القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة
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من هنا جاء اكرة هذا البحث ليتناول الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
مشكلة البحث:
تواجه الرتبية احلديثة قضية مهمة وهي قضية تعليم القيم وترسيخ اهلوية الوطنية للنشء ،وكما أشار اجلسار
( )2009اهناك العديد من اآلراء والندوا المش أكد االهتمام مبنظومة القيم ابعتبارها أساس وجوهر الوجود
اإلنساين خاصة يف هل سيطرة املادا والرااهية على حياة األاراد ،اأصبح توجه ممارساهتم اليومية مما أدى إىل
تفشي العديد من الظواهر السلبية يف اجملتمع
وتزداد أمهية التأكيد على تعزيز القيم السيما وحنن نعيش يف عامل متغر يف عصر العوملة الذي يسعى جانبه
السليب إىل تذويب القيم المش ميتلكها الفرد املسلم ،من خالل الغزو الفكري والثقايف الذي يضرب أبطنابه بني
ائا اجملتمع املسلم وعلى كااة املستوا  ،لذا كان لزاما على الغيورين على اجملتمع املسلم أن يعتنوا بدراسة قيمه
ومبادئه ،ووضع احللول واملقرتحا لتفعيلها يف اجملتمع املسلم ،السيما المش تتعلق منها ابألعمال المش يقوم هبا
اإلنسان يف حياته اليومية (القرين)2008 ،
ونظرا ملا أارعته العوملة احلديثة من تداعيا أةر سلبا على متسك بعض األاراد بقيمهم اإلسالمية النقية
أو على اعتزاعهم بعاداهتم وهواهتم الوطنية ،إضااة إىل ما نشاهد اليوم من سلوك بعض األاراد المش ختالف القيم
اإلسالمية وتنعكس سلبا على اهلوية الوطنية ،اقد أكد العديد من الدراسا على تنمية القيم اإلسالمية
األخالقية واإلميانية لدى الطلبة ودور املدارس مبناهابها ومعلميها يف تعزيز هذ القيم ،ومنها دراسة العصيل
( )2017المش أكد أمهية ودور مقررا العلوم الشرعية يف تعزيز القيم اإلسالمية ،ودراسة داؤود ( )2014المش
أكد على أهم القيم المش تنميها مدارس التعليم الثانوي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي ،ودراسة قشالن
( )2010المش تناول دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالهبم ،ودراسة برهوم ()2009
المش هدا إىل التعرف على مدى قيام املعلم بدور يف تعزيز القيم اإلميانية لدى طالبه
أيضا أكد بعض الدراسا على دور املعلني واملعلما يف تعزيز القيم اإلسالمية وغرس االنتماء الوطين
لدى الطلبة ،واند بضرورة تطوير املناهج الرتبوية وتفعيلها مبا حيقق تعزيز االنتماء الوطين ،وكذلك إسهام
األنشطة يف تنمية املفاهيم الوطنية ،ومنها دراسة إميان األمر ( )2016المش توصل إىل أن املدرسة تقوم بتنمية قيم
املواطنة بدور متوس  ،وأوص بضرورة توسيع رقعة الدراسة لتشمل كااة املناطق ابململكة ،ودراسة الشقران
( )2016المش توصل إىل أن درجة إسهام برامج األنشطة الطالبية يف تعزيز مفاهيم املواطنة أببعادها الثالةة
(تعزيز االنتماء الوطين ،تعزيز املشاركة اجملتمعية ،تنمية االعتزاع ابلوطن) لدى طالب جامعة أم القرى جاء
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متوسطة ،ودراسة را املنذري ( )2014المش أكد

الدور الفاعل للمعلمني واملعلما يف غرس قيم املواطنة يف

نفوس طلبتهم ،ودراسة احملروقي ( )2011المش توصل إىل أن واقع املقررا ودورها يف تنمية روح املواطنة لدى
الطالب تفتقد إىل املقوما األساسية ،وأوص بضرورة تطويرها وتفعيلها مبا حيقق تعزيز االنتماء الوطين
كذلك أوص بعض الدراسا بضرورة تعزيز القيم األخالقية وقيم املواطنة لدى الطلبة ،ومنها دراسة
العصيل ( )2017المش أوصى ايها بضرورة مراجعة منظومة القيم األخالقية المش تتضمنها مناهج العلوم الشرعية يف
تنمية القيم األخالقية ،كذلك دراسة إميان األمر ( )2016والمش أوص بضرورة بذل املدرسة للمزيد من اجلهد
لتنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
ومن خالل مشاهدة الباحثني ملا يعيشه عامل اليوم من انفتاح ةقايف واكري متنوع ،وما يتبع ذلك من
انعكاسا على األاراد واجملتمعا  ،وتلبية ملا اند به رؤية اململكة العربية السعودية  2030يف أحد حماورها من
ضرورة تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى أاراد اجملتمع ،كان لزاما على مؤسسا التعليم العام أن تعىن
بتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ليكون ذلك مسامهة ااعلة يف حتقيق الرؤية ،وسدا واقيا للطلبة
من االجنراف خلف ما يهدم القيم اإلسالمية أو يؤةر على اهلوية الوطنية
من هنا حتدد مشكلة البحث احلايل يف السؤال الرئيس التايل :ما الدور املأمول من مدارس التعليم العام
لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
أسئلة البحث:
أتسيسا على ما سبق اإن السؤال الرئيس للبحث :ما الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟ وتتفرع منه األسئلة التالية:
 1ما الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
 2ما الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية 2030؟
 3ما الدور املأمول من األنشطة املدرسية غر الصفية يف مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
 4هل توجد ارو ذا داللة إحصائية بني استابااب أاراد عينة الدراسة حول الدور املأمول من مدارس
التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
 2030تعزى ملتغرا (النوع  -املهنة – سنوا اخلدمة – املؤهل الدراسي)؟
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1
2
3
4

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل:
حتديد الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
حتديد الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء
رؤية اململكة العربية السعودية 2030
حتديد الدور املأمول من األنشطة املدرسية غر الصفية يف مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
الكشف عن الفرو ذا الداللة اإلحصائية بني استابااب أاراد عينة الدراسة حول الدور املأمول من
مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية
السعودية  2030والمش تعزى ملتغرا (النوع  -املهنة – سنوا اخلدمة – املؤهل الدراسي)
أمهية البحث:

تربع أمهية البحث النظرية يف كونه مرتبطا ابلرتبية اإلسالمية وخصوصا يف جانب تعزيز القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية ،وهي من املوضوعا املتابددة والمش الغىن عنها جملتمع إسالمي حيوي ،تزيد من متسكه بقيمه
اإلسالمية األصيلة واعتزاع هبويته الوطنية املثالية
كذلك تظهر أمهيته من حمي البيئة المش يستهداها وهي املؤسسا التعليمية المش يقع على عاتقها الكثر
والكثر يف جانب تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطالب والطالبا
وتتعزع هذ األمهية من خالل استعراض رؤية اململكة العربية السعودية  2030واالنطال مما أكد عليه
يف حماورها وأهدااها حنو تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية
ويف جانب األمهية التطبيقية اقد يسهم البحث من خالل نتائابه يف حتديد الدور املأمول من مدارس
التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
والذي يفيد منه صناع القرار يف وعارة التعليم يف توجيه ممارسا املعلمني واملعلما املهنية حنو تعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ،إضااة إىل تضمني املناهج لبعض املوضوعا المش تسهم يف تعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ،والعناية بتقدي األنشطة الغر صفية المش تنمي لدى الطلبة قيمهم اإلسالمية
وتعزع لديهم هويتهم الوطنية
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كذلك اإن البحث ومن خالل نتائابه المش يتوصل إليها يفتح آااقا للباحثني والباحثا حنو تقدي املزيد
من األحباث والدراسا المش تعىن جبانب تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية من خالل مؤسسا
املختلفة ويف مقدمتها مؤسسا التعليم

اجملتمع

حدود البحث:
اقتصر هذا البحث على احلدود التالية:
احلدود املوضوعية :الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  :2030دور املعلمني واملعلما  ،دور املناهج التعليمية ،دور
األنشطة غر الصفية
احلدود البشرية :مشراو ومشراا التعليم العام وقادة وقائدا مدارس التعليم العام مبنطقة الباحة
احلدود املكانية :اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الباحة
احلدود الزمنية :ت تطبيق أدوا
الدراسي 1441هث

الدراسة على عينة البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام

مصطلحات البحث:
الدور:
عرف عمر ( ،1991ص )226الدور أبنه" :ممارسا سلوكية تعكس مستلزما وشروط خاصة به،
مصاغة ومفروضة عليه من قبل اجملتمع"
وعراه مرسي ( ،2001ص )95أبنه" :جمموعة من األنشطة أو األطر السلوكية المش حتقق ما هو متوقع يف
مواقف معينة ويرتتب علال هذ األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف املختلفة"
وميكن تعريف الدور إجرائيا أبنه :ما يتوقعه اجملتمع من ممارسا سلوكية تعكس ما تقوم به مدارس التعليم
العام من خالل معلميها ومناهابها وأنشطتها لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة
القيم اإلسالمية:
عراها الصاحل ( ،2003ص )43أبهنا" :جمموعة املعاير املستمدة من القرآن الكري والسنة النبوية،
وأصبح حمل اعتقاد واتفا لدى املسلمني عن اقتناع واختيار ،والمش من خالهلا حنكم على السلوك اإلنساين من
حيث الرغبة ايه وعنه"
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ويف هذا البحث ميكن تعريفها أبهنا :ما دل عليه النصوص الشرعية يف القرآن الكري والسنة النبوية من
أحكام يف العبادا واملعامال واختذها املسلمون منهابا حلياهتم حتكم سلوكهم واجتاهاهتم ،ومن مهام مدارس
التعليم العام تعزيزها لدى الطلبة وتنشئتهم عليها
اهلوية الوطنية:
عرف عبوش ( ،2013ص )249اهلوية الوطنية أبهنا" :ما يتشكل اترخييا وةقاايا من انتماء وجداين
وروحي ومعنوي واكري إىل مجاعة إنسانية أو أمة بعينها ،وهي بذلك انتماء له جذور التارخيية وأصوله الثقااية
املرتبطة خبصائص األمة أو اجلماعة اإلنسانية وابألرض المش تقوم عليها دولتها ،وهذا الشعور ابالنتماء هو الذي
جيمع بني أاراد ومكوان األمة أو اجلماعة اإلنسانية على صعيد قومي واحد"
وتعرف يف هذا البحث أبهنا :جمموعة الصفا والسما الثقااية واالجتماعية المش متيز اجملتمع السعودي،
وميكن ملدارس التعليم العام دور يف غرسها وتعزيزها لدى الطلبة
رؤية اململكة العربية السعودية :2030
عرا أبهنا :رؤية احلاضر للمستقبل والمش تبنتها حكومة اململكة العربية السعودية وتعمل على حتقيقها
مبشاركة أاراد اجملتمع وكااة مؤسساته قبل حلول عام 2030م ،انطالقا من مكانتها يف العامل اإلسالمي وقوهتا
االستثمارية الرائدة وموقعها االسرتاتيابي ،وترتكز على ةالةة حماور :اجملتمع احليوي ،واالقتصاد املزدهر ،والوطن
الطموح ،والمش تتكامل وتتسق مع بعضها يف سبيل حتقيق أهداف الرؤية وتعظيم االستفادة من مرتكزاهتا (النشرة
التفصيلية للرؤية)2016 ،
أدبيات البحث:
تضمن جزأين أساسيني ميثالن أدب البحث النظري ،األول تناول ايه الباحثان اإلطار النظري للبحث،
والثاين استعرضا ايه بعض الدراسا السابقة املرتبطة مبوضوع البحث احلايل
أول /اإلطار النظري:
ً
تعترب القيم اإلسالمية منهابا يقوم السلوك وحيقق للمابتمعا بيئة تتسم ابالستقرار واألمان ،ومنها
تتشكل اهلوية الوطنية للمابتمع السعودي الذي انطلق ةقااته وهويته من هذ القيم األصيلة ،والمش أكدهتا
سياسة اململكة العربية السعودية يف نظام احلكم ،وضمنتها رؤية اململكة العربية السعودية  2030ضمن أهدااها
األساسية
من هنا تناول الباحثان يف ااطار النظري ةالةة حماور للتعريف هبا ،األول تضمن :القيم اإلسالمية والثاين
تضمن :اهلوية الوطنية ايما تناول احملور الثالث رؤية اململكة العربية السعودية  2030كما يلي تفصيلها
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احملور األول /القيم اإلسالمية:

ويتضمن مفهومها ،عالقتها ابلدين ،أتةرها على تعزيز الشخصية ،على النحو التايل:

مفهوم القيم اإلسالمية:
القيم لغة عراها ابن منظور ( ،2005ص )227أبهنا :مجع لكلمة قيمة والقيمة تعين االستقامة؛ أي:
اعتدال الشيء واستواؤ  ،والقيمة :واحدة قيم ،يقال :تقاومو ايما بينهم ،وإذا انقاد الشيء واستمر طريقته اقد
استقام لوجهه (واألمة القيمة) هي األمة املستقيمة املعتدلة ،قال هللا تعاىل( :وذلك دين القيمة) (سورة البينة)5 :
أي الدين القيم العادل
أما اصطالحا اعرا القيم عموما أبهنا" :جمموعة األخال الكرمية أو الصفا احلميدة المش يتميز هبا
البشر" (لطفي)1983 ،
وعرا كذلك أبهنا" :مستوى أو مقياس أو معيار حنكم مبقتضا ونقيس به وحندد على أساسه املرغوب
ايه واملرغوب عنه" (أبو العينني)1988 ،
أيضا عرا أبهنا" :مفاهيم تتعلق مبعتقدا واجتاها وقناعا يتبناها الفرد ويستدخلها يف بنائه املعريف،
حتدد غااته وأهدااه ومتثل معيارا للفرد حتدد سلوكه وتصرااته وآرائه وتعكس من عالقاته أبسرته ووطنه والعامل من
حوله" (السعيد)2017 ،
أما القيم اإلسالمية اعرا على أهنا" :املعاير أو املبادئ أو األاكار حول قيمة أو صفا أو أاعال
مقبولة بشكل عام من قبل املسلمني والمش تتوااق مع األوامر اإلهلية" (العابمي)1988 ،
ومن خالل النظر يف التعريفا السابقة للقيم عموما والقيم اإلسالمية على وجه اخلصوص يتبني أهنا تدور
حول العالقا واملعاير واملبادئ واألاكار المش حتدد سلوك األاراد واجتاهاهتم وتصرااهتم وابلتايل احلكم على
أصحاهبا من خالل امتثاهلا
ومن هنا يعرف الباحثان القيم اإلسالمية أبهنا :ما دل عليه النصوص الشرعية يف القرآن الكري والسنة
النبوية من أحكام يف العبادا واملعامال واختذها املسلمون منهابا حلياهتم حتكم سلوكهم واجتاهاهتم
عالقة القيم ابلدين:
لقد دار جدل قدي واختالف يف أصل القيم هل هي من الدين أم ال؟ ااملؤمنون ابألدان يعتقدون أن
القيم ال أتيت إال ابلدين ،يف حني أن هنالك بعض الناس ال يرون أمهية للدين يف تواار القيم األخالقية ،اهل ميلي
الدين األخال ؟ وهل هناك اختالاا بني القيم الدينية والقيم األخرى؟ أم هي شيء واحد؟ جييب (تولستوي)
على ذلك قائال" :إن حماوال إجياد أخالقيا من غر الدين تشبه احلال عندما يقطف املرء الزهرة من جذورها،
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ويعتقد أن اجلذور ال قيمة هلا ،ااجلذور هي الدين ،والزهرة هي األخال والقيم ،اال قيم وال أخال من غر
الدين" ومن ث ميكن أن نرى أن الدين قد سيطر على املشهد األخالقي جملتمع حبيث ال ميكن متييز عنه
()Tolstoy, 1964
وعلى الرغم من ذلك ،هناك بعض االستثناءا هلذا ،مثل الكونفوشيوسية يف الصني ،واإلصدارا غر
اإلهلية من البوذية والفالسفة اليواننيني ،حيث جادل العديد من الكتاب العامليني مبن ايهم (برتراند راسل) و(كاي
نيلسن) ضد احلديث القائل أبن الدين هو أساس األخال ()Tolstoy, 1964
ويرى اريج ( ،1980ص )45أن األخال خلق مع اإلنسان ولذلك اشتق كلمة أخال من (خلق)
ألهنا خلق مع اإلنسان بشقيها اإلجياي والسليب ،االشق اإلجياي يتمثل يف األخال الفاضلة ،والسليب يتمثل يف
األخال الفاسدة وقد جاء رسالة اإلسالم على هذ الفطرة المش خلقها هللا تعاىل حيث قال يف حمكم كتابه:
اّللِّ ذلِّك ِّ
(اأقِّم وجهك لِّ ِّ
لد ِّ
الدين الْقيِّم ول ِّك َن أ ْكثثر
اّللِّ الَِّمش اطر النَاس علْيثها ال تثْب ِّديل ِّخل ْل ِّق َ
ين حنِّيفا اِّطْر َ
ْ ْ
الن ِّ
َاس ال يث ْعلمون) (سورة الروم)30 :
وخروجا من اجلدل ميكن القول أبن االختالف يكمن يف مصدر املعاير األخالقية ،اإن املؤمنني
ابلرساال السماوية يعتربون أن معاير األخال جيب أن تكون من هللا تعاىل الذي خلق اإلنسان وليس من
البشر الذين خيتلفون دائما ايما بينهم يف وضع معاير حمددة واثبتة لألخال  ،وهذ املعاير المش جاء من قبل
احلق سبحانه وتعاىل ال شك أهنا تتوااق مع طبيعة خلق اإلنسان وتكوينه النفسي
ومن هنا ااألصل هو ما أشار إليه القرآن الكري من أن القيم األخالقية موجودة يف أصل تكوين اإلنسان
اإلنسان على نث ْف ِّس ِّه ب ِّ
حينما قال( :اأ ْهلمها اابورها وتث ْقواها) (سورة الشمس )8 :وقال تعاىل( :ب ِّل ِّْ
صرة) (سورة
القيامة )14 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا أراد هللا بعبد خرا جعل له واعظا من نفسه وعاجرا من
قلبه أيمر وينها " (العراقي ،2000 ،ص )46كل هذا يؤكد على أن األخال الكرمية قد وضعها هللا تعاىل يف
اإلنسان أا كان دانته أو توجهه ،ولكن البعض يتبعها والبعض يتبع سبل الشيطان (عويضة)2001 ،
وما سبق من أدلة كرمية من الكتاب والسنة واإلشارة الضمنية ايها إىل أن القيم األخالقية موجودة يف أصل
تكوين اإلنسان  ،يؤكدها ما روا أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما من مولود
إال يولد على الفطرة اأبوا يهودانه أو ينصرانه أو ميابسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون ايها من
جدعاء؟" (البخاري ،1407 ،رقم )1292ااهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان على الفطرة السوية النقية ،المش
ختلو مما يشوهبا من الكفر أو املعاصي أو العادا الذميمة ،ومن هنا يتميز من حيااظ على القيم كسلوك يف حياته
عن غر ممن خالف اطرته وسلك سبال ختالفها وتتعارض معها
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أتثري القيم اإلسالمية على تعزيز الشخصية:

عرا الشخصية على أهنا " :كل ما يتصف به الفرد من صفا وسلوك انجتني من تفاعل ذلك الفرد مع
بيئته المش يعيش ايها بشخصية تتأةر بعوامل كثرة منها جسمية ونفسية واجتماعية" (عويضة)2001 ،
وعرا أيضا أبهنا" :وحدة متكاملة الصفا واملميزا  ،اجلسمية والعقلية واالجتماعية واملزاجية المش تبدو
يف التعامل االجتماعي للفرد ،والمش متيز عن غر من األاراد متييزا واضحا ،اهي تشمل دوااع الفرد وعواطفه وميوله
واهتماماته ومساته اخللقية وآراء ومعتقداته ،كما تشمل عاداته االجتماعية وذكاء ومواهبه اخلاصة ومعلوماته وما
يتخذ من أهداف ومثل وقيم اجتماعية" (املنذري)2014 ،
وقد صنف األدابء والعلماء مسا الشخصية إىل مخس مسا أساسية متثل منوذجا هليكل الشخصية الذي
مييز كل شخصية عن األخرى ،هذ السما اخلمس هي( :الثقااة ،االستقرار العاطفي ،الضمر ،القبول،
اإلنبساط) وقد استخدم جولدبرج مقاربة خمتلفة والمش تستخدم مقاييس الصفا ةنائية القطب تعتمد اق على
مستني مها االتسا الداخلي واألحداث املتكررة وقدم  )1992( McCraeأداة لوصف الشخصية مكونة من
 240عنصرا ،تسمح بقياس نطاقا اخلمسة مسا األساسية ()Goldberg, 1981
وقد جاء اإلسالم بتعليم الناس االلتزام ابألعمال الصاحلة وجتنب السلوك السيئ كابزء من احلياة اليومية،
سواء أكان تتعلق بشخصية املرء أو ابلتعامل مع اآلخرين وقد وصف الشخصية المش تتبع تعاليم اإلسالم
ابلشخصية املتدينة ،مما يشر إىل أن عوامل الشخصية والتدين هلا أوجه تشابه ويعطي اإلسالم ميزة على
الشخصية المش تسعى إىل التخلق ابلفضائل واألعمال الصاحلة ،اعندما ننظر إىل مسا الشخصية اخلمسة
األساسية املذكورة آنفا انابدها متطابقة مع ما يكتسبه املسلم من مسا تعزع شخصيته ،ايتم تعليم الشخص
االمتناع عن ارتكاب اخلطاا (الضمر) وكذلك الصرب والتوكل على هللا ،مما يعطي القلب راحة اتمة (االستقرار
العاطفي) ،وحيث اإلسالم الناس على التشاور (القبول) ،والتبسم يف وجه الناس (االنبساط) وكذلك تتوااق القيم
اإلسالمية مع اروع مسا الشخصية األخرى مما يؤكد تطابق الدين اإلسالمي مع الفطرة (قشالن)2010 ،
وقد أشار كثر من الدراسا ابململكة العربية السعودية اىل أن القيم اإلسالمية لعب دورا كبرا يف تعزيز
الشخصية منها دراسة القرشي (1431ه) المش أشار إىل أن قيم العفة واحلياء والرمحة والوااء والكرم متوارة يف
مقررا احلديث ابملدارس املتوسطة ابململكة العربية السعودية ودراسة داؤود ( )2014المش أقر أن القيم
اإلسالمية المش يتلقاها الطالب من املدارس مثل الشعور ابلرضا بقضاء هللا ،وبر الوالدين وصلة األرحام ،تلعب
دورا كبرا يف االستقرار النفسي مما يؤةر على سالمة الشخصية
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وجتدر اإلشارة اىل أن القيم األخالقية ال بد أن يتم تعليمها إما عن طريق التدريس املباشر للمواد املختلفة
المش حتمل يف طياهتا معاين القيم األخالقية ،أو عن طريق القدوة احلسنة ،وكال الطريقتان جيب أن تتوارا يف األسرة
واملدرسة معا يف آن واحد ،إذ أن الناشئة الصغار من األوالد والبنا يقضون نصف وقتهم ابلبي والنصف اآلخر
ابملدرسة ،وابلتايل جيب على أولياء األمور واملعلمني معا أن يعملوا جاهدين يف غرس القيم األخالقية لدى
التالميذ (احلق )2012 ،اعندما تثعلم القيم اإهنا تؤةر يف تعزيز شخصية املتعلمني ،إذ يشعرون مبكانتها وأمهيتها،
ومن ث حيرصون على ممارستها يف حياهتم اليومية لتكون منهابا يعزع سلوكهم ويري شخصياهتم
احملور الثاين /اهلوية الوطنية:
تضمن هذا احملور مفهوم اهلوية الوطنية ،والبناء التقليدي للهوية الوطنية السعودية ،العوامل املؤةرة على
تشكيل اهلوية الوطنية السعودية ،وايما يلي تفصيلها
مفهوم اهلوية الوطنية:
اهلوية يف اللغة :لفظ هوية مصدر صناعي مركب من "هو" ضمر املفرد الغائب املعرف أبداة التعريف
"ال" ،ومن الالحقة املتمثلة يف ال "ي" املشددة وعالمة التأنيث" (جممع اللغة العربية ،2000 ،ص )85وتعين
نفس الشيء واملماةلة واملشاهبة والتفرد
أما يف االصطالح اإن اهلوية تعرف على أهنا" :جمموعة من املميزا المش ميتلكها األاراد وتساهم يف
جعلهم حيققون صفة التفرد عن غرهم" وتنقسم اهلوية إىل نوعني مها اهلوية الوطنية واهلوية الثقااية ،ولكنهما
يتداخالن مع بعضهما البعض ااهلوية الثقااية قد تكون جزءا من اهلوية الوطنية" (أبو العينني)1988 ،
وقد عرا أريج حكيم ( ،2017ص )128اهلوية الوطنية أبهنا" :رابطة اجتماعية حتمل يف طياهتا طابعا
ةقاايا متميزا ،وتنشأ هذ الرابطة إبقامة األاراد يف جمتمع متوحد إقامة تتميز ابالستقرار"
وتعرف اهلوية الوطنية السعودية أبهنا" :جمموعة الصفا واخلصائص والقواسم املشرتكة المش يتميز هبا اجملتمع
يف اململكة العربية السعودية ومتيز عن غر من اجملتمعا  ،يعتز هبا أاراد  ،ومتيز شخصيته ،وتكون مصدرا لتقوية
أواصر التماسك بني أاراد  ،وحتميه من الذوابن يف هوا اجملتمعا األخرى" (الشهراين ،2020 ،ص)151
بينما عرااها الروقي والشريف ( ،2020ص )213أبهنا" :جمموعة السما واخلصائص املشرتكة المش متيز
اجملتمع السعودي عن غر من اجملتمعا  ،والمش يعتز هبا وتشكل جوهر وجود وشخصيته"
وتشر اهلوية الوطنية إىل االنتماء إىل الوطن أو الدولة ،ويتم التعبر عنها عن طريق بطاقة االنتماء هلذ
الدولة (البطاقة الشخصية ،أو جواع السفر)
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ومما سبق يتضح أن اهلوية الوطنية جتمع الصفا واخلصائص املشرتكة المش متيز جمتمعا عن غر يف خمتلف
اجلوانب ،ويسعى لتأكيدها وتعزيزها واحملااظة عليها يف شخصيا أاراد
وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسا حول القومية واهلوية الوطنية ،اإن القليل منها تناول اهلوية
الوطنية أببعادها احلقيقية ،حيث إن أغلب الدراسا تناول األبعاد االقتصادية والسياسية والتارخيية ،وأمهل
األبعاد الثقااية الوطنية المش تشر إليها إما يف جمال الثقااة العاملية ،أو "التقاليد احمللية" واالحتفاال الشعبية والمش
هي اق مظاهر للثقااة الشعبية ،هذ املفاهيم على الرغم من أهنا ذا صلة ابهلوية الوطنية ،إال أهنا ليس سوى
جزء صغر من اهلوية الوطنية ،إن اهلوية الوطنية تتشكل يف معظمها من الثقااة احمللية والشعبية وروتني احلياة اليومية
(عبد الرمحن)2010 ،
إن قضية تعزيز الثقااة والتقاليد واأليديولوجية متثل حتد وهلا أتةر كبر يف العالقا االجتماعية المش تتأةر
ابهلوا  ،امع عادة جوانب اهلوية عرب الزمان واملكان ،اإن إمكانية تداق اهلوا المش ميكن أن تنشأ حديثا،
موجودة ابستمرار ،وقد تتكاةر اهلوية اجلماعية ألاراد ليصبحوا مؤةرين على املستوى السياسي ،واالقتصادي،
واالجتماعي ،واألمين
البناء التقليدي للهوية الوطنية السعودية:

عندما يطرح موضوع اهلوية الوطنية السعودية امما ينبغي التنويه عنه هو كيف بني وأسس هذ اهلوية
المش متيز مواطين اململكة العربية السعودية؟
ااململكة العربية السعودية هي مملكة إسالمية يكون ايها امللك القائد األعلى للابيش ورئيس احلكومة،
وهي واحدة من امللكيا املطلقة القليلة المش ال تزال متارس السلطة واحلكم ،لذلك اقد كان هناك حماولتان
إلنشاء الدولة السعودية قبل أتسيسها أخرا وإعالن توحيدها يف عام  ،1932وقد استمر أول دولة سعودية من
عام ( ،)1818-1744والدولة السعودية الثانية من ( ،)1891-1824وتكون اهلوية الوطنية السعودية من
خالل التابارب األوىل لتأسيس الدولة يف متثيل سردي للشكل اجلماعي للقواعد واهلياكل التارخيية المش تتمثل يف
العوامل الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المش ساعد يف خلق اهلوية السعودية (عسري)2015 ،
إن التباين الواضح يف املناطق ابململكة يلعب دورا يف تشكيل اهلوية الوطنية (مثل جند واحلاباع) ،كذلك
العر القبلي تساعد يف رسم االستدالل على ماهية اهلوية السعودية وقد أشار عسري ( )2015إىل أن القومية
السعودية متمثلة يف النسيج القبلي وهو املكون الرئيس لكيان اجملتمع السعودي ،اقبل قيام الدولة السعودية على
يد امللك عبد العزيز ،مل يكن هنالك كيان جغرايف مواحد يلم شتا القبائل املختلفة حت راية سياسية واحدة
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وأجر مي مياين ( 75 ،)2005مقابلة مكثفة مع رجال ونساء من خمتلف املناطق واملهن ترتاوح أعمارهم
بني  15و 30عاما ،وأصدر بذلك كتاهبا" ،تغير اهلوا " ،هذا الكتاب يظهر حتدي اجليل اجلديد يف اململكة
العربية السعودية الذي قد يشر إىل التغير يف اهلوية الوطنية السعودية من التقليدية إىل احلداةة
ويشر  )2002( Alrasheedإىل أن النشيد الوطين للملكة يعكس صورة اهلوية الوطنية يف اململكة
العربية السعودية ،من حيث إنه يشر إىل اهلوية اإلسالمية (عش اخر املسلمني) ث إىل احلكم امللكي (عاش
امللك للعلم والوطن)
إن الدولة يف اململكة العربية السعودية تضفي الشرعية على اهلوية ابعتبارها هوية وطنية ،وهتتم إببراع ذلك
يف الكتب واملناهج الدراسية ،ويؤكد ذلك ما أشار إليه  )2010( Mohamedمن أمهية الكتب املدرسية عند
تشكيل اهلوية العربية السعودية
ومن هنا اإن العناصر األكثر أمهية يف اهلوية هي الدين واللغة والتاريخ املشرتك ومن تتبع اهلوية الوطنية
السعودية يلحظ جليا بروع هذ العناصر يف هوا أارادها اللذين جيمعهم الدين اإلسالمي احلنيف وتربطهم اللغة
العربية ويوحدهم التاريخ اجمليد للدولة السعودية
العوامل املؤثرة على تشكيل اهلوية الوطنية السعودية:
هنالك عدة عوامل تؤةر على تشكيل وتغير اهلوية الوطنية السعودية أبرعها التعليم املدرسي وكذلك العوملة
والقنوا الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي ،وقد ذكر عسري ( )2015أبن هنالك عوامل ومؤةرا تسهم
يف وجود التغير وتشكيل اهلوية الوطنية منها طبيعة نشأة املواطنة والظروف المش مت ايها والتشريعا والقوانني المش
ترسي أسس املساواة يف احلقو والواجبا
وتشر إميان األمر ( )2016إىل أن املدرسة من العوامل املهمة المش تقوم بتنمية قيم املواطنة لدى
الطالبا  ،وقد توصل يف دراسة هلا إىل أن دورها متوس كما أن دور املعلما ضعيف يف تنمية قيم املواطنة
لدى الطالبا
ايما أشار عسري ( )2015إىل أن تضمني مادة مستقلة عن الرتبية الوطنية ابملراحل الثالث أسهم يف
تشكيل اهلوية واالنتماء الوطين للمواطنني السعوديني بينما أشار السيف ( )2015إىل أن اإلعالم من أبرع
العوامل المش تؤةر على تشكيل اهلوا الوطنية
وعليه يتضح أن املؤسسا الرتبوية وقبلها األسرة ،وكذلك وسائل اإلعالم مبنصاهتا املختلفة هلا أتةرها
البارع يف تشكيل اهلوا الوطنية ،ومن هنا حرص الدولة السعودية على أن يكون هلذ املؤسسا دورها البارع
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يف تعزيز جوانب اهلوية الوطنية لدى األاراد ،ولعل ما تضمنته الرؤية السعودية  2030ضمن أهدااها حتقيق هذا
اجلانب يؤكد على أمهيته ورعاية الدولة له
احملور الثالث /رؤية اململكة العربية السعودية 2030م:
يتضمن هذا احملور التعريف برؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وتناول أهدااها ،وبرامج حتقيقها ،وبيان
عالقة القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية هبا ،وايما يلي تفصيل ذلك
التعريف برؤية اململكة العربية السعودية :2030
رؤية اململكة العربية السعودية 2030م هي خطة اسرتاتيابية تسعى لتحقيق عدة أهداف أمهها احلد من
اعتماد اململكة اقتصادا على النف  ،وتنويع مواردها ،وتطوير قطاعا اخلدما العامة مثل الصحة والتعليم والبنية
التحتية والرتايه والسياحة ،وتشمل األهداف تعزيز األنشطة االقتصادية واالستثمارية ،وعادة الصناعا غر
النفطية مثل السلع واملنتابا االستهالكية ،وعادة اإلنفا احلكومي على التعليم والصحة واألمن الداخلي
(النشرة التفصيلية للرؤية)2016 ،
وقد ت اإلعالن عن التفاصيل األوىل للرؤية يف  25أبريل  2016من قبل ويل العهد السعودي األمر حممد
بن سلمان بن عبدالعزيز ،وقد كلف جملس الوعراء جملس الشؤون االقتصادية والتنمية بتحديد ورصد اآلليا
واإلجراءا الضرورية لتنفيذ رؤية اململكة العربية السعودية ( 2030التحول الوطين )2020 ،وتضمن الرؤية
جانبا رئيسيا آخر وهو تقليل اعتماد مواطين البلد على اإلنفا العام مثل اإلنفا على اإلعاان  ،وحتفيز املواطنني
على االبتكار واإلبداع من خالل العمل اجلاد يف شىت اجملاال
وترتكز الرؤية على ةالةة أعمدة رئيسية ،األول :وضع اململكة ابعتبارها قلب العاملني العري واإلسالمي؛
الثاين :التصميم على أن تصبح اململكة قوة استثمارية عاملية؛ والثالث :حتويل موقع الدولة إىل حمور يرب القارا
الثالث (آسيا ،أورواب ،إاريقيا)
وتشرف على اخلطة عدة جها رمسية منها املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة ،ومكتب إدارة
املشاريع التابع جمللس الشؤون االقتصادية والتنمية وقد ت تصميم وإطال برانمج التحول الوطين يف عام 2016
عرب  24هيئة حكومية لتعزيز املركز االقتصادي والتنموي (النشرة التفصيلية للرؤية)2016 ،
أهداف رؤية اململكة العربية السعودية :2030
رؤية اململكة العربية السعودية  2030حدد أهدااا للتنويع وحتسني القدرة التنااسية ،وهي مبنية على
ةالةة حماور رئيسية تضمن أهدااا اسرتاتيابية حمددة يتعني حتقيقها حبلول عام  ،2030وهذ احملاور واألهداف
كما يلي( :النشرة التفصيلية للرؤية ،2016 ،ص)4-3
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 1جمتمع حيوي :قيمه راسخة ،بيئته عامرة ،بنيانه متني ويتضمن األهداف االسرتاتيابية التالية:
• تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية
• متكني حياة عامرة وصحية
 2اقتصاد مزدهر :ارصه مثمرة ،استثمار ااعل ،تنااسيته جاذبة ،موقعه مستغل ويتضمن األهداف
االسرتاتيابية التالية:
• تنمية وتنويع االقتصاد
• عادة معدال التوهيف
 3وطن طموح :حكومته ااعله ،مواطنه مسؤول ويتضمن األهداف االسرتاتيابية التالية:
• تعزيز ااعلية احلكومة
• متكني املسؤولية االجتماعية
برامج حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية :2030
وضع جملس الشؤون االقتصادية والتنمية ةالةة عشر برانجما تنفيذا لتحقيق األهداف االسرتاتيابية الستة
والتسعني لرؤية اململكة العربية السعودية  2030وهي على النحو التايل( :بتصرف من املوقع الرمسي لرؤية اململكة
العربية السعودية )https://vision2030.gov.sa/ar/programs ،2030
 4برانمج جودة احلياة
 5برانمج تطوير القطاع املايل
 6برانمج اإلسكان
 7برانمج حتقيق التواعن املايل
 8برانمج التحول الوطين
 9برانمج صندو االستثمارا العامة
 10برانمج التخصيص
 11برانمج رادة الشركا الوطنية
 12برانمج تطوير الصناعة الوطنية واخلدما اللوجستية
 13برانمج الشراكا االسرتاتيابية
 14برانمج خدمة ضيوف الرمحن
 15برانمج تنمية القدرا البشرية
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 16برانمج تعزيز الشخصية الوطنية

ويرتب البحث احلايل بربانمج تعزيز الشخصية الوطنية ،والذي يهدف لتعزيز الشخصية السعودية بناء على
منظومة قيم ترتب إبرث اململكة وعناصر وحدهتا ومبادئها اإلسالمية الراسخة ،من خالل منظومة مبادرا
تكاملية تستهدف تعميق االنتماء الوطين ،وتعزيز قيم الوسطية ،والتسامح ،واإلجيابية ،واملثابرة وسيؤسس هذا
الربانمج ملنهابية تدعم السياسا المش ختاطب الشباب من اجلنسني أبسلوب عصري يعزع لديهم روح املبادرة
والعطاء والتطوع واإلتقان وحب العمل ،وحيفزهم حنو الناباح والتفاؤل ،مبا يسهم يف بناء االقتصاد الوطين ويرسخ
املنابز السعودي الفكري والتنموي واإلنساين للمملكة ،ويتفاعل مع توجهاهتا ودورها الرادي ،ابعتبارها قلب
للعاملني العري واإلسالمي
وقد تضمن الربانمج مخسة عشر هداا مباشرا على النحو التايل( :النشرة التفصيلية للرؤية،2016 ،
ص)50
 1ترسيخ قيم الوسطية والتسامح واإلتقان واالنضباط والعدالة ،والشفااية ،والعزمية ،واملثابرة
 2غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطين
 3العناية ابللغة العربية
 4تعزيز حصانة اجملتمع من املخدرا
 5تعزيز قيم اإلجيابية واملرونة وةقااة العمل اجلاد
 6بناء رحلة تعليمية متكاملة
 7حتسيف ارص تكااؤ احلصول على التعليم
 8تعزيز ومتكني التخطي املايل (التقاعد واالدخار وما إىل ذلك)
 9حتسني خمرجا التعليم األساسية
 10حتسني ترتيب املؤسسا التعليمية
 11توار معارف نوعية للمتميزين يف اجملاال ذا األولوية
 12املواءمة بني خمرجا التعليم واحتياجا سو العمل
 13التوسع يف التدريب املهين لتوار احتياجا سو العمل
 14حتسني جاهزية الشباب لدخول سو العمل
 15تعزيز ودعم ةقااة االبتكار ورادة األعمال
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ولتحقيق هذ األهداف اقد تضمن وةيقة برانمج التحول الوطين  2020جمموعة من األهداف
االسرتاتيابية المش تصب يف مصلحة حتقيق أهداف الرؤية ايما يتعلق بتعزيز الشخصية الوطنية ،والمش تعىن بتحقيقها
وعارة التعليم وهي على النحو التايل( :وةيقة برانمج التحول الوطين  ،2020ص)64-62
 1إاتحة خدما التعليم لكااة شرائح الطالب
 2حتسني استقطاب املعلمني ،وإعدادهم ،وأتهيلهم ،وتطويرهم
 3حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار
 4تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقوي
 5تعزيز القيم واملهارا األساسية للطلبة
 6تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبا التنمية واحتياجا سو العمل
 7تنويع مصادر متويل مبتكرة وحتسني الكفاءة املالية لقطاع التعليم
 8راع مشاركة القطاع األهلي واخلاص يف التعليم
ومن خالل ما سبق يالحظ تنوع الربامج المش تصب يف مصلحة حتقيق الرؤية ،ومن أمهها برانمج تعزيز
الشخصية الوطنية الذي تضمن أهدااا قيمية ووطنية ذا أمهية مباشرة ،ينتج من حتققها تعزيز الشخصية السعودية
الوطنية المش تسهم يف بناء الوطن وحتااظ على قيمه اإلسالمية وهويته الوطنية
عالقة القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية برؤية اململكة العربية السعودية :2030
تتضح هذ العالقة من خالل ما تضمنته رؤية اململكة العربية السعودية  2030من أهداف لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية وذلك من خالل( :النشرة التفصيلية للرؤية)2016 ،
 1اشراك األسر يف برامج التحول الوطين من خالل العمل اجلاد على تربية األبناء على القيم اإلسالمية
 2بناء شخصية أبناء الوطن من خالل ترسيخ القيم اإلجيابية عن طريق تطوير املنظومة التعليمية والرتبوية
 3تعزيز اهلوية الوطنية من خالل اإلرث التارخيي اإلسالمي العريق والقيم العربية األصيلة
 4العمل على إحياء مواضع الرتاث اإلسالمي القدي وتسابيله دوليا
وقد تضمن احملور األول للرؤية (جمتمع حيوي) على هدف من أهم أهداف الرؤية وهو :تعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية ،وهذا اهلدف انبثق عنه ةالةة أهداف يف املستوى الثاين ،وحت كل هدف جمموعة من
املؤشرا المش حتققه ضمن املستوى الثالث ،وهي كما يلي:
 1تعزيز القيم اإلسالمية ،وتضمن املؤشرا التالية:
• تعزيز قيم الوسطية والتسامح
- 544 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

• تعزيز قيم االتقان واالنضباط
• تعزيز قيم العدالة والشفااية
• تعزيز قيم العزمية واملثابرة
 2خدمة املزيد من ضيوف الرمحن على أكمل وجه ،وتضمن املؤشرا التالية:
• تيسر استضااة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إىل احلرمني الشريفني
• تقدي خدما ذا جودة عالية للحاباج واملعتمرين
• إةراء التابربة الدينية والثقااية للحاباج واملعتمرين
 3تعزيز اهلوية الوطنية ،وتضمن املؤشرا التالية:
• غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطين
• احملااظة على تراث اململكة اإلسالمي والعري والوطين والتعريف به
• العناية ابللغة العربية
وقد ركز البحث احلايل على هذا اهلدف ومؤشراته املرتبطة بتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية ،وأبرع
الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيزها لدى الطلبة من خالل املعلمني واملعلما واملناهج الدراسية
واألنشطة غر الصفية
اثنيًا /الدراسات السابقة:
نتيابة حلاجة اجملتمع جلانب تعزيز القيم واهلوية الوطنية لدى أاراد  ،وتلبية ألهداف الرؤية السعودية
 ،2030كان لزاما على مدارس التعليم العام تلبية هذ االحتياجا مبا يعود ابلنفع على اجملتمع ويسهم يف حتقيق
رؤيته الوطنية ،وحيث إن هذا البحث تناول هذا اجلانب اقد انطلق من دراسا سابقة واستفاد منها يف بلورة
البحث احلايل ،وهنا يعرض الباحثان ما وقع عليه نظرمها منها متسلسلة من األحدث ااألقدم
اقد أجرى العصيل (2017م) دراسة هدا إىل استشراف أهم التحدا املستقبلية المش ستواجه
مناهج العلوم الشرعية يف تنمية القيم األخالقية لدى طالب التعليم قبل اجلامعي حىت عام ( )2030ت تطبيق
الدراسة على ةالةة مراحل :األوىل هي حتديد القيم االخالقية وقد ت حتديد ( )15قيمة أخالقية الثانية التعرف
على أهم التحدا املستقبلية المش ستواجه مناهج العلوم الشرعية يف تنمية القيم األخالقية لدى لطالب الثالثة
تقدي تصور مقرتح للتغلب على هذ التحدا واشتمل على  15حتدا أمهها ضعف القدرة على تضمني
حمتوى مناهج العلوم الشرعية ابلقيم األخالقية املناسب تنميتها لدى طالب التعليم قبل اجلامعي وأوص الدراسة
بضرورة مراجعة منظومة القيم األخالقية المش تتضمنها مناهج العلوم الشرعية يف تنمية القيم األخالقية
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وأجرى الشقران (2016م) دراسة هدا للتعرف على درجة إسهام برامج األنشطة الطالبية يف تعزيز
مفاهيم املواطنة أببعادها الثالةة (تعزيز االنتماء الوطين ،تعزيز املشاركة اجملتمعية ،تنمية االعتزاع ابلوطن لدى طالب
جامعة أم القرى) ،والمش طبق على عينة من طالب مرحلة البكالوريوس جبامعة أم القرى مبكة املكرمة وقد
توصل الدراسة إىل أن مستوى إسهام األنشطة الطالبية قد بلغ  %2.87بتقدير متوس وبوعن نسيب مقدار
%57.4
ايما أجر إميان األمري (2016م) دراسة هدا

الدراسة اىل الكشف عن دور املدرسة يف تنمية قيم

املواطنة لدى طالبا املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلما  ،واستخدم الباحثة
أداة ت توعيعها على  190معلمة ،ووجد الدراسة أن املدرسة تقوم بتنمية قيم املواطنة بدور متوس  ،وأوص
بضرورة توسيع رقعة الدراسة لتشمل كااة املناطق ابململكة
وأجرى داؤود (2014م) دراسة هدا ملعراة أهم القيم المش تنميها مدارس التعليم الثانوي لدى طلبة
الصف الثالث الثانوي من نظرهم ،وتكون عينة الدراسة من  431طالبا وطالبة من طالب الصف الثالث
الثانوي ابليمن ،وتوصل النتائج إىل أن أعلى القيم المش حصل على أعلى متوس حساي هي (إاشاء السالم
على اآلخرين ،االعتقاد أبن رضا هللا من رضا الوالدين ،الشعور ابلرضا بقضاء هللا وقدر واحرتام كبار السن
وتوقرهم ،والتعامل مع اجلران ،واالهتمام بصلة األرحام)
وهدا دراسة راي املنذري (2014م) إىل التعرف على مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماهتا
ألدوارهم يف غرس قيم املواطنة يف نفوس طلبتهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم واستخدم الباحثة أداة ت توعيعها
على  387طالبا وطالبة ت اختيارهم عشوائيا من حمااظة مسق وتوصل يف نتائابها إىل أن املعلما اإلانث
أكثر اهتماما بغرس قيم املواطنة يف نفوس الطلبة من املعلمني الذكور
ايما هدا دراسة احملروقي (2011م) إىل التعرف على دور األبعاد الشخصية للمعلم يف تنمية االنتماء
للوطن ،وكذلك التعرف على أةر املقررا الدراسية يف تعزيز االنتماء للوطن واستخدم املنهج الوصفي
وتوصل الدراسة إىل أن واقع املقررا ودورها يف تنمية روح املواطنة لدى الطالب تفتقد إىل املقوما األساسية
المش ال بد من إعادة صياغتها لتتواكب مع متطلبا التغرا احمللية والعاملية كما وجد الدراسة أن املعلم يهتم
بتطوير أربعة جوانب تعزع االنتماء الوطين وهي املعراة والقيم وامليول واالجتاها الوجدانية واملهارا واملشاركة
االجتماعية وقد أوص الدراسة بضرورة تطوير املناهج الرتبوية وتفعيلها مبا حيقق تعزيز االنتماء الوطين
بينما هدا دراسة عبد الرمحن (2010م) اىل التعرف على دور التعليم العايل يف تعزيز اهلوية الفلسطينية
وأةر على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملني ،واستخدم الباحث أداتني مها االستبانة واملقابال
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من  411طالبا وطالبة و 20من املعلمني ابجلامعة وتوصل

الدراسة إىل أن الدرجة

الكلية لدور التعليم العايل يف تعزيز اهلوية الفلسطينية وأةر على السياسة من وجهة نظر الطلبة أت
( )3.34وبسنبة مئوية بلغ %68.6

مبتوس

وأجرى قشالن ( )2010دراسة هدا إىل التعرف على دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز القيم
اإلسالمية لدى طالهبم مبحااظا غزة ،والتعرف على أهم القيم اإلسالمية المش يسعى معلمو املرحلة الثانوية إىل
تعزيزها لدى طالهبم واستخدم الباحث استبانة ت توعيعها على  624طالبا من مجلة جمتمع الدراسة البالغ
 2923وتوصل الدراسة إىل أن دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالهبم مبحااظا
غزة من وجهة نظر الطالب بلغ %67.7
أما دراسة برهوم (2009م) اهدا إىل التعرف على مدى قيام املعلم بدور يف تعزيز القيم اإلميانية لدى
طالبه واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة ت توعيعها على  400طالب وطالبة من
طلب الصف الثاين عشر النظاميني يف خانيونس وغرب غزة من جمتمع الدراسة البالغ قدر  14291وتوصل
الدراسة إىل أن املعلم يقوم بتعزيز القيم اإلميانية لدى طلبة املرحلة الثانوية بنسبة بلغ %77.4
ومن خالل االستعراض السابق ميكن التوصل إىل بعض االستنتاجا والمش انطلق منها الدراسة احلالية:
• أكد بعض الدراسا على تنمية القيم اإلسالمية األخالقية واإلميانية لدى الطلبة ودور املدارس
مبناهابها ومعلميها يف تعزيز هذ القيم ،ومنها دراسة العصيل ( )2017ودراسة داؤود ( )2014ودراسة
قشالن ( )2010ودراسة برهوم ()2009
• أكد بعض الدراسا على دور املعلم واملعلمة يف تعزيز القيم اإلسالمية وغرس االنتماء الوطين لدى
الطلبة ،واند بضرورة تطوير املناهج الرتبوية وتفعيلها مبا حيقق تعزيز االنتماء الوطين ،وكذلك إسهام
األنشطة يف تنمية املفاهيم الوطنية ،ومنها دراسة إميان األمر ( )2016ودراسة الشقران ( )2016ودراسة
را املنذري ( )2014ودراسة احملروقي ()2011
• مل يقف الباحثان على دراسا مجع بني املتغرين املتضمنني يف الدراسة احلالية ومها (القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية) ،وهذا مما متيز به الدراسة احلالية يف اجلمع بينهما
• مل تشمل عينا الدراسا السابقة املشراني الرتبويني وقادة املدارس ،بل استطلع يف غالبها رأي املعلمني
واملعلما  ،وبعضها رأي الطالب ،على خالف الدراسة احلالية اقد استطلع آراء املشراني واملشراا
وقادة وقائدا مدارس التعليم العام ،خلربهتم الواسعة المش تعطي آلرائهم داللة أكرب حول الدور املأمول من
املدارس لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة
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وبوجه عام استفاد الدراسة احلالية من الدراسا السابقة ايما يلي:
• تكوين خلفية نظرية حول موضوع القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية ،وربطها مبا حيقق أهداف رؤية اململكة
العربية السعودية 2030
• تدعيم مشكلة البحث ،وصياغة أسئلته
• بناء قائمة الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء
رؤية اململكة  ،2030وتصميم أداة االستبانة واقا لذلك
• تفسر ومناقشة نتائج البحث احلايل تفسرا علميا موضوعيا
منهج وإجراءات البحث:
منهج البحث:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،وهو املنهج الذي يقوم ايه الباحث "بوصف ما هو كائن
وتفسر وحتديد الظروف والعالقا المش توجد يف الواقع ،وحتديد املمارسا الشائعة أو السائدة ايه" (عبد احلميد
وكاهم)136 :1978 ،
وملالئمة هذا املنهج لطبيعة البحث ولتحقيق أهدااه استخدمه الباحثان لبناء استبانة تضمن يف حماورها
الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة
 ،2030والمش ت االعتماد عليها يف احلصول على استابااب عينة البحث
جمتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من ( )303مشراا ومشراة من تعليم منطقة الباحة ،و( )366قائدا وقائدة ملدارس
التعليم العام مبنطقة الباحة ،ميثلون يف جمموعهم ( )669حسب إحصائية إدارة تعليم منطقة الباحة خالل الفصل
األول من العام الدراسي 1441/1440هث ،وقد ت تطبيق أداة البحث على عينة منهم تل ( )103مشراا
ومشراة ،و( )134قائدا وقائدة ،ميثلون يف جمموعهم ( ،)237واجلداول ( )2 ،1توضح توعيع أاراد جمتمع وعينة
البحث:
جدول ( )1توزيع أفراد اجملتمع والعينة

اجملتمع
املهنة

العينة
العدد

املشراون

150

املشراا

153

القادة

196

القائدا

170

املهنة
303
366
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العدد

املشراون

55

املشراا

48

القادة

81

القائدا

53

103
134
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اجملموع

237

اجملموع

جدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب املتغريات الدميوغرافية
مستوى املتغري

العدد

النسبة

املتغري

ذكور

136

57.4

إانث

101

42.6

مشرف تربوي /مشراة تربوية

103

43.5

قائد /قائدة مدرسة

134

56.5

أقل من  10سنوا

33

13.9

 10سنوا اأكثر

204

86.1

بكالوريوس

203

85.7

دراسا عليا

34

14.3

237

100.0

نوع املستابيب
املهنة
سنوا اخلدمة
املؤهل الدراسي
اجملموع

أداة البحث:
ت إعداد أداة استبانة تضمن الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية
لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030واحتو ( )45عبارة ،موععة على ةالةة حماور كما
يلي:
احملور األول :الدور املأمول من املعلمني واملعلما لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة،
وتضمن ( )15عبارة من العبارة  1وحىت العبارة 15
احملور الثاين :الدور املأمول من املناهج لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ،وتضمن ()15
عبارة ،من العبارة  16وحىت العبارة 30
احملور الثالث :الدور املأمول من األنشطة املدرسية غر الصفية لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة ،وتضمن ( )15عبارة ،من العبارة  31وحىت العبارة 45
خطوات بناء أداة البحث:
اتبع الباحثان اخلطوا التالية عند بناء وتصميم االستبانة:
 1حتديد أهداف االستبانة والمش انطلق من أسئلة البحث وأهدااه ،حيث هدا إىل :التعرف على الدور
املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة
العربية السعودية  ،2030ابإلضااة للكشف عن الفرو أو عدمها بني استابااب أاراد عينة الدراسة
حول الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية  2030والمش تعزى ملتغرا (النوع  -املهنة – سنوا اخلدمة – املؤهل
الدراسي)
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2

3
4
5
6
7
8

حتديد اجملاال واحملاور المش ستتناوهلا االستبانة ،وقد حتدد يف ةالةة حماور هي :دور املعلمني واملعلما
يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030ودور
املناهج يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
 ،2030ودور األنشطة املدرسية غر الصفية يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء
رؤية اململكة العربية السعودية 2030
صياغة اقرا االستبانة يف احملاور الثالةة منطلقة من أهداف البحث ،مع االستفادة مما ورد يف الدراسا
السابقة
عرض االستبانة على احملكمني من ذوي االختصاص يف اإلدارة الرتبوية ومناهج وطر تدريس الرتبية
اإلسالمية
تطبيق االستبانة يف صورهتا األولية على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة
حساب صد االستبانة وةباهتا ابلطر اإلحصائية
تصميم االستبانة النهائية يف ضوء مالحظا احملكمني وما أههرته نتائج حساب الصد والثبا
تطبيق االستبانة النهائية على أاراد العينة األصلية للبحث ،ومن ث مجع البياان  ،واستخالص النتائج
وتفسرها ،ومناقشتها
صدق األداة:

صدق احملكمني:
ت عرض االستبانة على السادة احملكمني من أهل االختصاص يف الرتبية يف جمال القيادة الرتبوية ومناهج
وطر تدريس الرتبية اإلسالمية للحكم على مدى مناسبتها للموضوع ومدى تعبرها اعال عن الدور املأمول من
مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
 ،2030وقد أشار البعض منهم إىل إعادة صياغة بعض العبارا وإضااة بعض العبارا وحذف البعض اآلخر،
وقد قام الباحثان بتعديل ما أقر احملكمون لتصبح االستبانة يف صورهتا النهائية جاهزة للتطبيق وحتتوي على ما
جمموعة ( )45عبارة
صدق البناء:
قام الباحثان ابستخراج صد بناء أدوا الدراسة عن طريق تطبيقها على عينة استطالعية من غر عينة
الدراسة األصلية ،بلغ حابمها ( )40اردا ،ومن ث ت حساب معامال االرتباط بني الفقرا وأبعادها والدرجة
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الكلية للمقياس والمش تراوح ( ).884 -.510وهي قيم مجيعها مناسبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)0.01كما
يوضحها جدول ( )3التايل:
جدول ( )3معامالت الرتباط بني الفقرات وأبعادها والدرجة الكلية للمقياس
دور املعلمني

دور األنشطة

دور املناهج

م

مع البعد

مع األداة

م

مع البعد

مع األداة

م

مع البعد

مع األداة

1

**.713

**.712

16

**.510

**.742

31

**.854

**.750

2

**.763

**.656

17

**.553

**.763

32

**.859

**.689

3

**.825

**.588

18

**.646

**.747

33

**.884

**.797

4

**.779

**.570

19

**.585

**.735

34

**.862

**.774

5

**.866

**.589

20

**.692

**.746

35

**.835

**.775

6

**.866

**.577

21

**.657

**.791

36

**.859

**.808

7

**.843

**.628

22

**.631

**.636

37

**.792

**.800

8

**.765

**.707

23

**.588

**.749

38

**.875

**.738

9

**.844

**.700

24

**.703

**.737

39

**.867

**.751

10

**.847

**.735

25

**.684

**.637

40

**.772

**.772

11

**.819

**.719

26

**.666

**.589

41

**.685

**.720

12

**.851

**.714

27

**.713

**.701

42

**.862

**.724

13

**.827

**.676

28

**.707

**.721

43

**.875

**.710

14

**.803

**.673

29

**.640

**.758

44

**.873

**.733

15

**.675

**.644

30

**.779

**.681

45

**.810

**.722

**دال عند مستوى دللة (.)0.01

كذلك ت حساب معامال االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس والمش تراوح
 ).948وهي قيم مجيعها مناسبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)0.01كما يوضحها جدول ( )4التايل:

(-.728

جدول ( )4معامالت الرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس
دور املعلمني

دور املناهج

دور األنشطة

املقياس

البعد
دور املناهج

**.788

-

-

دور األنشطة

**.728

**.853

-

األداة ككل

**.911

**.944

**.948

**دال عند مستوى (.)0.01

ثبات األداة:
قام الباحثان إبجراء اختبار مدى االتسا الداخلي ،لفقرا أداة الدراسة ،من خالل تطبيق أداة الدراسة
على عينة من جمتمع الدراسة وعددها ( )40مشراا ومشراة وقائدا وقائدة ،وت حساب معامل كرونباخ ألفا
( ،)Cronbach alpha Coefficientحيث بلغ قيمة ةبا بعد دور املعلمني ( ،)0.92ايما بلغ قيمة
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ةبا بعد دور املناهج ( ،)0.90وبلغ قيمة ةبا بعد دور األنشطة ( ،)0.93ايما بلغ
ككل ( )0.91وهي قيم مرتفعة ومناسبة الستخدام األداة على عينة الدراسة الرئيسة

قيمة ةبا املقياس

معيار احلكم على فقرات الستبانة:
للحكم على درجة الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة
يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030قام الباحثان حبساب الوعن النسيب لبدائل االستابابة على اقرا
االستبانة على النحو التايل:
• طول الفئة= املدى /عدد الفئا
• املدى= الفر بني أكرب وأصغر درجة (درجة بديل االستابابة)  /عدد بدائل االستابابة على الفقرة
• املدى = (0.80 =5 / )5-1
وابلتايل يكون احلكم على الدرجة واق املتوسطا احلسابية كما يف جدول (:)5
جدول ( )5حساب املدى
م

املدى

اجتاه املشكلة

1

من  1إىل أقل من 1.8

قليلة جدا

2

من  1.80إىل أقل من 2.6

قليلة

3

من  2.60إىل أقل من 3.4

متوسطة

4

من  3.40إىل أقل من 4.2

كبرة

5

من  4.20إىل 5

كبرة جدا

عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
نص السؤال الرئيس للبحث على :ما الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت استخدام املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية ألبعاد واقرا االستبانة،
حيث يظهر جدول ( )6أن الدرجة الكلية للدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030كان كبرة مبتوس حساي مقدار (،)4.02
وقد جاء احملور األول (الدور املأمول من املعلمني واملعلما يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة)
يف الرتتيب األول مبتوس حساي مقدار ( )4.15وبدرجة كبرة ،يليه احملور الثاين (الدور املأمول من املناهج يف
تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة) مبتوس حساي مقدار ( )4.05وكذلك بدرجة كبرة ،بينما
جاء ابملرتبة الثالثة واألخرة احملور الثالث (الدور املأمول من األنشطة املدرسية الغر صفية يف تعزيز القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية لدى الطلبة) مبتوس حساي مقدار ( )3.84وكذلك بدرجة كبرة كما يوضحها جدول ()6
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جدول ( )6املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية وترتيب ودرجة الدور املأمول من املدارس يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية ( 2030ن=)237
املتوسط احلساب

الحنراف املعياري

الرتتيب

الدرجة

م

4.15

0.91

1

كبرة

2

دور املناهج

4.05

0.96

2

كبرة

3

دور األنشطة

3.84

1.04

3

كبرة

4.02

0.97

-

كبرية

1

احملور
دور املعلمني واملعلما

دور املدارس (األداة ككل)

وايما يلي تفصيل اإلجابة عن األسئلة الفرعية لكل دور:
نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسريها:

نص السؤال األول على :ما الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية الستابااب أاراد العينة،
وقد أههر النتائج كما يف جدول ( )7أن درجة الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز
القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كان كبرة مبتوس
حساي مقدار ( ،)4.15وقد جاء الفقرة التاسعة "غرس روح االنتماء الوطين يف نفوس الطلبة" يف الرتتيب
األول مبتوس حساي مقدار ( )4.60وبدرجة كبرة جدا ،بينما جاء الفقرة الرابعة عشرة "توار ارص التعلم
المش تشابع االبتكار واإلبداع لدى الطلبة" يف الرتتيب األخر ومبتوس حساي مقدار ( )3.69وبدرجة كبرة كما
يف جدول ()7
جدول ( )7املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية وترتيب ودرجة الدور املأمول من معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية ( 2030ن=)237

م

املتوسط احلساب الحنراف املعياري الرتتيب

الفقرة

الدرجة

9

غرس روح االنتماء الوطين يف نفوس الطلبة

4.60

0.68

1

كبرة جدا

1

تعزيز اهلوية اإلسالمية واالعتزاع هبا لدى الطلبة

4.53

0.69

2

كبرة جدا

3

تعزيز قيم التسامح والعفو بني الطلبة

4.41

0.83

3

كبرة جدا

2

توجيه الطلبة على ممارسة الوسطية واالعتدال يف مجيع األمور املتعلقة ابحلياة اإلنسانية

4.39

0.77

4

كبرة جدا

 15امتثال القدوة اإلسالمية والوطنية احلسنة

4.25

0.88

5

كبرة جدا

 11نشر ةقااة احرتام األنظمة والقوانني السائدة يف اململكة بني الطلبة

4.25

0.97

6

كبرة جدا

4

تشابيع الطلبة على اإلتقان من خالل املمارسا والتكليفا املدرسية

4.15

0.90

7

كبرة

8

حث الطلبة على الصرب واملثابرة لتحقيق أهدااهم املخط هلا

4.09

0.93

8

كبرة

5

راع درجة االنضباط لدى الطلبة من خالل املهام والواجبا والتكليفا املطلوبة منهم

4.06

0.91

9

كبرة

4.02

0.99

10

كبرة

7

تعزيز اخلصائص الشخصية والنفسية المش حتفز الطلبة حنو الناباح والتفاؤل

4.00

0.98

11

كبرة

6

تعويد الطلبة على الشفااية من خالل التعامال اليومية داخل بيئة الصف وخارجها

3.98

0.98

12

كبرة

 12حث الطلبة على االعتزاع ابللغة العربية
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م

املتوسط احلساب الحنراف املعياري الرتتيب

الفقرة

الدرجة

 10تصميم مواقف التعلم المش تعزع ةقااة احلوار واحرتام آراء اآلخرين

3.96

0.95

13

كبرة

 13تعزيز التعلم الذايت لدى الطلبة من خالل املمارسا التدريسية

3.89

1.04

14

كبرة

 14توار ارص التعلم المش تشابع االبتكار واإلبداع لدى الطلبة

3.69

1.10

15

كبرة

4.15

0.91

-

كبريةً

دور املعلمني واملعلمات

يتبني من نتائج السؤال األول أن الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة قد جاء بوس حساي مقدار ( )4.15وهذا يعين أن الوعن النسيب هلذا
الدور هو  %83وهذ النتيابة أعلى بقليل من نتيابة دراسة برهوم ( )2009والمش توصل إىل أن دور املعلمني
يف تعزيز القيم اإلميانية جاء بنسبة  ،%77.4كما كان نتيابة الدراسة احلالية أعلى بكثر من نتيابة دراسة قشالن
( )2010والمش توصل إىل أن دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالهبم مبحااظا غزة
من وجهة نظر الطالب بلغ  %67.7ولعل الفر بني تقدير الدراستني والدراسة احلالية يرجع إىل أن تقدير
الدرجة يف الدراسة احلالية كان للدور املأمول ،بينما يف الدراستني كان للواقع املوجود وقد توصل املندري
( )2014يف دراستها المش أجري يف سلطنة عمان إىل أن املعلما اإلانث أكثر اهتماما بغرس قيم املواطنة يف
نفوس الطلبة من املعلمني الذكور ،وتوصل دراسة إميان ( )2016اىل أن املدرسة تقوم بتنمية قيم املواطنة لدى
الطالبا بدور متوس كما أن دور املعلما ضعيف يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبا  ،وهذا يؤكد النسبة
العالية المش أههرهتا نسبة أاراد العينة حنو تقدير الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
كذلك اتفق نتيابة الدراسة احلالية مع دراسة احملروقي ( )2011المش توصل إىل أن املعلم يهتم بتطوير
أربعة جوانب تعزع االنتماء الوطين وهي :املعراة والقيم وامليول واالجتاها الوجدانية واملهارا واملشاركة
االجتماعية ،وقد تناول الدراسة احلالية هذ االجتاها األربعة متضمنة يف اقراهتا يف حمور (دور املعلمني
واملعلما )
كذلك تتفق مع دراسة احلق ( )2012والمش توصل إىل أن املعلمني بطبيعة وهيفتهم ووجود التالميذ
لوق طويل معهم خالل اليوم ،لديهم القدرة على غرس األخال الفاضلة بصورة مباشرة وغر مباشرة ،وهذا ما
أكدته نتيابة الدراسة احلالية ضمن الدور املأمول من املعلمني واملعلما يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى الطلبة
ويعزو الباحثان هذ النتيابة إىل أن املعلمني واملعلما هلم التأةر الكبر على الطلبة بسلوكهم وقدوهتم وهم
العامل األول الذي تعول عليه العملية التعليمية يف غرس القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة ،وأصحاب
أتةر قوي على الطلبة داخل بيئة الصف وخارجها
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نتيجة السؤال الثاين ومناقشتها وتفسريها:

نص السؤال الثاين على :ما الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية
لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية الستابااب أاراد العينة،
وقد أههر النتائج كما يف جدول ( )8أن درجة الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كان كبرة مبتوس حساي مقدار
( ،)4.05وقد جاء الفقرة الثالثة "تعزيز االنتماء للوطن وترسيخ اهلوية الوطنية" يف الرتتيب األول مبتوس حساي
مقدار ( )4.48وبدرجة كبرة جدا ،بينما جاء الفقرة الثامنة "التعريف ابملهن المش يتطلبها املستقبل" يف الرتتيب
األخر ومبتوس حساي مقدار ( )3.66وبدرجة كبرة كما يف جدول ()8
جدول ( )8املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية وترتيب ودرجة الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف
ضوء رؤية اململكة العربية السعودية ( 2030ن=)237

م

املتوسط احلساب الحنراف املعياري الرتتيب

الفقرة

الدرجة

3

تعزيز االنتماء للوطن وترسيخ اهلوية الوطنية

4.48

0.76

1

كبرة جدا

4

التعريف ابلرموع الوطنية مثل( :والة األمر ،العلماء ،من هلم أتةر يف بناء اجملتمع)

4.39

0.82

2

كبرة جدا

5

إبراع دور اململكة العربية السعودية يف خدمة القضاا اإلسالمية

4.34

0.85

3

كبرة جدا

1

ترسيخ اهلوية اإلسالمية يف نفوس الطلبة

4.32

0.82

4

كبرة جدا

2

ترسيخ قيم التسامح والوسطية والعدل والشفااية واملثابرة

4.27

0.81

5

كبرة جدا

6

االعتزاع ابلرتاث اإلسالمي والعري والوطين للمملكة العربية السعودية

4.27

0.83

6

كبرة جدا

7

التحذير من املخدرا وبيان أةرها على الفرد واجملتمع

4.24

0.98

7

كبرة جدا

 11تشابيع الطلبة على املشاركة والتعلم النش

4.04

0.96

8

كبرة

 13وقاية الطلبة من املهددا الدينية واالجتماعية والثقااية واإلعالمية

3.99

1.01

9

كبرة

 12تفعيل التعلم الذايت الذي حيفز الطلبة على االبتكار واإلبداع

3.90

1.02

10

كبرة

تزويد الطلبة مبهارا االتصال واحلوار الفعال مع اآلخرين

3.79

1.09

11

كبرة

 10التعريف ابألنظمة والقوانني السائدة يف اململكة العربية السعودية

3.79

1.13

12

كبرة

 15نقل التابارب واخلربا العاملية احلديثة والنااعة

3.68

1.04

13

كبرة

 14التعريف ابلشخصيا العلمية احلديثة وإسهاماهتا يف اجملاال العلمية املختلفة

3.66

1.10

14

كبرة

3.66

1.20

15

كبرة

4.05

0.96

-

كبريةً

9

8

التعريف ابملهن المش يتطلبها املستقبل
دور املناهج

من خالل النتائج السابقة يتبني أن دور مناهج التعليم العام يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة قد جاء بوس حساي مقدار ( )4.05وقد اختلف هذ النتيابة يف مضموهنا عن نتائج دراسة احملروقي
( )2011والمش أجري ابململكة العربية السعودية وتوصل إىل أن واقع املقررا ودورها يف تنمية روح املواطنة
لدى الطالب تفتقد إىل املقوما األساسية المش ال بد من إعادة صياغتها لتتواكب مع متطلبا التغرا احمللية
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اململكة العربية السعودية 2030

والعاملية ولعل السبب يف هذا االختالف يرجع إىل أن دراسة احملروقي مل تب على تطبيق ميداين ،بل كان دراسة
نظرية اعتمد على آراء خرباء الرتبية الذين أشار إليهم احملروقي مبا نصه "يكاد يتفق خرباء الرتبية واملختصني يف
املناهج الدراسية على أن املقررا الدراسية وملا ايها من مفهوم واسع يتاباوع األاكار املعراية وحدودها الدراسية
الضيقة إىل مكوان املواطنة األساسية قد تكون أساسا يف تكوين االجتاها والقيم وجماال املعراة واملهارا
اجملتمعية والوجدانية" ،كذلك اعتمد يف نتيابتها على رأي الباحث من غر االستناد اىل دراسا ميدانية أو
حىت إىل حتليال نظرية من خرباء تربويني ،هذا ابإلضااة اىل أهنا أجري يف العام 2011م
بينما نتيابة الدراسة احلالية مع نتيابة دراسة العصيل ( )2017والمش أوص بضرورة تضمني القيم
األخالقية يف مناهج العلوم الشرعية املقررة على طالب التعليم ما قبل اجلامعي ،وهي القيم األخالقية الفردية
(التقوى ،الصد  ،األمانة ،احلياء ،التواضع) والقيم األخالقية التنااسية (التنااس ،اإليثار ،احرتام اآلخرين،
التعاون ،الشاباعة والتضحية) والقيم األخالقية التنظيمية (النظام ،اإلتقان ،الشورى ،حفظ األمن ،الشفااية)،
وهذ القيم هي ما أكد عليه الدراسة احلالية من ضرورة تضمينها يف املناهج لتساهم يف تعزيز القيم اإلسالمية
لدى الطلبة يف مدارس التعليم العام يف ضور رؤية اململكة العربية السعودية 2030
ويعزو الباحثان النتيابة احلالية إىل أن املناهج الدراسية عصب مهم يف العملية التعليمية ،وتوليها الدولة عن
طريق الوعارة اهتماما كبرا حيث يتم من خالهلا تقدي املعارف المش تساهم يف تعزيز القيم اإلسالمية وتشكيل اهلوية
الوطنية لدى الطلبة ،ومن هنا جاء التأكيد يف النتيابة على دورها وأةرها الكبر يف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية يف ضوء ما تضمنته رؤية اململكة العربية السعودية 2030
نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها:
نص السؤال الثالث على :ما الدور املأمول من األنشطة املدرسية غر الصفية يف مدارس التعليم العام
لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية الستابااب أاراد العينة،
وقد أههر النتائج كما يف جدول ( )9أن درجة الدور املأمول من األنشطة املدرسية الغر صفية لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كان كبرة مبتوس حساي
مقدار ( ،)3.84وقد جاء الفقرة احلادية عشرة "حث الطلبة على احرتام علم اململكة كرمز للوحدة الوطنية" يف
الرتتيب األول مبتوس حساي مقدار ( )4.43وبدرجة كبرة جدا ،بينما جاء الفقرة اخلامسة عشرة "تنظيم
عارا ملؤسسا عملية لتوعية الطالب بطبيعة سو العمل" يف الرتتيب األخر ومبتوس حساي مقدار ()3.19
وبدرجة متوسطة كما يف جدول ()9
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جدول ( )9املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية وترتيب ودرجة الدور املأمول من األنشطة املدرسية غري الصفية يف مدارس التعليم العام لتعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية ( 2030ن=)237
م

املتوسط احلساب الحنراف املعياري الرتتيب

الفقرة

الدرجة

 11حث الطلبة على احرتام علم اململكة كرمز للوحدة الوطنية

4.43

0.87

1

كبرة جدا

 10حث الطلبة على املشاركة يف أنشطة املناسبا الوطنية يف املدرسة وخارجها

4.25

0.93

2

كبرة جدا

6

تفاعل الطلبة مع توجه اململكة العربية السعودية قيميا واقتصادا

4.05

0.99

3

كبرة

4

تعزيز روح املشاركة والتعاون بني الطلبة

4.01

0.95

4

كبرة

3.98

1.00

5

كبرة

8

توعية الطالب ابلظواهر السلبية يف اجملتمع المش تضر مبصاحل الوطن واملواطن

3.98

1.01

6

كبرة

5

حتصني الطلبة من املخدرا من خالل األنشطة التوعوية

3.97

1.03

7

كبرة

9

تدريب الطلبة على كيفية احرتام األنظمة والقوانني السائدة يف اململكة

3.92

1.05

8

كبرة

3.83

1.03

9

كبرة

3

تعزيز مبدأ اإلتقان لدى الطلبة من خالل األنشطة المش ميارسوهنا

3.81

0.99

10

كبرة

2

توار ارص متعددة ملمارسة قيم التسامح والوسطية والعدل والشفااية واملثابرة

3.77

1.00

11

كبرة

3.65

1.15

12

كبرة

1

االستقصاء الفردي واجلماعي لبعض املشكال المش تواجه اهلوية اإلسالمية وسبل حلها

3.58

1.05

13

كبرة

7

تنظيم عارا ميدانية ملؤسسا اجملتمع املدين

3.27

1.26

14

متوسطة

3.19

1.30

15

متوسطة

1.04

-

كبريةً

 12االعتزاع ابللغة العربية من خالل األنشطة املتنوعة

 13تشابيع الطلبة على االبتكار واإلبداع

 14اكتشاف مواهب الطلبة وتوجيه ميوهلم مع ما يناسبها يف سو العمل

 15تنظيم عارا ملؤسسا عملية لتوعية الطالب بطبيعة سو العمل

3.84

دور األنشطة املدرسية الغري صفية

من خالل النتائج السابقة يتبني أن الوس احلساي لدور األنشطة املدرسية غر الصفية يف تعزيز القيم
االسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة قد بلغ ( )3.84ومل تتطر الدراسا السابقة إىل أتةر األنشطة املدرسية
على تعزيز القيم االسالمية واهلوية الوطنية ،على الرغم من وجود دراسة هي دراسة الشقران ( ،)2016إال أن هذ
الدراسة قد أجري على عينة من طلبة اجلامعة وليس على طالب التعليم قبل اجلامعي ،وتوصل إىل أن
مستوى إسهام األنشطة الطالبية قد بلغ  2.87بتقدير متوس ولذلك ختتلف معها الدراسة احلالية والمش أكد
ايها استابااب عينة الدراسة على الدور الكبر الذي جيب أن توليه األنشطة املدرسية غر الصفية يف تعزيز القيم
اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى طلبة مدارس التعليم العام
ويعزو الباحثان النتيابة احلالية إىل أن األنشطة املدرسية غر الصفية بيئة جاذبة وحاضنة ملواهب الطلبة
وميكن من خالهلا غرس القيم اإلسالمية وتعزيز اهلوية الوطنية لديهم ،اليس العملية التعليمية حكرا على بيئة
الصف ،بل البد من تعزيز املعارف مبهارا سلوكية أدائية ميارس من خالهلا الطلبة تطبيق ما تعلمو من جوانب
نظرية وهذا ال يتم إال ابألنشطة غر الصفية املعزعة لعملية التعليم سواء داخل أسوار املدرسة أو خارجها
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نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها وتفسريها:
نص السؤال الرابع على :هل توجد ارو ذا داللة إحصائية بني استابااب أاراد عينة البحث حول
الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة
العربية السعودية  2030تعزى ملتغرا (النوع – املهنة – سنوا اخلدمة – املؤهل الدراسي)؟
تبعا ملتغري النوع:
أولً :الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث ً
ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية والمش أههر اروقا هاهرية بني أاراد العينة تبعا ملتغر
النوع (ذكور – إانث) وملعراة داللة تلك الفرو اإلحصائية ت استخدام اختبار ( ) للعينا املستقلة والذي
يشر إىل عدم وجود داللة إحصائية يف الفرو بني املتوسطا للدرجة الكلية لالستبانة وأبعادها (دور املعلمني،
دور املناهج ،دور األنشطة) كما يف جدول ()10
جدول ( )10نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسطات تبعا ملتغري النوع على استبانة البحث (ن=)237

البعد
دور املعلمني
دور املناهج
دور األنشطة
الدرجة الكلية لدور مدارس التعليم العام

النوع

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

ذكور

136

62.96

9.92

إانث

101

61.38

12.32

ذكور

136

60.95

11.76

إانث

101

60.62

12.73

ذكور

136

58.10

12.68

إانث

101

57.09

13.68

ذكور

136

182.01

32.06

إانث

24

2.30

0.540

قيمة ت
1.098
.203
.584
.654

درجات احلرية
235
187.278
235
205.778
235
206.224
235
199.501

الدللة
.273
.839
.560
.514

يتضح من النتائج السابقة عدم وجود ارو ذا داللة إحصائية ما يدل على أن متغر النوع لدى عينة
الدراسة مل يؤةر على آرائهم حول الدور املأمول من املعلمني واملناهج واألنشطة لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة مبدارس التعليم العام وتدل نتيابة االتفا بني أاراد العينة على أمهية دور مدارس التعليم لتعزيز
القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة من وجهة نظر الذكور واإلانث على حد سواء حيث هو من املتطلبا
املتابددة المش تتأكد عرب مرور الزمن
تبعا ملتغري املهنة:
اثنيًا :الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث ً
ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية والمش أههر اروقا هاهرية بني أاراد العينة تبعا ملتغر
املهنة (مشراني ومشراا – قادة وقائدا ) وملعراة داللة تلك الفرو اإلحصائية ت استخدام اختبار ( )
للعينا املستقلة والذي يشر إىل وجود داللة إحصائية يف الفرو بني املتوسطا للدرجة الكلية لالستبانة
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وأبعادها (دور املعلمني ،دور املناهج ،دور األنشطة) ومبا أن املتوسطا احلسابية لقادة وقائدا املدارس أعلى
من متوسطا املشراني واملشراا اإن الفرو كان لصحاهلم كما يف جدول ()11
نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسطات تبعا ملتغري املهنة على استبانة البحث (ن=)237
البعد
دور املعلمني
دور املناهج
دور األنشطة
الدرجة الكلية

لدور مدارس التعليم العام

املهنة

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

مشرف تربوي /مشراة تربوية

103

58.84

11.82

قائد /قائدة مدرسة

134

64.93

9.58

مشرف تربوي /مشراة تربوية

103

58.50

12.87

قائد /قائدة مدرسة

134

62.58

11.31

مشرف تربوي /مشراة تربوية

103

54.56

14.60

قائد /قائدة مدرسة

134

60.05

11.30

مشرف تربوي /مشرفة تربوية

103

171.91

37.11

قائد /قائدة مدرسة

134

187.57

29.63

قيمة ت
4.379
2.590
3.263
3.611

درجات احلرية
235
193.283
235
203.932
235
187.194
235
191.228

الدللة
.000
.010
.001
.000

يتضح من النتائج السابقة وجود ارو ذا داللة إحصائية ويعزو الباحثان هذ النتيابة المش دل على أن
آراء املشراني الرتبويني واملشراا ختتلف عن آراء قادة وقائدا املدارس ،وأن األوساط احلسابية لقادة وقائدا
املدارس أعلى من األوساط احلسابية للمشراني الرتبويني ،إىل أتةر الدور الرقاي لقادة وقائدا املدارس
واحتكاكهم املباشر مبدارسهم ،من حيث قرهبم وتواصلهم املستمر مع املعلمني ،واطالعهم املباشر على املناهج
وطر تدريسها ،وحرصهم على تنفيذ األنشطة املدرسية الغر صفية داخل املدرسة أو خارج أسوارها ،ما يستنتج
منه أتكيدهم على األدوار املأمولة من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة وهذا
ال يلغي أتكيد املشراني واملشراا على هذ األدوار وأمهيتها يف مدارس التعليم العام
تبعا ملتغري سنوات اخلدمة:
اثلثًا :الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث ً
ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية والمش أههر اروقا هاهرية بني أاراد العينة تبعا ملتغر
سنوا اخلدمة (أقل من  10سنوا –  10سنوا اأكثر) وملعراة داللة تلك الفرو اإلحصائية ت استخدام
اختبار ( ) للعينا املستقلة والذي يشر إىل عدم وجود داللة إحصائية يف الفرو بني املتوسطا للدرجة
الكلية لالستبانة وأبعادها (دور املعلمني ،دور املناهج ،دور األنشطة) كما يف جدول ()12
جدول ( )12نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسطات تبعا ملتغري سنوات اخلدمة على استبانة البحث (ن=)237

البعد
دور املعلمني
دور املناهج
دور األنشطة

سنوات اخلدمة

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

أقل من 10

33

63.52

9.55

 10اأكثر

204

62.09

11.24

أقل من 10

33

62.88

8.96

 10اأكثر

204

60.48

12.58

أقل من 10

33

60.15

10.11

 10اأكثر

204

57.26

13.49
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قيمة ت
.690
1.054
1.176

درجات احلرية
235
47.551
235
54.812
235
52.407

الدللة
.491
.293
.241

د عادل بن مشعل عزيز الغامدي ،نوال بن عوض اهلاليل :الدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية 2030
البعد
الدرجة الكلية

سنوات اخلدمة

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

أقل من 10

33

186.55

26.22

 10فأكثر

204

179.83

34.97

قيمة ت
1.056

درجات احلرية
235
52.371

الدللة
.292

من خالل النتائج السابقة يتبني عدم وجود ارو ذا داللة إحصائية ،ويعزو الباحثان هذ النتيابة إىل
أن سنوا اخلربة ليس هلا أتةر على استابااب عينة الدراسة على اقرا االستبانة ما يؤكد اتفاقهم وإن اختلف
سنوا خدمتهم على أمهية هذ األدوار من مدارس التعليم العام حنو تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة ،كوهنا ضرورة مستمرة ومتابددة ال ميكن إغفاهلا ،حىت إن رؤية اململكة العربية السعودية احلديثة 2030
أكد عليها ضمن أهدااها الرئيسية
ابعا :الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث تب ًعا ملتغري املؤهل الدراسي:
رً
ت حساب املتوسطا احلسابية واالحنرااا املعيارية والمش أههر اروقا هاهرية بني أاراد العينة تبعا ملتغر
املؤهل الدراسي (بكالوريوس – دراسا عليا) وملعراة داللة تلك الفرو اإلحصائية ت استخدام اختبار ( )
للعينا املستقلة والذي يشر إىل عدم وجود داللة إحصائية يف الفرو بني املتوسطا للدرجة الكلية لالستبانة
وأبعادها (دور املعلمني ،دور املناهج ،دور األنشطة) كما يف جدول ()13
البعد
دور املعلمني
دور املناهج
دور األنشطة
الدرجة الكلية

جدول ( )13نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسطات تبعًا ملتغري املؤهل الدراسي على استبانة البحث (ن=)237
مستوى التعليم

العدد

املتوسط

الحنراف املعياري

بكالوريوس

203

62.32

10.93

دراسا عليا

34

62.09

11.62

بكالوريوس

203

60.78

12.31

دراسا عليا

34

60.97

11.35

بكالوريوس

203

57.66

13.15

دراسا عليا

34

57.74

12.94

بكالوريوس

203

180.76

33.89

دراسات عليا

34

180.79

34.57

قيمة ت
.113

-.083
-.033
-.006

درجات احلرية
235
43.361
235
47.001
235
45.198
235
44.297

الدللة
.910
.934
.974
.996

ومن خالل النتائج السابقة يتبني عدم وجود ارو ذا داللة إحصائية ،ويعزو الباحثان هذ النتيابة إىل
أمهية األدوار املأمولة من مدارس التعليم العام حنو تعزيز القيم اإلسالمية المش ال خيتلف عليها املستابيبون تبعا
ملؤهالهتم ودرجاهتم العلمية
وبعد استعراض النتائج السابقة املوضحة للفرو أو عدمها تبعا ملتغرا (النوع – املهنة – سنوا اخلدمة
– املؤهل الدراسي) ،مل يقف الباحثان على دراسا سابقة استابوب آراء قادة وقائدا املدارس أو املشراني
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حنو تعزيز القيم اإلسالمية أو اهلوية الوطنية ،ما تعذر معه بيان االتفا أو االختالف معها حسب

املنهابية العلمية املتعارف عليها
ملخص نتائج البحث وتوصياته ومقرتحاته:
1
2
3
4
5

ملخص النتائج:
جاء الدرجة الكلية للدور املأمول من مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030كبرة مبتوس حساي مقدار ()4.02
جاء درجة الدور املأمول من معلمي ومعلما مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كبرة مبتوس حساي مقدار ()4.15
جاء درجة الدور املأمول من مناهج التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف
ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كبرة مبتوس حساي مقدار ()4.05
جاء درجة الدور املأمول من األنشطة املدرسية غر الصفية لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى
الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030كبرة مبتوس حساي مقدار ()3.84
ال توجد ارو ذا داللة إحصائية بني استابااب أاراد عينة البحث حنو الدور املأمول من مدارس التعليم
العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030
تعزى ملتغرا (النوع – سنوا اخلدمة – املؤهل الدراسي) بينما توجد الفرو ذا الداللة اإلحصائية
تبعا ملتغر (املهنة)

التوصيات:
يف ضوء النتائج المش ت التوصل إليها يوصي الباحثان مبا يلي:
 1التأكيد على دور مدارس التعليم العام لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية  ،2030من خالل تبين الوعارة حلمال وبرامج ذا ارتباط ابلقيم اإلسالمية
واهلوية الوطنية وتوجيه مدارس التعليم العام لتفعيلها وتنفيذها
 2تقدي دورا تدريبية للمعلمني واملعلما تستهدف تعريفهم أبدوارهم حنو تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية
الوطنية لدى الطلبة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وإكساهبم املهارا الالعمة للقيام هبا،
وذلك عن طريق إدارا التدريب التابعة إلدارا التعليم يف خمتلف املناطق واحملااظا
 3تضمني املناهج الدراسية ذا العالقة  -كمناهج الرتبية اإلسالمية  -وحدا دراسية تشتمل على
موضوعا تعزع القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى طلبة مدارس التعليم العام مبختلف مراحلها الدراسية،
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اململكة العربية السعودية 2030

من خالل تشكيل اريق متخصص حت إشراف وكالة املناهج والربامج الرتبوية يف الوعارة ،يتوىل مراجعة
املناهج وتضمينها املوضوعا املرتبطة ابلقيم اإلسالمية واهلوية الوطنية يف ضوء رؤية اململكة العربية
السعودية 2030
 4التأكيد على دور األنشطة املدرسية غر الصفية لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى الطلبة يف ضوء
رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وذلك من خالل ختطي وتنفيذ أنشطة غر صفية داخل املدرسة
وخارجها تنمي وتعزع لدى الطلبة القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية
املقرتحات:
 1إجراء دراسة تستهدف تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى طلبة التعليم العايل
 2إجراء دراسة تقدم تصورا مقرتحا ألنشطة مدرسية تعزع القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية لدى طلبة التعليم
العام
قائمة املراجع:
املراجع العربية:

القرآن الكري
ابن محيد ،صاحل عبدهللا ،وآخرون (1418هث) موسوعة نضرة النعيم يف مكارم وأخال الرسول الكري صلى هللا
عليه وسلم ج  ،1ط  ،1دار الوسيلة للنشر والتوعيع ،جدة
ابن منظور ،أي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (2005م) لسان العرب ط ( ،)4ج ( ،)12دار صادر
للطباعة والنشر ،برو  ،لبنان
أبو العينني ،علي (1988م) القيم اإلسالمية يف الرتبية مكتبة إبراهيم حليب ،املدينة املنورة

األلباين ،حممد انصر الدين (1408هث) صحيح اجلامع الصغر وعادته احملقق عهر الشاويش ط ( ،)3املكتب
اإلسالمي ،برو
األمر ،إميان بن حسني (2016م) دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى طالبا املرحلة الثانوية من وجهة
نظر املعلما يف اململكة العربية السعودية اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،األردن – 17 ،)2( 5
31
البخاري ،حممد بن إمساعيل (1407هث) اجلامع الصحيح املختصر حتقيق :مصطفى ديب البغا ط 3دار ابن
كثر ،برو
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برهوم ،أمحد موسى أمحد (2009م) دور املعلم يف تعزيز القيم اإلميانية لدى طلبة املرحلة الثانوية مبديريمش خان

يونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة رسالة ماجستر غر منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،السطني
اجلسار ،سلوى عبد هللا (2009م) واقع تعلم القيم يف التعليم املدرسي املنتدى الثاين للمعلم :رؤية جديدة حنو
تطوير أداء املعلم كلية الرتبية األساسية ،جامعة الكوي 11 -1 ،
احلق ،حممد أمني (2012م) القيم اإلسالمية يف التعليم وآاثرها على اجملتمع جملة دراسا اجلامعة اإلسالمية
العاملية شيتاغونغ ،بنابالديش335 - 344 ،)9( ،
حكيم ،أريج يوسف (2017م) تصور مقرتح لتعزيز اهلوية الوطنية يف املناهج اجلامعية يف ضوء رؤية اململكة
العربية السعودية  2030جملة دراسا يف املناهج وطر التدريس ،اجلمعية املصرية للمناهج وطر
التدريس142-121 ،)227( ،
داؤود ،عبد احلميد أمحد (2014م) قيم الرتبية اإلسالمية المش تنميها املدارس الثانوية من وجهة نظر طلبة الصف
الثالث الثانوي يف حمااظة عمران مكتب البحوث والنشر ،جملة جامعة الناصر ،اليمن– 117 ،)3( ،
162
الروقي ،مطلق مقعد؛ الشريف ،طالل عبدهللا (2020م) دور إدارة جامعة شقراء يف تعزيز اهلوية الوطنية يف ضوء
رؤية اململكة العربية السعودية  2030من وجهة نظر الطالب ورقة عمل مقدمة يف (املؤمتر الدويل للهوية
الوطنية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030جامعة شقراء2020/2/3-2 ،م243-207 ،
السعيد (2017م) مفهوم القيم والثواب واملتغرا ورقة عمل مقدمة ملركز صناعة األاكار لالستشارا  ،بتاريخ
 2017/4/15على الراب http://www.alafkarc.com
السيف ،حممد إبراهيم (2015م) مؤسسا اجملتمع املدين ودورها يف تعزيز قيم املواطنة والوطنية وةقااة احلور
ومكااحة اإلرهاب (املدارس والقنوا الفضائية) ورقة عمل مقدمة لندوة (تعزيز قيم املواطنة ودورها يف
مكااحة اإلرهاب) ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،مدينة بريدة  -منطقة القصيم  19 - 17نوامرب
2015
الشقران ،رامي إبراهيم (2016م) إسهام برامج األنشطة الطالبية يف تعزيز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم
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