 
كلية التربية
المجلة التربوية

قائمة معايير مقترحة
لتشكيل الهوية الوطنية لتالميذ المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
فى ضوء آراء معلميهم
إع دا د
باحث رئيس
د .حسين عباس حسين على الطحان
باحث مشارك
د .السيد أحمد أحمد سحلول
باحث مشارك
د .نبيل عوض محمد الشربيني
باحث مشارك
د .طامي مشعل سابر العلياني
باحث مشارك
د .محمد علي عمر أبو بكر محمد
مستشار تربوي
د .عطية محمد راجح المالكي
مستشار تربوي
د .مصطفي عبد الحفيظ مصطفي
قسم العلوم التربوية  ,الكلية الجامعية بتربة
جامعة الطائف  ,المملكة العربية السعودية

تم تمويل هذه الدراسة برعاية عمادة البحث العلمي جامعة الطائف
(رقم المشروع البحثي) 1-440-6139 :
DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 66713
مقدمة البحث:

المجلة التربوية ـ العدد السبعون ـ فبراير 2020م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
أولت المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعل يم ف ك ل مراحل  ,م
أج ل بء ال جي ل ق ادر عل الءم ول ب المجتم الس عودي إل مص اا ال دو المتقدم ة عالمي ا ,
وص اح ثقاف ام متع ددة ومم ارام متءوع ة ف ا ت مج اتم الحي اة الم تل ة  ,حي ث وض عت
المملكة رؤية ( )2030؛ كي تكون انطالقة جدي دة إل التمي ز والرق ف تط وير مءلوم ة التعل يم
م أجل بءال اإلنس ان الصالح لوطء المح لمويت اإلس المية الوطءي ة والم داف عءم ا ف إط ار
تحديام العصر.
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وب ردراك ال رد الس عودي لمويت الوطءي ة وأبعاده ا الم تل ة  :الوراثي ة والتاري ي ة
والثقافي ة والحر ارية  ,وال كري ة  ,واتجتماعي ة  ,والتعليمي ة يس تطي تط وير ن س ويس ع
دائم ا وأب دا للمحافل ة عل تل الموي ة والعم ل م أج ل رق ي وطء ؛ ليعل و ا ن  ,ب ي ك ل
المويام بل وي ت وق عليما وكيف ت ؟ وه إرث مستمد م الوحيي  :القرآن الكريم  ,والس ءة
الءبوية المطمرة .
ولعل المردود الحقيقي للموية بالءسبة لل رد أنما تمءح ذات ومعءاه  ,تمءح أصل وفرع
واسم وجءس وجغرافيت وتاري  ,تمءح تحرره وعلم ومعرفت  ,تمءح ثقافت ف أبعاده ا
الثالثة ماضيما وحاضرها ومس تقب لما ,تمءح كيءونت وانتس اب  ,تمءح وج وده وم ث م ركي زة
انتمائ ووتئ (محمود الءاقة .)1( )2, 2017 ,
إن أمة بال إبداع أمة بال هوية وت يوجد المبدع الذي ت يءتس إل ثقافة وت ي تزن فك را ؛
إذ تبد أن يكون المبدع ص اح ثقاف ة عرير ة عميق ة ملم ا برب داعام اخر ري ف أمت و يره ا
وأساليبمم وفءياتمم وفلس اتمم ورؤاهم.
وتشمد الساحة العالمي ة مء ذ فت رة مح اوتم دو كب ر ف رل س يطرتما عل دو عربي ة
ودو أر ر ص غر بواس طة ممارس ام ض غوط ف مج اتم اقتص ادية  ,وسياس ية  ,وثقافي ة ,
واجتماعية بل وتروية تعليمية أيرا (محمد الم تي .)25 , 2017 ,
وي تي هءا دور التربية وأهدافما في المحافلة عل عءاصر الثقافة العربية  ,وتدعيم الموية
واتعتزاز بما؛ لتءشئة الءشئ عل ح ثقافت العربي ة واإلس المية والتمس بمم ا  ,وتحقي ق ق يم
وممارس ام وع ادام وتقالي د المجتم العرب ي اإلس المي  ,م ر ال متسس ام التعل يم ومءاهج
الم تل ة  ,ف مواجمة أرطار وتحديام الموية الوطءية اإلسالمية.
ونص ت وثيق ة السياس ة التعليمي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية عل فم م اإلس الم فمم ا
صحيحا متكامال  ,و رس العقيدة اإلسالمية  ,ونشرها  ,وتزويد الطال بالقيم والتعاليم اإلس المية
وبالمث ل العلي ا  ,وإكس اب المع ارا والمم ارام الم تل ة  ,وتءمي ة اتتجاه ام الس لوكية البء الة ,
وتطوير المجتم اقتصاديا وثقافيا  ,وتميئة ال رد ليك ون عر وا نافع ا ف ي مجتمع (عب دهللا عقي ل
.)46 ,2006,
و تعليم الطال المعارا والق يم والس لوكيام اتس المية  ,ي درل ض م مءلوم ة ق يم الموي ة
الوطءية وتءميتما وتعزيزها  ,وذل م ر ال ك ل متسس ام التعل يم ف المملك ة  ,ألن مء وط بم ا
الدور الرئيس في التربية وتوعية الءشل.
وف مقدم ة متسس ام التعل يم المرحل ة اتبتدائي ة ؛ لم ا لم ا م أهمي ة تربوي ة ف تءمي ة
وإكساب التالميذ المعارا المتءوعة والممارام المتع دد واتتجاه ام المءاس بة  ,والق يم المر وب ة
والسلوكيام المطلوبة ؛ إلنتاج مواط صالح لوطء ومجتمع يستطي أن يتمس بمويت الوطءي ة
ومدافعا قويا ع أصول الثقافية العربية اتسالمية  ,ومواجما لمذه التحديام.
وتم دا المرحل ة اتبتد ائي ة بالمملك ة العربي ة الس عودية إل تءمي ة مع ارا ومم ارام
واتجاهام التالميذ وهم ف مستمل حياتمم العلمية  ,وتعمد العقيدة اتس المية الص حيحة ف ن س
الط ل  ,وتءمية ممارات اللغوية والعددية والحركية  ,و تءمية وعي لي درك م ا علي م واجب ام ,
تءمي الجوان المرتبطة بالموية الوطءية.
و رس ح وطء واإلرالص لوتة أمره  ,وكلما ِّ
 1ـ يشير مابين القوسين إلى  :اسم المؤلف  ,سنة النشر  ,رقم الصفحة بالمرجع  ,وقد اتبع فريق البحث
هذه الطريقة فى ثبت المراجع.
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فالموية الوطءية لد تالميذ المرحلة اتبتدائية تشكل وجدانمم الوطءي مءذ الءش ة  ,وتر
مالمح واواهد وأدلة عل ا صياتمم  ,مما ير ي عليما طابعا راصا  ,يصع طمس م م رور
الزم (.)Haggy,2016,22
كما أن األنشطة التعليمية الت يمارس ما تالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة تس اهم بش كل كبي ر ف
تشكيل هويتمم الوطءي ة اإلس المية  ,و م ر ال تع دد وتء وع ه ذه األنش طة ف المج اتم الثقافي ة
والديءي ة واتجتماعي ة والرياض ية واتقتص ادية  ,يك ون لم ا عل يم األث ر ف تءمي ة وتعزي ز أبع اد
الموية الوطءية اإلسالمية ف ن وسمم .
بل وأسلوب التدريس الذي يتبع المعلم م تالميذ المرحلة اتبتدائي ة ي تثر بش كل كبي ر ف
تءمية الموية الوطءية اإلسالمية  ,وذل م رال دور التلميذ ف دائ رة ال تعلم  ,واس ت دام المعل م
مم ارام تدريس ية متع ددة  ,وإتب اع ط رق ت دريس تعتم د عل األنش طة الملموس ة والمحسوس ة
والرس م والتل وي  ,و يره ا  ,كم ا أن ط رق ق رالة وتجوي د الق ران الك ريم ب ا كالما المتءوع ة ,
تساهم ف تعزيز وتءمية أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية .
وم ر ال الع رل الس ابق يتب ي أهمي ة الموي ة الوطءي ة اإلس المية للمجتم بش كل ع ام
و ل د تالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة بش كل ر اص ,وت زداد أهميتم ا م ر ال تحدي د األبع اد المكون ة
للموية الوطءية اإلسالمية  ,وطرق تكوي وتءمية وتعزيز هذه األبعاد  ,وهذا مكم البحث الحالي.

تحديد مشكلة البحث :
تتحدد مشكلة البحث الحال ف تحديد قائم ة مع ايير أبع اد الموي ة الوطءي ة الالزم ة لتالمي ذ
المرحلة اتبتدائية بالمملك ة العربي ة الس عودية ف ي ل ل المتغي رام المعاص رة  ,والعوام ل الم تثرة
فيما  ,وذل في إطار بيئة التعلم لمذه ال ئة العمرية كي يكونوا م واطءي ص الحي ن افعي ل وطءمم
الشامخ وأم تمم العربي ة واإلس المي  ,وه ذه البيئ ة تتمث ل ف ي ت ط ي المء اه  ,ط رق الت دريس ,
ممارام المعلم  ,المتثرام البيئية اإلعالمية  ,واألسرة  ,واألصحاب  ,والشارع .
وللتصد لحل هذه المشكلة حاو البحث الحال اإلجابة ع التساؤ الرئيس التال :
" ما قائمة معايير أبعاد الموي ة الوطءي ة اإلس المية الالزم ة لتالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة ف
ضول آرال معلميمم بالمملكة العربية السعودية ؟ "
و ت رع م هذا التساؤ الرئيس األسئلة ال رعية اختية :
 .1ما أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية م وجمة نلر معلمي المرحلة اتبتدائية ؟
 .2م ا قائم ة مع ايير أبع اد الموي ة الوطءي ة اتس المية الالزم ة ألط ا المرحل ة اتبتدائي ة
بالمملكة العربية السعودية ؟
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منطلقات البحث :
يرتكز البحث الحال عل المءطلقام التالية :
 .1الموية الوطءية اإلسالمية أساس بءال ا صية اإلنسان السعودي والعربي.
 .2المرحلة اتبتدائية تتحمل مسئولية الغرس والح ال عل أبعاد الموية الوطءية لطالبم ا
والعمل عل توعيتمم ب بعاد الموية الوطءية اإلسالمية.
 .3الوفال ب بعاد الموية الوطءية اإلسالمية هو السبيل إل مساعدة التالميذ عل مواجم ة
التحديام المعاصرة.

أهداف البحث :
يمدا البحث إل ما يل :
 .1الكشف ع آرال معلمي المرحلة اتبتدائية ف تحديد أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية.
 .2إعداد قائمة ب بعاد الموية الوطءية اإلسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية في المملكة
العربية السعودية.

أهمية البحـث :
تءب أهمية البحث مما يل :
( أ ) ت يد قائمة أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية ف :
 -1إلقال الرول عل مد توافر أبعاد الموي ة الوطءي ة ف مء اه المرحل ة اتبتدائي ة ف ي
المملكة العربية الس عودية للتع را عل م د إس مام ه ذه المء اه ف تحقي ق أه داا
الموية الوطءية وتحديد جوان الرعف وجوان القوة ف هذا اإلطار.
 -2تبص ير واض ع مء اه المرحل ة اتبتدائي ة بمراع اة اتهتم ام بم اهيم ومعلوم ام
وإجرالام الموية الوطءية عءد ت طي وتطوير هذه المءاه وإعادة الءلر ف أه دافما
ومحتواها كي ؛ يمك تحقيق أهداا الموية الوطءية.
 -3تزويد معلم المرحلة اتبتدائية ببعض المعلوم ام والمم ارام واإلرا ادام الت تك ل
تحقيق الجان الوطءي م أهداا الموية الوطءية بمءاه المرحلة.
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حدود البحـث :
التزم البحث بالحدود التالية :
 .1بعض أبعاد الموية الوطءية اتس المية الالزم ة لبء ال ا ص ية تالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة ؛
ك يكونوا مواطءي صالحي نافعي لوطءمم وأمتمم  ,دون بقية أنواع المويام األرر .
 .2مجموعة م معلمي مدارس المرحلة اتبتدائية في محافل ة ترب ة  ,الط ائف  ,بمءطق ة مك ة
المكرمة في المملكة العربية السعودية  ,مكان عمل فريق البحث.

إجراءات البحـث :
سار البحث وفقا لإلجرالام التالية :
 .1اس تطالع آرال معلم ي المرحل ة اتبتدائي ة بمحافل ة ترب ة  ,ح و أبع اد الموي ة الوطءي ة
اتسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية  ,وذل م رال :
( )1اتط الع عل اس تطالعام ال رأ الس ابقة وتحليلم ا فيم ا ي رتب م نق اط م أه داا
البحث الحال .
( )2تحديد محتوي استطالع رأ المعلم ي ح و أبع اد الموي ة الوطءي ة اإلس المية الالزم ة
لتالميذ المرحلة اتبتدائية.
( )3ع رل اس تمارة اس تطالع رأ المعلم ي عل رب رال ومحكم ي ف مج ا المء اه
وطرق التدريس.
( )4تعديل استطالع الرأ ف ضول ارال ال برال والمحكمي .
( )5استطالع رأ معلم مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية ف صورت الءمائية.
 .2تطبيق استطالع رأ المعلمي بمدارس محافلة تربة م رال ال طوام التالية:
( )6ارتيار مجموعة عشوائية م المدارس اتبتدائية بمحافلة تربة.
( )7تطبيق استطالع الرأ عل مجموعة المعلمي .
( )8رصد الءتائ وتحليلما وت سيرها .
 .3إع داد قائم ة مع ايير أبع اد الموي ة الوطءي ة اتس المية الالزم ة لتالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة
بالمملكة العربية السعودية م رال :
( )1البحوث والدراسام السابقة الت اهتمت بالموية الوطءية اتسالمية .
( )2أدبيام الموية الوطءية اإلسالمية وأهدافما.
( )3نتائ تطبيق استطالع رأ معلمي المرحلة اتبتدائي ة ح و أبع اد الموي ة الوطءي ة
اتسالمية.
( )4إع داد قائم ة مع ايير أبع اد الموي ة الوطءي ة اإلس المية والالزم ة لتالمي ذ المرحل ة
اتبتدائية.
( )5عرل القائمة ف صورتما األولية عل مجموعة م ال برال والمحكمي .
( )6تعديل القائمة ف ضول آرال ال برال والمحكمي .
( )7قائمة أبعاد الموية الوطءية اتسالمية ف صورتما الءمائية .
 .4تقديم التوصيام والمقترحام.

مصطلحات البحـث :
Identity
 .1الهوية :
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يتبء البحث الحال تعريف الموية اجرائيا ب نما  " :اإلحساس باتنتمال والوتل الكامل
ال أمة ووط ل م الص ام وال صائص والمتارام التاري ية والثقافية والتربوية التعليمية
الء سية واتجتماعية واتقتصادية  ,الت تحدد مالمح ا صية هذا الوط  ,وتعبر ع اندماج
وانصمار كيان أفراده ف بوتقت ؛ كي يكونوا مءسجمي معبري ع هذا الوط وحرارت "

 .2الهوية الوطنية:

National Identity

يقصد بالموية الوطءية ف البحث الحال اجرائيا أنما :
" مءلومة السلوكيام والعادام والقيم والتقاليد المءبثقة م تعاليم الشريعة اتسالمية
واألطر الثقافية والعلمية والتربوية واتقتصادية والتاري ية واتجتماعية  ,الت توج وتشكل
وجدان المجتم وتبء مالمح ا صيت  ,وتحدد مجاتم ومعايير ومتارام واضحة في مءاه
التعليم بم تلف مراحل عامة بالمملكة العربية السعودية  ,وفي مرحلة التعليم اتبتدائي راصة
؛ ألنما بداية ت سيس وتكوي ونمو ا صية الط ل مءذ بداية تعلم المعارا والممارام
والقدرام واتتجاهام

 "0 3المنابع:

Sources

يقصد بما ف البحث الحال اجرائيا أنما :
" مصادر وموارد أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية ف بءيان المجتم السعود  ,وفي
نلم التعليمية الم تل ة  ,والت تكون بمثابة األساس الرئيس في تشكيل المجتم ورسم
حرارت الثقافية واتجتماعية واتقتصادية اقليميا وعالميا عبر تاري الماضي وفي حاضره
ومستقبل "

االطار النظرى وأدبيات البحث:
الهوية :

Identity

الموية م روذة م "ه َو .....ه َو " بمعء أنما جوهر الشيل  ,فموية اإلنسان  ...أو
الثقافة  ...أو الحرارة هي جوهرها وحقيقتما  ,ولما كان في كل ايل م األايال أنسانا أو
ثقافة أو حرارة  ,الثوابت والمتغيرام  ,فرن هوية الشيل ه ثوابت  ,الت تتجدد ت تتغير ,
تتجل وت صح ع ذاتما  ,دون أن ت لي مكانما لءقيرما  ,طالما بقيت عل قيد الحياة (محمد
عمارة .)6 , 1999 ,
وم هذا التعريف فرن ثوابت الوط تعبر ع هويت الت ت تتغير م مرور العصور
واألزمءة  ,ولكءما تتجدد ف اطار المتغيرام م اتحت ال بالثوابت الرئيسة ف كيان الوط  ,ت
سيما األا اص والذوام  ,م رال سلوكياتمم وثقافتمم وحرارتمم.
ويعرا المعجم الوسي المويٌة ب نما  :حقيقة الشيل أو الش ص الت تميزه ع يره ,
أما المعجم الوجيز فيعرا المويٌة ب نما  :تعءي الذام (رضا السعيد .)46 ,2017 ,
وهذه التعري ام تبي أن المويٌة تشمل حقائق األايال والذوام والحرارام والثقافام ,
وم ثم فرنما تتءاو مكءونام األايال ومتاراتما الدالة عل حقائقما والموصلة ال
مواص اتما وأهدافما ف م تلف المجاتم  ,وم هءا نستطي معرفة هوية األايال والذوام
والحرارام والثقافام م رال معرفة وتحديد الحقائق والمتارام والمواص ام.
كما يعرا المويٌة سعيد اسماعيل (  )95,1997ب نما جملة المعالم المميزة للشيل التي
تجعل هو هو  ,بحيث ت ت طئ ف تميزه ع يره م األايال  ,ولكل مءا كرنسان ا صيت
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المميزة ل  ,فل نسق القيمي ومعتقدات وعادات السلوكية وميول واتجاهات وثقافت وهكذا
الش ن بالءسبة لألمم والشعوب.
ويبدو م رال هذا التعريف أن المويٌة مجموعة الص ام الت تميز إنسان ع آرر ,
ومالمح وط ع آرر  ,بحيث يستطي الباحث أن يصف رصائص الوط السعود بص ام
مميزه ع يرة م األوطان م رال اتطالع عل هويت الوطءية وتحديد مالمح الش صية
السعودية في مراحلما الحرارية والثقافية الم تل ة.
وم هذه التعري ام السابقة يتبء البحث الحال تعريف الموية اجرائيا ب نما " :
اإلحساس باتنتمال والوتل الكامل إ ل أمة ووط ل م الص ام وال صائص والمتارام
التاري ية والثقافية والتربوية التعليمية الء سية واتجتماعية واتقتصادية  ,الت تحدد مالمح
ا صية هذا الوط  ,وتعبر ع اندماج وانصمار كيان أفراد هذا الوط ف بوتقت ؛ كي
يكونوا مءسجمي معبري ع حرارة هذا الوط "

الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية:

National Identity

يشير صامويل هانتءجتون (  )103 ,1999إل أن هوية أي أمة هي ص اتما التي تميزها
ع باقي األمم لتعبر ع ا صيتما الحرارية  ,والموية دائما مجموع ثالثة عءاصر :الدي ,
والبيئة  ,والتاريخ الحرار المشترك.
وم هذه اإلاارة يلمر جليا أن الموية الوطءية تعبر ع الدي أو العقيدة التي توفر
رؤية للوجود اإلنساني  ,واللسان الذي يجري التعبير ب  ,والتراث الثقافي الحراري عبر
التاريخ  ,والبيئة بمكوناتما المادية و ير المادية الت تحوي هذه الثقافام متعددة العءاصر
والرؤ .
وهءا ف المملكة العربية السعودية فرن الموية الوطءية مصدرها الدي اإلسالمي
الحءيف الذي هو راتم األديان واامل ارائ كل الرساتم السابقة إل يوم الدي  ,يعبر ع
العقيدة الراس ة ف ن وس السعوديي  ,وأما اللسان العربي المبي الذي يتحدث ب كل
المواطءي السعوديي هو م تعاليم القرآن الكريم ل لا وتالوة وت سيرا  ,وهذا ما جعل األلس
تتحدث ب وتذوب في جما القرآن واللغة العربية.
وأما التاريخ الحرار الطويل فرن المملكة حباها هللا تعال أن تكون ممب الوحي
والرساتم السماوية واألنبيال والمرسلي  ,وبما أن البيئة السعودية ممي ة لكل هذا فرن تشكيل
الموية الوطءية ف المملكة أصبح مميزا واضحا  ,مما ييسر عل القارئ لحرارة المملكة أن
يميز هويتما الوطءية ع يرها.
وقد أد توحيد المملكة إل تعزيز الموية الوطءية  ,فقد تزام ذل م عملية توطي
البدو الت تمت ف بدايام تكوي الدولة السعودية مستءدة عل ثالثة أسس متكاملة هي (محمد
حس :)13 , 2012,
( )1تصحيح العقيدة م رال األمر بالمعروا والءمي ع المءكر.
( )2اتنرباط األمءي .
( )3توفير وسائل اتستقرار.
وتبي هذه اإلجرالام الوطءية السعودية  ,األسس الشاملة والمتكاملة (العقيدة اإلسالمية
– األم  -اتستقرار) الت وحدم المملكة عل امو الموية الوطءية وتعزيزها لد الوط
السعودي كل  ,مما أكد عل استمرارية الموية الوطءية السعودية.
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وقد ربطت القيادة الرايدة عملية توطي البدو بالبرام التءموية المتعددة المتعلقة
بالزراعة والصحة والتعليم والشئون اتجتماعية مما عزز م اعور األفراد والقبائل باإلنتمال
لألقاليم التي يعيشون فيما  ,وزادم م انتمائمم الوطءي وتعزيز هويتمم (محمد المحيميد ,
.)13, 1996
وهذا الرب م قيادة المملكة ساهم بشكل وفير ف تءمية وتعزيز الموية الوطءية لد
أبءال الوط السعودي  ,بل و رس قيم المواطء واتنتمال لديمم  ,راصة اندماج المجتم
القبلي السعود م قيم الموية الوطءية السعودية ف التعليم والصحة والزراعة والمجتم
وباقي المجاتم األرر .
ومما يميز الموية الوطءية ف ا لمملكة امتزاج الموية الديءية اإلسالمية بالموية
السياسية للدولة السعودية  ,وف هذا الش ن يتكد علمال اتجتماع عل أن الدي م أهم
العوامل التي تبرز الموية المشتركة لم يءتمون لدي واحد ()Neubeek,1999 ,22
وهءا تبرز أهمية الدي اإلسالمي ف تشكيل وجدان الموية الوطءية اإلسالمية لد
المو اطءي السعوديي كافة  ,إذ أن اإل سالم هو الدي ال اتم لكل األديان والرساتم السماوية ,
كما أن بالد الحرمي الشري ي هي قبلة المسلمي ف مشارق األرل ومغاربما  ,وفيما بيت
هللا الحرام  ,ممب الوحي  ,ومقام سيدنا الرسو ال اتم محمد  , وكل هذا جعل م الموية
اإلسالمية اساسا وركيزة رئيسة للموية الوطءية السعودية.

أبعاد الهوية الوطنية اإلسالمية :
للموية الوطءية السعودية أبعاد عدة وت يمك فصل ب ْعد ع اخرر وت يمك ألي ب ْعد
مءما اتستقال ع اخرر فم حلقام متصلة م بعرما البعض وم تل األبعاد ما يلي :
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-1البعد الديني :
تكم قوة الموية الوطءية السعودية بتمسكما ببعدها الديءي وكيف ت ؟ وبعدها الديءي
مرتب ب علم الرساتم السماوية وه رسالة اإلسالم ال الدة مءذ بعثة الءبي محمد إل أن
يرث هللا األرل وم عليما  ,كما تمتاز الموية الوطءية السعودية بتمسكما بتطبيق ما جال في
الوحيي الكتاب والسءة  ,ك صل متي ووثيق لذل البعد الديءي.
فءجد المملكة العربية السعودية بجمي أفراد المجتم رجات ونسال ايورا وابابا
كبارا وصغارا مت صأل فيما ذل البعد  ,فمم حريصون كل الحرص عل المحافلة عل إقامة
اعائر ديءمم قلبا وقالبا للءجاة م الرال في الدنيا والءار في اخررة وال وز بالجءة .وكذل
تمسكمم بكتاب هللا وسءة رسولءا  .حيث قا َ " :وقَ ْد ت َ َركْت فِّيك ْم َما لَ ْ ت َ ِّرلُّوا بَ ْعدَه إِّنْ
ال
ّللا" (صحيح مسلم  )147, 2001 ,وقا َ " :
عل َ ْيك ْم ِّبسءَتِّي َوسءَ ِّة ا ْل ل َ َ ِّ
ا ْعتَص َْمت ْم ِّب ِّ ِّكتَاب َ ِّ
َ
َ
اج ِّذ"(سء أبو داود ,)306 , 1997 ,
عرُّوا َ
سكوا بِّمَا َو َ
ادِّي َ ت َ َم َ
الرا ِّ
ا ْل َم ْمدِّيِّي َ َ
عل ْيمَا بِّالء َو ِّ
فتكوي الموية الوطءية عل أساس اتنتمال لإلسالم وأمت مصدر ف ر واعتزاز وأصل أصيل
قرره الشرع الحءيف وكيف ت ؟ وأمة اإلسالم أمة العدو ااهدة عل م سبقما م
األمم,وتشتد الموية الوطءية السعودية لدي ال رد والمجتم وتقو بتمسكمم بديءمم.
وير يح فقيمي ( )143-146 ,2017أن البعد الديءي يساهم بشكل كبير ف تكوي
الموية الوطءية اإلسالمية ف المملكة العربية السعودية  ,ألن تشجي اإلسالم عل طل العلم
والت كر واتستكشاا  ,وأنما بالد الحرمي الشري ي  ,وأن اتستشماد باخيام القرآنية
واألحاديث الءبوية  ,كلما تساهم كبعد ديءي إسالمي ف تشكيل هذه الموية  ,م رال أهداا
ومحتوي مءاه التعليم بالمملكة.
وهذه الرؤية توضح لءا أن مءاه التعليم هي المءب والمصدر األو الموج لتشكيل
أبعاد الموية الوطءية اتسالمية م ناحية البعد الديءي  ,ألن المءاه هي الموجة للحياة
وللتعليم  ,ف لل عالم متغير و متسارع ومتصارع  ,راصة وأن تالميذ المرحلة اتبتدائية ف
مستمل حياتم م التعليمية  ,وم السمل تشكيل وتءمية الوجدان ال كر واتنتمال والوتل لديمم
نحو وطءمم الذي يعيشون في ويعيش فيمم.
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-2البعد األخالقي:
تستق األمم أرالقما م ثوابتما حت تتكون هويتما وتعرا أرالق مجتم ما بمعرفة
ثوابت  ,فوجود األرالق اإلسالمية في أفراد المجتم عامل ممم في بءال الموية الوطءية
السعودية وسر استمراريتما إل اخن.
ف ءجد في أفراد المجتم السعودي  :الصدق واإلحسان والحيال والبر والحلم والتراحم
والتعاطف والكرم والجود والعدالة و يرها م األرالق  ,ولما كانت المملكة تسع لتطبيق
العدالة بي أفراد المجتم وعدم المحاباة ساعد ذل في ترسيخ الموية الوطءية لديمم (سيف
المعمر .)38 ,2014 ,
كل ذل نتاج للبعد األرالقي الذي اكل الموية الوطءية السعودية وأصبح يشار ألفراد
المجتم السعودي بالبءان .
ويتكد عل هذه المعء محمود عز العرب ,وأماني عبد الوهاب( )291 ,2017م رال
ت طي المءاه التعليمية ودورها ف بءال البعد األرالقي للمتعلمي  ,والت كيد عل الموية
الوطءية اإلسالمية والعربية  ,حيث أن المءاه ضرورة م ضرورام الحياة وحجر الزاوية
األساس ف نمرة األمم  ,ونقطة اتنطالق ف إعداد األجيا القادمة.
وهذا المعء يثير ف أذهان المت صصي والممتمي بقرايا الموية الوطءية اإلسالمية
أن البعد األرالقي ركيزة أساس م ركائز الموية الوطءية اتسالمية لتالميذ المرحلة اتبتدائية
 ,م رال ما يسم ب رالقيام تصميم وبءال المءاه  ,وأرالقيام العلم  ,وأرالقيام الطريقة
العلمية  ,و يرها  ,كل هذا م أجل ت هيل األجيا القادمة أرالقيا لتكون قادرة عل العمل
واإلنتاج  ,والتكيف م المستحدثام.

-3البعد الثقافي :
يعلو أي مجتم في نلر يره بما بلغ في مستواه الثقافي  ,فالثقافة أصل لترقي كل
مجتم ولما كانت ثقافة المجتم السعودي مستمدة م الكتاب والسءة وال ق والتاريخ
اإلسالمي واللغة العربية  ,جعلت المجتم السعودي في المصاا األول لدو العالم
وأررجت لءا كوادر وطءية في كافة الت صصام قادرة عل تحمل المسئولية بكل ك الة .
فقد بء القرآن الكريم والسءة الءبوية ثقافة المجتم السعودي بءال حقيقيا ؛ ألن
مصدرهما ال الق سبحان وتعال  ,وبالبحث الدقيق وجدنا أصل لكل مجاتم الثقافة في
فمما مالذ ومآب لكل باحث ع ثقافة حقيقية  ,تمدا إل رقي اإلنسان ثقافيا
الوحيي
وحراريا وإنسانيا عبر األزمءة والعصور.
إن عصر ال قمال األربعة وما في م اترتالا في فروع المذاه حس اجتماد كل
إمام في فمم لءصوص الكتاب والسءة رير ااهد عل التءوع الثقافي  ,وتاريخ المملكة عبر
المراحل الم تل ة والعصور يوضح تدرج الثقافة ورقيما م عصر إل عصر  ,ولغتءا العربية
لما الءصي األكبر في توه ثقافة المجتم السعودي فالمملكة تشمد كل عام في سوق عكال
عرسا ثقافيا ثقافيا تستريف في الشعرال م كل أنحال العالم.
ومما يميز ثقافة المجتم السعودي امتالك الثقافة اإلسالمية بجان امتالك م ثقافة
الغرب ما يتءاس م هويت اإلسالمية والوطءية وت يء رط في حرارة الغرب كلية حت ت
تذاب هويتمم الوطءية (عبدالمل مرتال.)37 ,2015 ,
فال رد في المجتم السعودي عءدما يدرك كل ما سبق يت ثر ب وي ر ويعتز بمويت
الوطءية.
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-4البعد التاريخي والحضاري:
يعرا أي مجتم بحرارت عبر عصوره الم تل ة والمملكة ءية بحرارتما عبر
عصور التاريخ الم تل ة فقد كانت مالذا للسيدة هاجر ورضيعما إسماعيل ,عليمما السالم
وأكرمما هللا عز وجل برسالة اإلسالم ال الدة مما زادها رونقا وجعلما قبلة لإلسالم
والمسلمي كما أنما تع بزيارة العالم اإلسالمي لما م رال الحرمي الشري ي في كل عام
الح و العمرة.
إن تمس اإلنسان السعود بالقيم الحرارية اإلسالمية واخداب السلوكية تزيد م
اتهتمام بمويت الوطءية ورعايتما والشعور بما والمحافلة عليما  ,كما أن تاريخ المملكة
الحافل بالبطوتم والحرارام المتءو عة عبر أزمءة التاريخ  ,يعد م مقومام الموية الوطءية
اإلسالمية(حسي عباس.)77 ,2019 ,
وتركز رفيده األنصاري ( )333 ,2017عل أبعاد القيم التاري ية والحرارية م رال
أهداا ومحتو وأنشطة مءاه التعليم ,كبعد أساس م أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية
وقيمما الحرارية والتاري ية  ,التي يءبغي رسما ف ن وس الءشل.
والءالر للبعد التاري ي والحرار م ضم أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية  ,يجد أن
التاريخ اإلسالمي ءي بالمجد والشرا  ,وحرارة اإلسالم م أبق الحرارام حت قيام
الساعة  ,إذ أنما تحوي القيم الحرارية المتءوعة  ,والقيم التاري ية اإلسالمية العديدة ,
وكالهما يشكل البعد الحرار التاري ي.

-5البعد السياسي :
لما للمملكة م مكانة سياسية عميقة بي دو العالم ,وبتطبيقما للشريعة اإلسالمية ,
وكونما حصءا حصيءا للدي  ,فقد ساهم ذل في حل الءزاعام الدولية عل الصعيدي العربي
والعالمي  ,ومايطرأ م أحداث عل الساحة السياسية الدولية.
وعل كل فرد أن يعرا األحداث التي ت ص وطء معرفة تامة باعتبارها جزلا م
حت يشارك فيما بريجابية  ,م رال ربرات الوطءية المتءوعة(السيد سحلو
المجتم
.) 25 , 2019,
وهذا ما يجعل ال رد الذي يءتمي إليما يشعر ب همية هويتة الوطءية وقيمتما ويسع
بء س ألن ترتقي المملكة اقليميا وعالميا ,فرن بءال الموية الوطءية عل أسس البعد السياسي
يساهم في أم واستقرار الدولة(فارس لونيس.)178 , 2015 ,
وتوصلت مرفت رااد  ,وسءال يوسف ( )347 ,2017إل أن األنشطة التعليمية تءمي
الحس الوطءي والسياسي لد األط ا م رال برنام مقترح  ,قائم عل اتنتمال  ,والوتل ,
وح الوط  ,حيث إن اتنتمال الوطءي والسياسي ضرورة قصو لد أط الءا ؛ لمواجمة
المشكالم ال اصة بالموية الوطءية اإلسالمية.
وهذا يوضح أن تءمية وتعزيز البعد السياسي م أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية عل
قدر كبير م األهمية  ,ف تكوي ا صية الءشل بداية م مرحلة الط ولة  ,ومرورا بالمرحلة
اتبتدائية  ,باعتبار أن البشر هم محور التقدم واتزدهار ألي أمة  ,وذل م رال تءمية
اتحساس باتنتمال والوطءية لد األط ا  ,والقدرة عل تكوي اتجاه إيجابي نحو المسئولية
اتجتماعية  ,وح الوط والوتل إ لي  ,وقيام ال رد بواجبات نحو وطء  ,والمحافلة عل
اللغة األم.
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-6البعد االجتماعي :
وت يح العيش وحده ويح اتستئءاس بغيره كان للبعد
ا صيت وت ثير كبير عل هويت .
بكافة أفراده متآريا متواصال مترابطا عل الصعيد األسري
الرسو الكريم  " :ت َ َر ا ْلمتْ ِّمءِّي َ فِّي ت َ َراح ِّم ِّم ْم َوت َ َو ِّاد ِّه ْم
سم َِّر َوا ْلح َم " صحيح
عرْوا تَدَا َ
س ِّد ِّه ِّبال َ
سا ِّئر َج َ
ع لَ َ

لما كان ال رد مدني بطبع
اتجتماعي أهمية كبري في تكوي
لذا نجد المجتم السعودي
والعائلي والمجتمعي فمم كما قا
ات َ َك
س ِّد ِّإذَا ا ْ
َوتَعَاط ِّ ِّم ْم َك َمث َ ِّل ا ْل َج َ
الب اري (.) 82 , 1987
كل ذل ااهد عيان عل تكوي الموية الوطءية للمجتم السعودي فءر أفراد األسرة
الواحدة مترابطي في كافة المءاسبام  ,كالزواج  ,والمصالحة  ,والوفاة  ,ولقال العائلة المجم
لكل أفرادها ,فقد اكل ذل بءال ممما للموية الوطءية السعودية ويجعل ذوي صلة وثيقة
ب سرهم راصة وبدولتمم عامة .
وم رال التراث اتجتماعي للموية الوطءية اإلسالمية  ,نستطي دعم أبءائءا التالميذ
بالمرحلة اتبتدائية  ,ف إطار أهداا ومحتو مءاه التعليم  ,وتدريس موضوعام مرتبطة
بالتراث العلمي اتجتماعي للوط  ,تءم م رالل مكونام البعد اتجتماعي للموية الوطءية
اتسالمية(أمل صميدة .)238 , 2017 ,
وهذا يبي أ ن التراث اتجتماعي لألمة اتسالمية واس وعميق  ,لدعم البعد اتجتماعي ,
م رال الشعور بالتجانس عبر العادام والثقافام اتجتماعية للمجتم السعود  ,وتعليم
التالميذ هذه العادام والقيم والثقافام اتجتماعية واللغة اتجتماعية  ,كلما تشكل وجدان البعد
اتجتماعي ف تركي الموية الوطءية اإلسالمية  ,وأبعادها وقيمما المتعددة لد أبءائءا التالميذ
(حسي عباس.) 89 ,2019,

-7البعد الفكري :
كان للبعد ال كري ا ن كبير في تكوي الموية الوطءية لد المواط في المملكة م
رال نجاح المبتعثي وحصولمم عل أعل الشمادام بل وبرالة اترتراعام في كافة
المجاتم العلمية والتكءولوجية كل ذل م ح المم عل نش تمم في دولتمم وت ثرهم بما قلبا
وقَالَبا فقد سافروا إل بالد الغرب ليءملوا مما لديمم م علم وتقدم والرجوع إل المملكة
إلفادتما بكل ما تعلموه وتوصلوا إلي .
كذا اتست ادة م التكءولوج يا في بث أفكارهم العميقة وتراثمم الغءي بص حام ال ر
واتعتزاز عل الصعيد المحلي والدولي م رال كافة الوسائل المتاحة التي جعلت العالم قرية
صغيرة  ,فقد أبمروا العالم بما لديمم م إرث فكري جدير باتهتمام والتقدير كل ذل ل األثر
البالغ في تكوي الموية الوطءية السعودية .
ف ءجد مواط المملكة يحافظ عل هويت ويعلم قدرها ويرعما في نصابما الصحيح
ويستغلما في كل ما هو ناف وم يد ويسع دائما وأبدا للح ال عليما محليا ودوليا اعارهم
في ذل " وط نحمي بالروح ن دي " .
ويذه معاطي نصر ,ومحمود سليمان ( )263 ,2017ال أن مءاه اللغة العربية
تساهم بشكل متثر ف تكوي وتءمية البعد ال كر للموية الوطءية اإلسالمية  ,م رال دراسة
مءاه اللغة العربية ف مراحل التعليم العام  ,بما تحوي م معاني اللغة  ,واتستشماد باخيام
القرآنية واألحاديث الءبوية الشري ة  ,والح ال عل تراث األمة اإلسالمية  ,وتحقيق التكامل
والتوازن ال كري .
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وال احص لما ذهبت إ لي هذه الدراسة يتجل ل أن متطلبام البءال ال كر تكون م
رال مءاه اللغة العربية لتالميذ المرحلة اتبتدائية  ,وتزويد التالميذ بعلوم العصر ,واإلطالع
عل آرر مءجزام ال كر اتنساني ف اللغة العربية  ,وتءمية الت كير الءاقد لديمم  ,وتءمية ت كير
التالميذ بطرق متعددة  ,وذل م رال مءاه اللغة العربية بعلومما الم تل ة .

-8البعد التعليمي :
وذل م رال رس ح الوط في ن وس الطالب في مراحل التعليم الم تل ة حت
يءش عل ح وطء ويزداد هذا الح يوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة فح الوط
كشجرة يتعمدها صاحبما بالرعاية حت تتتي ثمارها .
وللمعلم دور ممم في ذل الغرس الطي فالمعلم قدوة طيبة لتالمذت يت ثرون ب في كل
كبيرة وصغيرة  ,وممارام المعلم هي الرك الحصي ف تعليممم  ,حيث اهتمت المملكة
بتدري المعلم تعليميا وفءيا ومماريا وممءيا وتقءيا  ,حت يستطي ت ري أجيات قادرة عل
تحمل مستولية وطءمم وحياتمم وتحقيق طموحاتمم .
ومما يجعل الطال يشعر بق يمة الموية الوطءية أن مدارس المملكة بمءاهجما الم تل ة ت
تحصر الوط في اإلطار الجغرافي والتاري ي بل ترمي إل ممارام أرري يمك للطال
اكتسابما م أهمما تحو الجان الءلري لواق عملي تجعل يشعر ب همية هويت
الوطءية(سيف المعمر .)55 ,2014 ,
كما يت رج الطال م مراحل التعليم الم تل ة ذا رسوخ تام ومدرك إدراكا تاما لمويت
الوطءية حت يستطي مواجمة تحديام القرن الحادي والعشري  ,وبما في م تحديام
ومواجمام عديدة تحتاج م المتعلم التسلح بالعديد م الممارام الحياتية والوطءية
الم تل ة(عايدة عباس أبو ري .)13 , 2018 ,
إن تركيز علمال مءاه التربية عل مءاه التعليم وطرق المتءوعة حس تطلعام
المتعلمي  ,وممارام المعلمي  ,واست دام المعايير الرقمية لمءاهجءا التعليمة  ,كل هذا لتءمية
وت صيل الموية الوطءية اإلسالمية وتكوي البعد التعليمي وهو م أهم أبعاد الموية الوطءية
اإلسالمية (حسام مازن  ,محمود الءاقة  ,رضا السعيد .)59 ,2017 ,
وهذا يشير ال أن التعليم هو الركيزة األساس لبءال عقو أبءائءا التالميذ  ,وتءمية
وتعزيز المو ية الوطءية اإلسالمية  ,م رال مءلومة التعليم القائمة عل ركائز  :المءم
التعليمي  ,استراتيجيام التدريس  ,ممارام وقدرام المعلمي  ,أبعاد البيئة التعليمية ,
استراتيجيام الرقمءة المءمجية  ,آما وتطلعام المتعلمي  ,و يرها  ,وكلما تبءي البعد
التعليميي في أركان الموية الوطءية لتالميذ المرحلة اتبتدائية .

-9البعد الوراثي :
فالوراثة عامل ممم في تكوي الموية
تا أن المرل يرث ح وطء م والدي
الوطءية لد ال رد  ,فرذا نش الط ل وتحظ ح والدي للوط مءذ نعومة أل اره ا عل
ذل وحاو اتزدياد في ذل الح حت تتشكل هويت الوطءية عل الوج المالئم ت سيما
وال رد يرتب ارتباطا كليا بالمكان الذي ولد وترب ونش في فممما سافر إل بلدان كثيرة
فرن يح دائما وأبدا إل مسق رأس .
ووراثة ح الوط ف الزمان والمكان تورث لد األفراد نمو الموية الوطءية ف
ن وسمم وتصرفاتمم ومعتقداتمم  ,وم ثم فرن ح الوط هو أساس ف البعد الوراثي الوطءي
 ,وازدهار م اهيم وممارام وقيم الموية الوطءية لد األفراد.
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وهءاك العديد م الدراسام الت كش ت ع بعض مرجعيام الموية الوطءية مءما :
دراسة محمد األمي عطلي (  )11 ,2017التي هدفت إل تحديد مرجعيام وتحديام الموية
الوطءية ف الجزائر ,ومءما  :المرجعية الثقافية  ,المرجعية اإلسالمية  ,المرجعية اتجتماعية.
وكش ت دراسة مزهر حس ال اجي (  ) 5 ,2016ع ت ثير البعد التاري ي ف الموية
الوطءية والموية الثقافية  ,م رال متثرام التاريخ الحرار لألمم بمعطيات ومكونات .

منابع الهوية الوطنية اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية:
وإنما كان هءاك

الموية الوطءية للمملكة العربية السعودية لم تك وليدة الصدفة
مجموعة م العوامل التي بلورم هذه الموية أهمما :
 -1الدي اإلسالمي  :تتميز المملكة دون يرها م الدو أن مواطءيما كلمم مسلمون ولما
كانوا يجتمعون جميعا تحت راية واحدة وهي الدي اإلسالمي فقد أد هذا إل ترسيخ
عءصر اتنتمال والموية الوطءية في ن وس أبءائما ؛ ألن اتنتمال الذي يقوم عل العقيدة ت
يستطي ال صوم أن يءالوا مء بسمولة ب الا اتنتمال الذي يقوم عل الجءس والءوع.
وت ا أن عالقة اتسالم بالوطءية وح الوط عالقة قوي ة ي دلءا عل ه ذا أن هللا تع ال
علَ ي ِّْم ْم أ َ ِّن ْ
اقتل واْ
ق رن ح ال وط بح ال ء س فق ا ج ل ا ن َ " :ولَ ْو أَنَ ا َكت َ ْبءَ ا َ
سك ْم أ َ ِّو ْ
اررجواْ ِّم ِّديَ ِّاركم َما فَعَلوه إِّتَ قَ ِّلي ٌل ِّم ْءم ْم"(.سورة الءسال  ,آية )66
أَن َ
 -2األ ماك المقدسة  :ترم المملكة اثءي م أه م األم اك المقدس ة عء د المس لمي أت وهم ا
المسجد الحرام والمسجد الءبوي ووجودهما يءمي ويعمق الموي ة الوطءي ة ل د أبءائم ا
ويش عرهم ب همي ة وط ءمم وض رورة ال دفاع عء وبءائ وازده اره ورفعت ف ي المحاف ل
والمءاسبام.
 -3اللغة العربية  :نرجت اللغة العربية في جءبام الجزيرة العربية نطقا وكتابة وأصبحت
هي اللغة المشتركة السائدة بي أبءائما وح لما هللا ع ز وج ل بء زو الق رآن الك ريم .
واللغة المش تركة م أه م العوام ل الت ي تق وم عليم ا الموي ة الوطءي ة وترس خ مبادئم ا ف ي
أذهان الءاس وم رال لما يكون التواصل والتراب بي أبءال المجتم .
 -4التاريخ والحرارة  :التاريخ والحر ارة ألي بل د م البل دان يرس خ ف ي أبءائم ا ه ويتمم
الوطءية والمملكة العربية السعودية يتمت أبءاؤها بت اريخ حاف ل وحر ارة عليم ة عب ر
األزمءة والعصور.
 -5التراث الشعبي  :وه و م ا يتعل ق بالثقاف ة والمع ارا التلقائي ة وه ذا الم وروث الش عبي
لد أي أمة م األم م يمث ل هويتم ا وجس ر التواص ل وحلق ة ال رب ب ي ماض يما وحاض رها
وهذا ما جعل األمم تء ق الكثير في سبيل الح ال عل هذا الموروث لبقائ واتست ادة مء ج يال
بعد جيل (محمد الجوهري  ,د.م .)1 ,
م ا تتمت ب المملك ة العربي ة الس عودية م ت راث ا عبي تءاقلت األجي ا
وت ي
وحافل ت علي ب ا كال وألوان الم تل ة ل ذا يءبغ ي دراس ة ه ذا الم وروث الش عبي وعق د
اتحت اتم التي تذكر ب ح الا عل هوية المملكة وح لا للعادام والتقاليد و رسما في ن وس
األبءال وعقولمم.
 -6المتسسة العسكرية  :فبعد أن كان لكل قبيلة أبءاؤها الذي يدافعون عءما ويك ون وتؤه م
لما أصبح للملكة جيش واحد يرم ري رة أبءائم ا ال ذي ي ديءون ب الوتل ل وطءمم ويق ون ح ائ
صد في وج كل معت ٍد آثم يحاو الءيل م الوط .
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 -7مء اه التعل يم  :وتع د مء اه التعل يم بمراحل الم تل ة بداي ة م ري ال األط ا  ,وم ا
يتلوها م مراحل تعليمية  ,كلما بمثابة حجر األساس في بءال وتءمية الموية الوطءي ة ب بعاده ا
الم تل ة ؛ ألن مءاه التعليم هي الت تعلم وتوج ال برام واألنش طة والمم ارام والمعلوم ام
نحو اتتجاه الصحيح ف تعليم وتءمية الموية الوطءية وفق مرامي مءاه التعليم.

أهداف المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية:
حددم وثيقة سياسة التعليم ف ي المملك ة العربي ة الس عودية  ,أه داا المرحل ة اتبتدائي ة
ف (عب دهللا العقي ل  – 55 ,2006,حم دان الغام دي ون ور ال دي عب دالجواد - 144 , 2010 ,
عبدالعزيز عبدهللا وآخرون :)60 ,2018,
( )1تعمد العقيدة اتسالمية الصحيحة ف ن س الط ل ورعايت بتربية متكاملة ف رلق
 ,وجسم  ,وعقل  ,ولغت  ,وانتمائ إل أمة اإلسالم.
( )2تدريب عل إقامة الصالة  ,وأرذه بآداب السلوك وال رائل.
( )3تءمية الممارام األساس ية الم تل ة وراص ة المم ارة اللغوي ة  ,والمم ارة العددي ة ,
والممارام الحركية.
( )4تزويده بالقدر المءاس م المعلومام في م تلف الموضوعام.
( )5تعري ب ءعم هللا علي ف ي ن س  ,وف ي بيئت اتجتماعي ة والجغرافي ة ؛ ليحس
است دام الءعم ويء ن س وبيئت .
( )6تربية ذوق البديعي  ,وتعمد نشاط اتبتكاري  ,وتءمية تقدير العمل اليدوي لدي .
( )7تءمية وعي ليدرك ما علية م الواجب ام  ,وم ا ل م الحق وق  ,ف ي ح دود س ء ,
ورصائص المرحلة التي يمر بما  ,و رس ح وطء واإلرالص لوتة أمره.
( )8تولي د الر ب ة لدي ف ي اتزدي اد م العل م الء اف والعم ل الص الح  ,وتدريب عل
اتست ادة م أوقام فرا .
( )9إعداد الطال لما يلي هذه المرحلة م مراحل حيات .
وهذه األهداا تبي مد حرص المملكة العربية السعودية عل رس دعائم وجوان
الموية الوطءية اإل سالمية ف ن س الط ل مءذ صغره  ,فالمدا األو يبي اتنتمال إل أمة
اتسالم  ,مما في م وطءية إسالمية وقيم اتنتمال اإلسالمي م رال تعاليم اللغة العربية ,
والشريعة اإلسالمية.
كما أن أهداا المرحلة تءاولت تعليم الط ل بمدا ن ن س ومجتمع وبيئت
اتجتماعية والجغرافية  ,وهذه األهداا تبي إل أي مد اهتمت المملكة بتعليم أط ا المرحلة
اتبتدائية المعلومام والموضوعام الت تعود بالء عل بيئتمم ووطءمم السعودي  ,م رال
تعليم المعلومام الءافعة.
وتمتم أهداا المرحلة اتبتدائية بءواحي ح الوط وقيم المواطء  ,واإلرالص لوتة
أمر الوط  ,م رال قيام المرحلة اتبتدائية بغرس هذه األهداا المامة ف ن وس األط ا في
إطار موضوعام وأهداا محتو المءاه الدراسية عل مدار ص وا المرحلة  ,وتعري مم
بواجباتمم نحو الوط السعود .

أهمية الهوية الوطنية االسالمية:
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م رال اتطالع عل الدراسام والبحوث السابقة  ,وأدبيام الموية الوطءية  ,وأهداا
المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية السعودية  ,تتجل أهمية الموية الوطءية لد المجتم
السعودي في :
 -1اعور ال رد بمويت الوطءية يولد لدي ح وطء واتعتزاز ب ويسع لزيادة ذل الح
بما ي يد وطء ويطوره .
 -2رس اتنتمال في ن وس الصغار يعزز م ر بتمم المستمرة في اترتقال بمم .
-3إلمار القيم والسلوكيام التي تميز بما المجتم السعودي ع يرة .
 -4مواجمة المشكالم والتحديام التي تواجم األفراد  ,ووض حلو ومقترحام لما .
 -5رس روح التعاون بي أفراد المجتم ولم ما تشتت مءمم .
 -6تحقيق العدالة اتجتماعية بي األفراد والمساواة بيءمم في كافة الحقوق والتعبير ع
احتياجاتمم وتلبية ر باتمم المشروعة.

إعداد أدوات البحث وتطبيقها:
إع داد اس تطالع رأي معلم ي التعل يم اتبت دائي ح و أبع اد الموي ة الوطءي ة اتس المية
الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية  :م رال ال طوام التالية:
 -1الم دا م اس تطالع ال رأي  :ه دا اس تطالع رأ معلم ي المرحل ة اتبتدائي ة تحدي د أبع اد
الموية الوطءية اإل سالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية.
 -2تحديد محتو عبارام استطالع الرأي  :تحددم عب ارام اس تطالع ال رأي م ر ال أدبي ام
ونتائ الدراسام والبحوث السابقة  ,ومتطلبام البيئة السعودية ف التدريس  ,وطبيعة التالميذ
في البيئة التعليمية السعودية  ,ورص ائص ومع ايير المء اه  ,وص ام ومم ارام المعلم ي ف
التدريس ؛ حيث ترم استطالع رأ المعلمي الءقاط التالية:
( )1مكون ام الموي ة الوطءي ة اتس المية الالزم ة لتالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة بالمملك ة العربي ة
السعودية.
( )2مقومام الموية الوطءية اإل سالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية.
( )3عوامل تءمية وتعزيز الموية الوطءية اإلسالمية لتالميذ المرحلة اتبتدائية.
( )4نقاط الق وة والر عف ف أدال المعل م التدريس ي حي ا مكون ام الموي ة الوطءي ة اتس المية
للتالميذ.
( )5ن قاط القوة والرعف ف أهداا ومحتو مءاه المرحلة اتبتدائية حي ا مكون ام الموي ة
الوطءية اإلسالمية للتالميذ.
( )6مقترحام مرتبطة بتءمية وتعزيز الموية الوطءية اتسالمية لتالميذ المرحلة اتبتدائية.
 -3ضب اس تمارة تس تطالع ال رأي  :ت م ع رل الص ورة األولي ة تس تطالع ال رأي  ,وعرض ما
عل عدد م ال ب رال والمحكم ي ف مج ا المء اه وط رق الت دريس ؛ لمعرف ة م د مءاس بة
اتستطالع لتحقيق أهداف  ,ومد س المة وص حة عب ارام اتس تطالع  ,وم د انتم ال ال ق رام
لموض وع اتس تطالع  ,وق د ت م تع ديل م ا أا اروا إلي م تع ديالم  ,وأر ذم اس تمارة المقابل ة
الش صية صورتما الءمائية للتطبيق(.)1
 - 1ملحق ()1
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 -4تطبيق استمارة اس تطالع رأي المعلم ي  :ت م إج رال اس تطالع رأ مجموع ة عش وائية م
المعلمي بمرحلة التعليم اتبتدائي بمحافل ة ترب ة  ,الط ائف  ,مءطق ة مك ة المكرم ة  ,وذل ف
بداي ة ال ص ل الدراس ي األو م الع ام الدراس ي 1441-1440ه المواف ق 2020-2019م  ,ف
ال ت رة م ي وم األح د 1441/1/1ه المواف ق 2019/8 /31م وحت ي وم ال م يس
1441/1/27ه الموافق 2019/9/26م  ,وبلغ عددهم ( )84معلم كما بالجدو التال :
جدو ( )1مجموعة عشوائية م معلمي مراحل التعليم اتبتدائي والمتوس والثانوي
بمحافلة تربة الطائف  ,مكة المكرمة
م
1

المرحلة
التعليمية
اتبتدائية

المدرسة
مدرسة المءصورية اتبتدائية
مدرسة تح يظ القرآن اتبتدائية
مدرسة الحائرية اتبتدائية
مدرسة عصمال اتبتدائية
المجموع
الءسبة المئوية

عدد
المعلمي
11
10
8
9
38
----

الءسبة المئوية

المعلم ي م

%27,64
%30,14
%20,04
%22,18
---%100,00

ر ال مق ابالم

 -5ق ام فري ق البح ث بتوزي اس تمارام اس تطالع ال رأ عل
ا صية معمم  ,وارح لمم هدا البحث وإجرالات العلمية.
 -6نتائ تطبيق استطالع الرأي  :أس رم عملي ام تطبي ق اس تمارام اس تطالع ال رأ الت
أجراها فريق البح ث ع تحدي د بع ض أبع اد الموي ة الوطءي ة اإلس المية والعوام ل المع ززة لم ا
والمس اعدة عل تحقيقم ا وتش كيلما لتالمي ذ المرحل ة اتبتدائي ة  ,م ر ال البيئ ة التعليمي ة ,
والعوامل المدعمة لما ,ومقومام هذه الموية الوطءية اإلسالمية.

إعداد قائمة معايير أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية في
المملكة العربية السعودية  :م رال ال طوام التالية :
 -1تحدي د الم دا م قائم ة المع ايير  :ه دفت القائم ة إل تحدي د أبع اد الموي ة الوطءي ة
اإلسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية ف المملكة العربية السعودية .
 -2مصادر ااتقاق قائمة المعايير  :تم ااتقاق قائمة أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية ف ي
ضول عدة مصادر :
( )1نتائ الدراسام والبحوث السابقة ف مجا الموية الوطءية وأنواع المويام.
( )2نتائ استطالع رأي معلم التعليم اتبتدائي السابق تحديدها.
( )3توصيام المتتمرام والءدوام العلمية ذام الصلة بالموية الوطءية اتسالمية.
( )4آ رال بعض ال برال والمت صصي ف مجا المءاه وطرق الت دريس ح و مج اتم
الموية الوطءية اإلسالمية.
 -3الصورة األولية لقائمة معايير أبعاد الموية الوطءية اتسالمية :
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املت الصورة األولية لقائمة المعايير عددا م أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية وقد ت م
تصءي ما إل أبعادا رئيس ة تر م بء ودا فرعي ة ؛ حي ث ك ان ع دد األبع اد الرئيس ة ()7
أبعاد  ,كما يل :
( )1البعد األو  :علم المملكة العربية السعودية:
ويقص د ب إجرائي ا  " :أن الرم ز الممي ز للمملك ة العربي ة الس عودية عربي ا وعالمي ا
وال ذي يتك ون م الل ون األرر ر المحت وي عل ا مادة التوحي د ت إل إت هللا
محم د رس و هللا  ,كم ا يحت وي العل م س ي ي متق اطعي ون ل ة دتئ ل الص مود
والمجد والشرا واألصالة ألبءال المملكة " وامل هذا البعد (  5بءود فرعيا ) .
( )2البعد الثان  :أهمية الحرمي الشري ي لتالميذ المرحلة اتبتدائية:
ويقص د ب إجرائي ا  :مكان ة الح رم المك ي بمك ة المكرم ة والح رم الءب وي الش ريف
بالمديءة المءورة ف ن وس تالميذ المرحل ة اتبتدائي ة  ,والت ثير ال ديءي اإلس المي
عليمم  ,و أهمية هذه البق اع المقدس ة وتش كيل وج دانمم وم ث م عل س لوكياتمم
الرايدة " وامل هذا البعد ( 6بءود فرعيا).
( )3البع د الثال ث  :أهمي ة ب الد وطء ي مم ب ال وحي الس ماوي لتالمي ذ المرحل ة
اتبتدائية:
ويقصد ب إجرائيا " كل ما تمتلك المملكة العربية السعودية م مدرالم ومعطيام
ومكءونام كممب للوحي السماوي ال اتم لكل الرساتم السماوية السابقة وحت
قيام الساعة  ,والذي يشكل جان رئيس م بءال ا صية تالميذ المرحلة
اتبتدائية " وامل هذا البعد ( 8بءود فرعيا).
( )4البعد الراب  :تعليم مءاه اللغة العربية هوية المسلمي والوط العربي:
ويقصد ب إجرائيا " تل المتطلبام واإلجرالام الالزمة قبل وأثءال وبعد ممام تدريس
مءاه اللغة العربية بالمرحلة اتبتدائية  ,والت تس اهم ف تش كيل هوي ة التالمي ذ
الوطءي ة اإل س المية م ر ال ال دروس والموض وعام واألنش طة الت تء ذ أثء ال
التدريس " وامل هذا البعد ( 8بءود فرعيا).
( )5البعد ال امس  :تعليم مءاه الدراسام اإلسالمية والقرآن الكريم المصدر الرئيس
للموية اإلسالمية بالمرحلة اتبتدائية :
ويقصد ب إجرائيا " تل المتطلبام واإلجرالام الالزمة قبل وأثءال وبعد ممام تدريس
مءاه الدراسام اإلس المية بالمرحل ة اتبتدائي ة  ,والت تس اهم ف تش كيل هوي ة
التالميذ الوطءية اإلس المية والتع را عل ت اري مم اإلس المي المجي د  ,م ر ال
الدروس والموضوعام واألنش طة الت تء ذ أثء ال الت دريس " وا مل ه ذا البع د
( 7بءود فرعيا).
( )6البع د الس ادس  :تعل يم مء اه العل وم بالمرحل ة اتبتدائي ة ومعرف ة ت اريخ العل م
والعلمال العرب المسلمي ف تقدم البشرية :
ويقصد ب إجرائيا " تل المتطلبام واإلجرالام الالزمة قبل وأثءال وبعد ممام تدريس
مءاه العلوم بالمرحلة اتبتدائية  ,والت تساهم ف تشكيل هوية التالميذ الوطءي ة
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اإل س المية والتع را عل ت اري مم العلم ي المجي د ف اتكتش افام واترتراع ام
العلمية المتءوعة والت أضافت للعالم تقدما حراريا كبيرا ف ك ل المج اتم  ,م
رال ال دروس والموض وعام واألنش طة الت ي تء ذ أثء ال الت دريس " وا مل ه ذا
البعد (  10بءدا فرعيا).
( )7البعد الساب  :تعليم مءاه الدراسام اتجتماعية بالمرحلة اتبتدائية مصدر حرار
للتاريخ السعودي:
ويقصد ب إجرائيا " تل المتطلبام واإلجرالام الالزم ة قب ل وأثء ال وبع د مم ام ت دريس
مء اه الدراس ام اتجتماعي ة بالمرحل ة اتبتدائي ة  ,والت تس اهم ف تش كيل هوي ة
التالمي ذ الوطءي ة اتس المية والتع را عل ت اري مم المش رق والمجي د ف اخث ار
والمت احف الس عودية المتءوع ة والت اض افت للع الم رص يدا وتاري ا حر اريا  ,م
رال الدروس والموضوعام واألنشطة التي تء ذ أثءال الت دريس " وا مل ه ذا البع د
( 9بءود فرعيا).
 -4الرب العلمي للقائم ة :
( )1الصدق  : Validityقدر صدق األداة باتعتماد عل الصدق البءائي لمحتو األداة ؛
حيث عرضت األداة ف صورتما األولي ة عل مجموع ة م ال ب رال والمحكم ي ف
التربي ة والش ريعة اإلس المية واللغ ة العربي ة ؛ للت ك د م أه داا القائم ة ومراجع ة
بءودها  ,وأس رم هذه ال طوة ع حذا بءدي ف رعيي وإض افة رمس ة بء ود أر ر
وتم التعديل ف صيا ة بءدي وأربعة أبعاد رئيسة  ,وإضافة بعدان رئيسان يتر مءان
ست عشر بءدا فرعيا جدو (.)2
( )2الثب ام  : Reliabilityبع د الت ك د م ص دق األداة  :ت م حس اب الثب ام بطريق ة
معامال م الثبام باست دام معادلة هولستي ( Holstiرا دي طعيم ة )178 1987
وتبي أن معامل الثبام ( )0.86وه قيمة مرت عة وتشير إل ثبام األداة.

- 224 -

قائمة معايير مقترحة لتشكيل الموية الوطءية لتالميذ المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية السعودية
.....................

 -5الصورة الءمائية للقائمة :
بعد إج رال التع ديالم الت ي أا ار إليم ا المحكم ون أص بحت القائم ة تش تمل ( )9أبع اد
رئيس ة و ( )1()73بء دا فرعي ا ؛ حي ث أض يف إليم ا البع دان الرئيس ان التاليان(بع د
حساب ثباتمما باست دام معادلة هولستي )Holstiوتبي أن معامل ثباتمما مرت :
( )8البعد الثام  :تعل يم فء ون الرس م والتل وي بالمرحل ة اتبتدائي ة يءم موهب ة التعبي ر
ال ءي للتالميذ:
ويقص د ب إجرائي ا " تل المتطلب ام واإلج رالام الالزم ة قب ل وأثء ال وبع د مم ام
ت دريس مء اه التربي ة ال ءي ة بالمرحل ة اتبتدائي ة  ,والت تس اهم ف تش كيل هوي ة
التالميذ الوطءية اإلسالمية م رال طرق الرسم  ,وأسالي التلوي والتعبير ال ء ي ,
وكي ية فمم اللوحام ال ءية وقرالتم ا  ,م ر ال ال دروس والموض وعام واألنش طة
التي تء ذ أثءال التدريس " وامل هذا البعد ( 8بءود فرعيا).
( )9البعد التاس  :تدري التالميذ عل علوم الرياضة وممارس تما يس اهم ف بء ال جس م
سليم وعقل سليم :
ويقص د ب إجرائي ا " تل المتطلب ام واإلج رالام الالزم ة قب ل وأثء ال وبع د مم ام
تدريس مءاه التربية الرياضية بالمرحلة اتبتدائية  ,والت تس اهم ف تش كيل هوي ة
التالمي ذ الوطءي ة اإلس المية م ر ال  ,التم اري واألنش طة الت يمارس ما تالمي ذ
المرحل ة  ,وبء ال أجس اممم ف ي بداي ة نم وهم الجس مي والعقل ي  ,م ر ال ال دروس
والموض وعام واألنش طة الت تء ذ أثء ال الت دريس " وا مل ه ذا البع د ( 8بء ود
فرعيا).
والجدوتن التاليان يبيءان الصورة الءمائية لقائمة أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية
الالزمة التالميذ المرحلة اتبتدائية:

( )1ملحق ( )3قائمة أبعاد الهوية الوطنية االسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية فى المملكة العربية السعودية فى
صورتها النهائية .
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جدو ( )2الصورة األولية والتعديالم الءمائية لقائمة أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية والالزمة لتالميذ
المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية السعودية
م

األبعاد الرئيسة للموية
الوطءية اإلسالمية ف
صورتما األولية
علَم المملكة العربية
َ
السعودية
أهمية الحرمي الشري ي

5

إضافة بءد فرعي

1

6

3

أهمية بالد وطءي

9

تعديل البعد
الرئيسي وإضافة
بءد فرعي
تعديل البعد الرئيس
وحذا بءد فرعي

2

4

تدريس مءاه اللغة العربية
بالمرحلة اتبتدائية

8

تعديل البعد الرئيس
وتعديل بءد فرعي

4

5

تدريس مءاه الدراسام
اإلسالمية

7

تعديل البعد الرئيس
وإضافة ثالث بءود
فرعية وتعديل
صيا ة بءد فرعي
آرر

5

6

تدريس مءاه العلوم
بالمرحلة اتبتدائية

10

حذا بءد فرعي

6

7

تدريس مءاه الدراسام
اتجتماعية بالمرحلة
اتبتدائية

9

----

7

-----

--

إضافة بعد رئيس
و 8بءود فرعية

8

-----

--

إضافة بعد رئيس
و 8بءود فرعية

9

1
2

المجموع

التعديالم

البءود
ال رعية

54

- 226 -

م

3

األبعاد الرئيسة للموية
الوطءية اإلسالمية ف
صورتما الءمائية
علَم المملكة العربية
َ
السعودية
أهمية الحرمي
الشري ي لتالميذ
المرحلة اتبتدائية
أهمية بالد وطءي
ممب الوحي السماوي
لتالميذ المرحلة
اتبتدائية
تعليم اللغة العربية
هوية المسلمي
والوط العربي
تعليم مءاه الدراسام
اإلسالمية والقرآن
الكريم المصدر
الرئيس للموية
اإلسالمية بالمرحلة
اتبتدائية
تعليم مءاه العلوم
بالمرحلة اتبتدائية
ومعرفة تاريخ العلم
والعلمال العرب
المسلمي ف تقدم
البشرية
تعليم مءاه الدراسام
اتجتماعية بالمرحلة
اتبتدائية مصدر
حرار للتاريخ
السعودي
تعليم فءون الرسم
والتلوي بالمرحلة
اتبتدائية يءمي موهبة
التعبير ال ءي للتالميذ
تدري التالميذ عل
علوم الرياضة
وممارستما يساهم ف
بءال جسم سليم وعقل
سليم
المجموع

البءود
ال رعية
6
7
8

8
10

9

9

8

8

73
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جدو ( )3الصورة الءمائية لقائمة معايير أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية ونسبتما المئوية والالزمة
لتالميذ المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية السعودية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األبعاد الرئيسة للموية الوطءية اإلسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية
بالمملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
أهمية الحرمي الشري ي لتالميذ المرحلة اتبتدائية
أهمية بالد وطءي ممب الوحي السماوي لتالميذ المرحلة اتبتدائية
تعليم مءاه اللغة العربية هوية المسلمي والوط العربي
تعليم مءاه الدراسام اإلسالمية والقرآن الكريم المصدر الرئيس للموية
اإلسالمية بالمرحلة اتبتدائية
تعليم مءاه العلوم بالمرحلة اتبتدائية ومعرفة تاريخ العلم والعلمال العرب
المسلمي ف تقدم البشرية
تعليم مءاه الدراسام اتجتماعية بالمرحلة اتبتدائية مصدر حرار
للتاريخ السعودي
تعليم فءون الرسم والتلوي بالمرحلة اتبتدائية يءمي موهبة التعبير ال ءي
للتالميذ
تدري التالميذ عل علوم الرياضة وممارستما يساهم ف بءال جسم سليم
وعقل سليم
المجموع

البءود
ال رعية
6
7
8
8
10

الءسبة
المئوية
%8,21
%9,38
%10,95
%10,95
%13,41

9

%12,90

9

%12,30

8

%10,95

8

%10,95

73

%100,00

وات قت هذه الءتائ م نتائ دراسة (محمد حس  )2012,التي تءاولت الموية الوطءية
السعودية  ,وعوامل لمورها وقوتما  :ونتائ دراسة (يحي فقيمي  )2017,حيث اهتمت
بدور أهداا ومحتو مءم العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في تعزيز
الموية الوطءية  ,ونتائ دراسة (مرفت رااد  ,وسءال يوسف  )2017 ,م رال بءال برنام
قائم عل األنشطة لتءمية الحس الوطءي لد أط ا الروضة بمديءة الريال بالمملكة العربية
السعودية.
وبذل يكون قد تم اإلجابة ع الستا الثاني م أسئلة البحث وال اص بتحديد قائمة
معايير أبعاد الموية الوطءية اإلسالمية الالزمة لتالميذ المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية
السعودية.
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التوصيات :
ف ضول الءتائ الت توصل إليما البحث الحالي يمك تقديم مجموع ة م التوص يام
الت قد تساعد عل تحقيق أهداا الموية الوطءية بالمملكة العربية الس عودية وم أه م ه ذه
التوصيام ما يل :
 -1مراجعة المعايير ال اصة بت ليف كت المرحلة اتبتدائية بالمملكة العربية السعودية ف
ضول م اهيم ومتطلبام الموية الوطءية اإلسالمية  ,واتهتمام بترميءما متطلبام
وإجرالام الموية الوطءية اإلسالمية .
 -2ضرورة التركيز عل األنشطة والممارام في المرحلة اتبتدائية  ,وإبراز أهمية الموية
الوطءية اتسالمية ف تشكيل ا صية التلميذ في هذه المرحلة التعليمية المممة .
 -3ضرورة توفير أدلة المعلم بالقدر الكافي عل أن يراعي عءد إعداد هذه األدلة توجي
المعلم ومساعدت في ت كيد قيم الموية الوطءية اإلسالمية وم مومما وإلمار أسالي
وطرائق التدريس م رال األنشطة المتءوعة الت تكس التالميذ قيم اتنتمال والوتل
للوط و تسمم ف إكسابمم جوان تعلم م تل ة .
 -4تزويد أقسام الوسائل التعليمية ومصادر التعلم ف إدارام التعليم الم تل ة بالعديد م
الوسائل ومصادر التعلم الت ت دم تدريس الموية الوطءية بالمرحلة اتبتدائية  ,حس
متطلبام المءاه .

المقتــرحات :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

وتستكما ما بدأه البحث الحال يقترح إجرال األبحاث التالية :
فعالية وحدة مقترحة ف مءاه العلوم وتدريسما ب سلوب األلعاب التعليمية والمجسمام
عل اكتساب م اهيم الموية الوطءية اإلسالمية لد تالميذ المرحلة اتبتدائية .
فعالية تدريس وحدة ف مءاه اللغة العربية لتءمية بعض م اهيم اللغة العربية المرتبطة
بالموية الوطءية اإلسالمية .
فعالية اعادة تءليم أهداا ومحتو وحدة دراسية ف مءاه التربية اتسالمية لتءمية
الم اهيم والقيم المرتبطة بالموية الوطءية اتسالمية.
اقتراح برام ف تءمية الموية الوطءية تستمدا تءمية الوعي الوطءي لد طالب مراحل
التعليم اتبتدائي والمتوس والثانوي.
فعالية تدريس وحدة دراسية ف مءاه الدراسام اإلسالمية عل تءمية الوعي اإلسالمي.
الوطءي
برنام مقترح قائم عل ررائ الم اهيم الوطءية لتءمية معارا وممارام معلمي المرحلة
اتبتدائية ف اتنتمال والوتل الوطءي.
اقتراح برام ف أبع اد الموي ة الوطءي ة اإلس المية تم تم بمج ا ال وعي ال وطءي الع ام ف ي
ضول أهداا التربية اإلسالمية والوطءية لد تالميذ المرحلة المتوسطة.
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مراجع البحث :
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-7
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