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متطلبات تعزيز إسهام كتب الثقافة اإلسالمية يف حتقيق االنتامء: دراسة حالة عىل جامعة امللك عبد العزيز

   ملخص البحث  
إسهام  تعزيز  إىل  التحليلية  الوصفية  الدراسة  هذه  هدفت 
كتب الثقافة اإلسالمية بجامعة امللك عبد العزيز يف حتقيق 
أهم  حتديد  تم  اهلدف،  هذا  ولتحقيق  االنتامء.  مقومات 
من  الكتب  هذه  يف  تضمينها  ينبغي  التي  االنتامء  مقومات 
آراء )24( خبريًا تربويًا، ثم ُحلل حمتوى  خالل استطالع 
التي ُتدرس بجامعة  الثقافة اإلسالمية األربعة  مجيع كتب 
امللك عبد العزيز يف ضوء مقومات االنتامء التي ُاتفق عىل 
الثقافة  نتائج حتليل املحتوى أن كتب  أمهيتها. وأوضحت 
حتقيق  يف  تسهم  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  اإلسالمية 
مقومات االنتامء اإلسالمي بنسبة كبرية جدًا )%99.15(، 
الوطني  واالنتامء   ،)%0.55( بنسبة  العاملي  واالنتامء 
مقومات  أكثر  كانت  وقد   .)%0.30( بنسبة  السعودي 
االنتامء اإلسالمي تكرارًا هي: التعريف بمقومات االنتامء 
والتكاليف  الواجبات  أداء  عىل  واملحافظة  لإلسالم، 
لإلسالم  االنتامء  مقومات  أمهية  واستشعار  اإلسالمية، 
املشكالت  أو  بالتحديات  والتوعية  إليها،  الناس  وحاجة 
التي تواجه املجتمع اإلسالمي. أما أقل املقومات، فكان: 
الدول  بني  املشرتكة  املصالح  ووحدة  االنتامء  روح  تنمية 
عدة  اقرتاح  تم  النتائج،  هذه  ضوء  وعىل  اإلسالمية. 
بجامعة  اإلسالمية  الثقافة  كتب  إسهام  لتعزيز  متطلبات 

امللك عبد العزيز يف حتقيق مقومات االنتامء.
الكلامت املفتاحية: 

حتليل حمتوى - كتب الثقافة اإلسالمية - جامعة امللك عبد 
العزيز  - مقومات االنتامء.

Abstract
This analytical descriptive study aimed to enhance 
the contribution of Islamic culture books at King 
Abdulaziz University to achieving the belongingness 
components. To achieve this goal, the most import-
ant components of belongingness that should be in-
cluded in these books were determined through an 
oppinionnaire (a survey of the opinions) of 24 edu-
cational experts, and then the content of all the four 
Islamic culture books taught at King Abdulaziz Uni-
versity was analyzed in light of the belongingness 
components whose importance was agreed upon. 
The results of the content analysis showed that the 
books of Islamic culture at King Abdulaziz Universi-
ty contribute to achieving the belongingness compo-
nents to Islam by a very large percentage (99.15%), 
global belongingness by (0.55%), and Saudi national 
belongingness by (0.30%). The most frequent com-
ponents of Islamic belongingness were: defining the 
belongingness components to Islam, maintaining the 
performance of Islamic duties, sensing the impor-
tance of the belongingness components to Islam and 
the people's need for them, and raising awareness of 
the challenges or problems facing the Islamic com-
munity. On the other hand, the least frequent compo-
nents of Islamic belongingness was: the development 
of the spirit of belongingness and the unity of com-
mon interests among the Islamic countries. In light of 
these results, several requirements were proposed to 
enhance the contribution of Islamic culture books at 
King Abdulaziz University to achieving the belong-
ingness components.
Keywords: 
content analysis - Islamic culture books - King Ab-
dulaziz University - the belongingness components.
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املقدمة:
تشــغل قضيــة ترســيخ هويــة املجتمــع الثقافيــة يف 
نفــوس أفــراده بــال معظــم املفكريــن والعلــامء والقــادة 
يف دول العــامل أمجــع، وتتضافــر جهودهــم - مــن 
ــة وأســاليبها ووســائلها - مــن  خــالل: وســائط الرتبي
ــم.  ــات بينه ــتت اهلوي ــامات وتش ــع االنقس ــل من أج
ويــزداد االهتــامم هبــذه القضيــة - التــي تتســم باألصالة 
واملعــارصة - يف ظــل عوامــل االنفتــاح عــىل الثقافــات 
املتعــددة واملتنوعــة، ويف ضــوء متغــريات العــر 
ــة  ــة التــي حولــت العــامل إىل قري ــات املجتمعي والتحدي
إلكرتونيــة صغــرية يصعــب فصــل أي جــزء منهــا عــن 
اآلخــر؛ األمــر الــذي قــد يكــون لــه تبعــات وآثــار عىل 
هويــة املجتمــع الثقافيــة مــن جانــب، إضافــة إىل كــون 
ــح التحــدي املطــروح  ــة أصب احلفــاظ عــىل هــذه اهلوي
بشــدة عــىل كل الشــعوب التــي تستشــعر اخلطــر عــىل 
ــة  ــات العاملي ــريات والتحدي ــك التغ ــة تل ــا نتيج هوياهت

ــة، 2009(. ــر )عطي ــب آخ ــن جان م
فُهويــة األمــة جــزء أصيــل ال يتجــزأ مــن عقلهــا 
وفكرهــا ووجداهنــا، وهــي مــن أغــىل ممتلكاهتــا وعــىل 
قائمــة أرصدهتــا، باعتبارهــا الضامــن لصحة مســريهتا، 
االئتــامن عــىل هويتهــا وشــخصيتها،  مــن حيــث 
ــدى  ــذي ل ــع ال ــا، فاملجتم ــا وذاكرهت ــالمة كياهن وس
أفــراده شــعور قــوي باهلويــة، يعــد أكثــر متاســكًا 
مــن ذلــك املجتمــع الــذي ال يملــك هــذه الصفــات، 
كــام يمتــاز املجتمــع املتامســك بأنــه أكثــر قــدرة 
عــىل مواجهــة التغــريات االجتامعيــة واالقتصاديــة 
ــددة  ــة املتج ــورات العاملي ــن التط ــة ع ــة النامج والثقافي
ــة  ــة هــي مكمــن األصال )عبداخلالــق، 2019(، فاهلوي
وركيــزة كيــان األمــم وأهــم ســمة مميــزة ألي جمتمــع؛ 
إذ إهنــا تعتمــد عــىل عقيــدة املجتمــع ومعايــريه القيميــة 
ــة، فيتشــكل  ــة وضوابطــه االجتامعي ــه األخالقي ومبادئ
ــارضة،  ــاة احل ــب احلي ــع كل جوان ــايف يس ــام ثق ــا نظ هب
ــع  ــات املجتم ــن طموح ــا ع ــن خالهل ــري م ــم التعب ويت

ــتقبلية. املس
واهلويــة يف اإلســالم كذلــك، فهــي هويــة تتميــز 
لــكل  مســتوفية  وبكوهنــا  الربانيــة،  بمرجعيتهــا 
مقومــات الذاتيــة واالســتقاللية، ويف الوقــت ذاتــه 
ــامئل  ــبعة بش ــمولية املش ــة والش ــم بالعاملي ــة تتس هوي
اإلســالم وتعاليمــه عــىل وجــه ينبــض بأســمى القيــم 
فــت  واآلداب ويعــم مجيــع جمــاالت احليــاة، لذلــك ُعرِّ
اهلويــة اإلســالمية بأهنــا: "االنتــامء إىل اهلل ورســوله 
ــدة  ــالم وعقي ــن اإلس ــلم وإىل دي ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــم، 2013،  ــني" )حكي ــاد اهلل الصاحل ــد وإىل عب التوحي

.)171 ص
وإذا كانــت اهلويــة متثــل االنتــامء، بــل إن التعامــل مــع 
ــعور  ــق الش ــن منطل ــًا إال م ــم غالب ــة ال يت ــألة اهلوي مس
ــدى  ــد إح ــم يع ــإن التعلي ــامء؛ ف ــة يف االنت ــود أزم بوج
ركائــز األمــة التــي حتافــظ بــه عــىل هويتهــا، بــل األداة 
األوىل واألهــم لغــرس اهلويــة وترســيخ الشــعور 
باالنتــامء اىل األمــة يف ضامئــر أفــراد املجتمــع، كــام أنــه 
أســاس بنــاء املجتمــع املتامســك القــادر عــىل مواجهــة 
ــدرايس  ــج ال ــل املنه ــات. ويمث ــن حتدي ــه م ــا ينتاب م
الركــن الرئيــس الــذي تلتقــي عنــده مكونــات العمليــة 
املنهج/الكتــاب  هــذا  حمتــوى  أن  كــام  التعليميــة، 
ــا،  ــطته أهدافه ــة بواس ــق الرتبي ــي حتق ــو األداة الت ه
ــم  ــة - يتعل ــة األم ــن هوي ــزء م ــه - كج ــن خالل إذ م
يعــرف  فبــه  االنتــامء؛  مقومــات  ذاتيــًا  الطــالب 
الطالــب عقيــدة املجتمــع، ولغتــه، وتارخيــه، واملفاهيــم 
والقيــم والســلوكيات التــي تعــزز االنتــامء لديــه؛ 
ــامء  ــى االنت ــن وحت ــن والوط ــامء للدي ــن االنت ــدءًا م ب
ــد  ــذا كان تأكي ــة، 2009(. ل لإلنســانية بأكملهــا )عطي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم باململك ــة التعلي ــة سياس وثيق
املناهــج  تطويــر  عــىل   2030 ورؤيــة  )1416هـــ( 
ــوس  ــزز يف نف ــل ويع ــا يؤص ــا م ــية وتضمينه الدراس

ــات. ــك املقوم ــالب تل الط
وتعــد الثقافــة اإلســالمية - التــي تقــدم عــىل مســتوى 
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املرحلــة اجلامعيــة - مــن أكثــر املناهــج الدراســية 
لــدى  االنتــامء  وتعزيــز  اهلويــة  بتأصيــل  املعنيــة 
الطــالب؛ كوهنــا مســؤولة عــن: ترســيخ العقيــدة 
اإلســالمية، وربــط األجيــال بمصــادر اإلســالم، 
ــة ثقافتهــم اإلســالمية يف خمتلــف اجلوانــب مــن  وتنمي
خــالل ربطهــم بــاميض أمتهــم اإلســالمية وحارضهــا 
ــه يف مســتقبلها، وتوعيتهــم  ومــا ينبغــي أن تكــون علي
ــارصة  ــات املع ــر والتحدي ــن املخاط ــم م ــط هب ــام حيي ب
عــن طريــق دراســتها وحتليلهــا وإجيــاد احللول املناســبة 
ــات  ــىل اخلصوصي ــاظ ع ــة احلف ــم كيفي ــا، وتعليمه هل
لــه  االنتــامء  وتعزيــز  الثقافيــة  جمتمعهــم  وهويــة 
والتــرف واالعتــزاز بذلــك. فــإذا ُأضيــف ملــا ســبق 
ــة  ــًا يف اخلط ــًا إلزامي ــالمية متطلب ــة اإلس ــون الثقاف ك
ــة، وأن  ــة اجلامعي ــالب باملرحل ــع الط ــية جلمي الدراس
نســبته تشــغل يف بعــض اجلامعــات )6%( مــن إمجــايل 
املقــررات مــع اختــالف هــذه النســبة مــن جامعــة إىل 
ــهام  ــة إس ــت أمهي ــراين، 2020(؛ لتبين ــرى )الزه أخ
ــز  ــة وتعزي ــل وتنمي ــية يف تأصي ــج الدراس ــذه املناه ه
مقومــات االنتــامء لــدى الطــالب، وهــذا هــو مــا دفــع 

ــة. ــذه الدراس ــراء ه إلج

مشــكلة الدراســة كــام تعكســها أدبيــات البحــث 
الســابقة:

أكــد العديــد مــن أدبيــات البحــث - فيــام خيــص 
العالقــة بــني التعليــم وتعزيــز االنتــامء لــدى الطــالب، 
ــريات  ــن متغ ــامل م ــهده الع ــا يش ــل م ــة يف ظ وخاص
ثقافيــة وحتديــات جمتمعيــة - عــىل رضورة إســهام 
ــت  ــىل ثواب ــاظ ع ــية يف احلف ــج الدراس ــف املناه خمتل
اهلويــة، والوعــي بإمكانــات الثقافــة الوطنيــة، وإشــباع 
ــون  ــرد ليك ــة الف ــوالء، وهتيئ ــامء وال ــات االنت مقوم
عضــوًا نافعــًا يف بنــاء جمتمعــه )طرابيــش، 2008، 
 ،2011 زايــد،   ،2009 عطيــة،   ،2008 موســى، 
مدكــور، 2013، البهــوايش، 2015، هاشــم، 2015، 

احلناكــي،   ،2019 اخلالــدي،   ،2017 عبداحلميــد، 
ــزى  ــد ُيع ــذا التأكي ــهراين، 2021(. وه 2020، والش
ــن  ــية م ــج الدراس ــا املناه ــث يف ثناي ــا يب ــون م إىل ك
مفاهيــم وأفــكار وســلوكيات يؤثــر يف املجتمــع ويتأثــر 
ــم  ــن ث ــلوكيًا، وم ــًا وس ــًا ووجداني ــراده فكري ــه أف ب
ــذا  ــع، وه ــذا املجتم ــم هل ــم ووالئه ــىل انتامئه ــر ع يؤث
ــالب  ــىل الط ــري ع ــدرايس يف التأث ــج ال ــني دور املنه يب
وتغيــري قيمهــم وتكويــن شــخصياهتم مــن خــالل مــا 
ــب  ــم يصع ــدات وقي ــارف ومعتق ــن مع ــبونه م يكتس

ــد. ــام بع ــا في ــم تغيريه عليه
ويف الســياق ذاتــه صنــف مصطفــى )2019( األســس 
العامــة التــي يقــوم عليهــا التعليــم يف اململكــة إىل 
ــام  ــح النظ ــم مالم ــي ترس ــادئ الت ــن املب ــة م جمموع
منهــا:  وإســرتاتيجياته،  التعليمــي وحتــدد خططــه 
ــز  ــة، وتعزي ــدة االيامني ــاء العقي ــل بن ــن أج ــة م الرتبي
ــؤولية  ــىل املس ــة ع ــة، والرتبي ــالمية العربي ــة اإلس اهلوي
إىل  وإضافــة  واملعــارصة.  واألصالــة  االجتامعيــة، 
سياســة التعليــم، هتــدف رؤيــة اململكــة 2030 إىل 
إنتــاج طالــب لديــه قيــم عاليــة، فخــور بإرثــه الثقــايف 
ــه  ــز هبويت ــدع، يعت ــف ومب ــوي، مثق ــق، واع ق العري
الوطنيــة، ولديــه قيــم راســخة وفــق مبــادئ إســالمية.
وبنــاء عــىل مــا ســبق، أكــدت العديــد مــن الدراســات 
ــرون )2013(  ــي وآخ ــة دمياط ــل: دراس ــابقة، مث الس
 )2016( واجليــار  واملوســى   )2013( واملفــي 
والريــف   )2018( واحلناكــي   )2017( وحكيــم 
 )2019( والعثــامن   )2019( واخلالــدي   )2018(
واألمحــري )2021( عــىل رضورة إعــادة النظــر يف 
ــة:  ــامء اآلتي ــات االنت ــم توجه ــية لدع ــب الدراس الكت
أو  واإلنســاين  والعــريب،  والوطنــي،  اإلســالمي، 
ــىل رضورة  ــات ع ــذه الدراس ــدت ه ــام أك ــي. ك العامل
حتليــل املناهــج الدراســية يف خمتلــف املراحــل التعليمية 
ــا  ــدى تعزيزه ــرف م ــعودية لتع ــة الس ــة العربي باململك

ــة. ــة الثقافي ــامء واهلوي ــاد االنت ــات وأبع ملقوم
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وتــأيت الثقافــة اإلســالمية يف مقدمــة املقــررات اجلامعية 
ــي ُيتوقــع مــن نواجتهــا اإلســهام املعــريف والقيمــي  الت
ــف  ــب يف خمتل ــخصية الطال ــن ش ــلوكي يف تكوي والس
ــة  ــالمية والوطني ــة؛ اإلس ــتوياهتا احلياتي ــا ومس جوانبه
ــذا تعــددت الدراســات التــي  ــة واإلنســانية. ل والعربي
ــم  ــد والتقيي ــل والنق ــررات بالتحلي ــذه املق ــت ه تناول
ــرين  ــة الق ــات: دراس ــك الدراس ــن تل ــر، وم والتطوي
)1419هـــ( التــي هدفــت إىل تقويــم مقــررات الثقافــة 
ــداد  ــات إع ــالب كلي ــدرس لط ــذي ي ــالمية وال اإلس
ــومة  ــه املرس ــن أهداف ــى م ــا يرج ــوء م ــني يف ض املعلم
لــه وذلــك مــن خــالل آراء الطــالب واملعلمــني 
القائمــني عــىل تدريســه، ودراســة الناجــم )1427هـــ( 
التــي اســتهدفت وضــع برنامــج مقــرتح لتطويــر منهج 
الثقافــة اإلســالمية لطــالب اجلامعــات والكليــات 
ودراســة  املعــارصة،  احليــاة  متطلبــات  ضــوء  يف 
الغامــدي )1433هـــ( التــي اســتهدفت تقديــم تصــور 
ــة  ــالمية يف جامع ــة اإلس ــرر الثقاف ــر مق ــرتح لتطوي مق
ــب  ــق مطال ــة لتحقي ــات العومل ــوء حتدي ــة يف ض الباح
الشــباب، ودراســة املالكــي )2012( التــي اســتهدفت 
ــة  ــرر الثقاف ــوى مق ــن حمت ــدى تضم ــن م ــف ع الكش
اإلســالمية يف جامعــة الطائــف للقيــم األخالقيــة 
الالزمــة ملواجهــة حتديــات العوملــة الثقافيــة، ودراســة 
الزهــراين )1434هـــ( التــي هدفــت إىل التعــرف عــىل 
ــة  ــالمية يف توعي ــة اإلس ــرر الثقاف ــهام مق ــة إس درج
باالنحرافــات  عبدالعزيــز  امللــك  جامعــة  طــالب 
الفكريــة، ودراســة الســبيعي )1434هـــ( التــي هدفت 
إىل الوقــوف عــىل دور اجلامعــات الســعودية يف تعزيــز 
األمــن الفكــري مــن خــالل حتليــل مقــررات الثقافــة 
التــي  الشــهري )1435هـــ(  اإلســالمية، ودراســة 
ــة  ــررات الثقاف ــن مق ــة تضم ــد درج ــعت إىل حتدي س
القــرى للمفاهيــم والقيــم  اإلســالمية بجامعــة أم 
الالزمــة لتنميــة الوعــي بظاهــرة الفســاد اإلداري، 
ــرف  ــت إىل التع ــي هدف ــاهني )2018( الت ــة ش ودراس

عــىل مســتقبل مقــرر الثقافــة اإلســالمية بجامعــة طيبــة 
ــة  ــا، ودراس ــي إليه ــب اجلامع ــة الطال ــدى حاج وم
ــىل  ــرف ع ــتهدفت التع ــي اس ــراين )2020( الت الزه
ــة  ــالمية لسياس ــة اإلس ــررات الثقاف ــن مق ــدى تضم م

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــم باململك التعلي
ــن  ــات م ــذه الدراس ــه ه ــت ب ــا أوص ــىل م ــاء ع وبن
أمهيــة تطويــر مقــررات الثقافــة اإلســالمية باجلامعــات 
الســعودية ورضورة إعــادة النظــر فيهــا لتلبيــة متطلبات 
ــاء الفــرد واملجتمــع، تــأيت هــذه الدراســة للكشــف  بن
ــة  ــالمية بجامع ــة اإلس ــب الثقاف ــز كت ــدى تعزي ــن م ع
ــع  ــامء، م ــات االنت ــدة ملقوم ــز يف ج ــد العزي ــك عب املل
ــذه  ــهام ه ــز إس ــة لتعزي ــات الالزم ــتراف املتطلب اس

ــة. ــدى الطلب ــامء ل ــات االنت ــق مقوم ــب يف حتقي الكت

أسئلة الدراسة: 
يمكن حتديد مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:

مــا مقومــات االنتــامء التــي ينبغــي تضمينهــا . 1
الدراســية؟ باملناهــج 

اإلســالمية . 2 الثقافــة  كتــب  إســهام  واقــع  مــا 
ــات  ــق مقوم ــز يف حتقي ــد العزي ــك عب ــة املل بجامع

االنتــامء؟
الثقافــة . 3 كتــب  إســهام  تعزيــز  متطلبــات  مــا 

اإلســالمية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز يف حتقيــق 
مقومــات االنتــامء؟

أهداف الدراسة وإجراءات حتقيقها: 
هتدف هذه الدراسة إىل:

اســتقراء مقومــات االنتــامء - املتفــق عليهــا يف . 1
أدبيــات البحــث الرتبــوي - التــي ينبغــي تضمينها 
باملناهــج الدراســية، ثــم حتديــد درجــة أمهيتهــا من 

ــا. ــراء نحوه ــتطالع آراء اخل ــالل اس خ
الثقافــة . 2 كتــب  إســهام  واقــع  عــن  الكشــف 

اإلســالمية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز يف حتقيــق 
هــذه املقومــات، عــن طريــق حتليــل حمتــوى تلــك 
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ــب. الكت
ــة . 3 ــب الثقاف ــهام كت ــز إس ــات لتعزي ــرتاح متطلب اق

اإلســالمية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز يف حتقيــق 
ــامء. ــات االنت مقوم

أمهية الدراسة: تكمن أمهية هذه الدراسة يف:
ودورهــا . 1 الدراســية  املناهــج  أمهيــة  توضيــح 

ــدى  ــامء ل ــز مقومــات االنت ــري يف دعــم وتعزي الكب
الطــالب.

"اســتامرة . 2 املختصــني  للباحثــني  تقــدم  كوهنــا 
لتحليــل حمتــوى الكتــب الدراســية" يف ضــوء 

االنتــامء. مقومــات 
التعليــم واهلويــة . 3 الباحثــني يف جمــاالت  إفــادة 

يف  هبــا  املرتبطــة  والقيــم  واملواطنــة  واالنتــامء 
التعــرف عــىل جوانــب القصــور يف تعزيــز املناهــج 
الدراســية ملقومــات االنتــامء والعمــل عــىل تالفيهــا 

ــوة. ــاط الق ــم نق وتدعي
اإلســالمية . 4 الثقافــة  مناهــج  مطــوري  توجيــه 

ــها  ــىل تدريس ــني ع ــعودية والقائم ــات الس باجلامع
ملــا ينبغــي تضمينــه يف هــذه املناهــج مــن مقومــات 

ــالب. ــدى الط ــامء ل ــزز االنت تع
عينــة . 5 ألن  الدراســة؛  نتائــج  تعميــم  إمكانيــة 

الدراســة التحليليــة مــن كتــب الثقافــة اإلســالمية 
متثــل  ســعودية  جامعــات  مخــس  يف  ُتــدرس 
ــك  ــة املل ــي: جامع ــة، وه ــة خمتلف ــق جغرافي مناط
ــة  ــعود، وجامع ــك س ــة املل ــز، وجامع ــد العزي عب

اجلــوف، وجامعــة تبــوك، وجامعــة جــازان.

اإلطار النظري: ويشتمل عىل العنارص التالية:
١(اإلطار املفاهيمي لالنتامء:

االنتــامء Belongingness يف اللغــة مشــتق مــن الفعــل 
ينتمــي Belong بمعنــى: "يتمتــع بالصفــات االجتامعية 
 Badawi, 1986,) "الرضوريــة لالندمــاج يف مجاعــة مــا
ــة  ــوم االجتامعي ــات العل ــم مصطلح p.39). وىف معج

يقصــد باالنتــامء: "ارتبــاط الفــرد بجامعــة معينــة 
ورغبتــه يف أن يتقمــص شــخصيتها ويوحــد نفســه هبــا؛ 
كاألرسة، والنــادي، والركــة، واملهنــة، والوطــن، 
كذلــك   .(Balalaika, 1999, p.98) والعقيــدة" 
ــعور  ــن ش ــة ع ــة الناجت ــك احلال ــامء: "تل ــى االنت يعن
الفــرد بانتســابه إىل اجلامعــة، وحتــدد مكانتــه ودوره 
 .(Hannallah & Guirguis, 1998, p.70) فيهــا" 
ــني  ــر مع ــاه أم ــاس جت ــامء: اإلحس ــد باالنت ــام يقص ك
بــام يبعــث عــىل الــوالء لــه، والفخــر بــه، واالنتســاب 
إليــه، ولــذا ُيعــرف االنتــامء بأنــه: "االنتســاب احلقيقــي 
للديــن والوطــن فكــرًا، وجتســد فيــه اجلــوارح عمــاًل، 
ــة الفــرد لذلــك  ــة مــا ملحب والرغبــة يف تقمــص عضوي
والعتــزازه باالنضــامم إىل هــذا الــيء" )العبــد القادر، 

ص1562(.  ،2018
ــايس  ــاب أس ــات أن االنتس ــذه التعريف ــن ه ــح م يتض
Alien- ــرتاب ــده االغ ــامء، وض ــة االنت ــاح وتقوي  لنج
ــبي  ــال النس ــعور باالنفص ــن ش ــر ع ــذي يع ation ال

عــن موضــوع مــا؛ ممــا قــد يــؤدي إىل الفشــل يف 
التــواؤم مــع هــذا املوضــوع، الــذي ربــام يكــون 
ــام  ــه، ورب ــن ذات ــا ع ــان مغرتب ــون اإلنس ــذات، فيك ال
يكــون املجتمــع فيكــون اإلنســان مغرتبــا عــن جمتمعــه، 

ــدة. ــن والعقي ــبة للوط ــذا بالنس وهك
ــني  ــة ب ــة ارتباطي ــود عالق ــبق وج ــا س ــني مم ــام يتب ك
االنتــامء واهلويــة، فاحلديــث عــن االنتــامء يرتبــط 
باحلديــث عــن اهلويــة، فحينــام يتــدارس الفــرد معنــى 
ــو  ــاذا ه ــو؟ ومل ــن ه ــرف م ــتطيع أن يع ــه، يس انتامئ
ــة  ــع حاج ــعى؟ وم ــدف يس ــا؟ وألي ه ــود هن موج
اإلنســان لالنتــامء يتولــد مفهــوم اهلويــة، وهكــذا 
تنشــأ اهلويــة مــن االنتــامء وتعــود إليــه لتؤكــد وجــوده 
وتعمــل عــىل تقويتــه مــن خــالل مشــاعر الــوالء 
واإلخــالص لــه. وهبــذا، فــإن البحــث يف اهلويــة هــو 
بحــث يف وحــدة االنتــامء وكيفيــة تقويتــه بــام يظهــر يف 

ــه. ــرد هبويت ــزاز الف ــدى اعت م
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اهلُويــة ال  فاهلُويــة تتضمــن االنتــامء، واحلاجــة إىل 
تنفصــل عــن حاجــة اإلنســان لالنتــامء، فاالنتــامء صفــة 
أصليــة للُهويــة، ومــن خالهلــا تــرز اهلُويــة الكامنــة يف 
ــة  ــرز اهلُوي ــح ُي ــامء الري ــان، أي االنت ــس اإلنس نف
ــة  ــن أو قومي ــاه وط ــة جت ــوس الفردي ــة يف النف الكامن
معينــة. فاملالحــظ أن االنتــامء االجتامعــي للــذات 
جــزء أســايس مــن حتديــد اهلُويــة الفرديــة والقوميــة يف 
املجتمــع، فــإذا تالشــت اهلُويــة تالشــى االنتــامء ولكــن 

ــاح، 2020(. ــد الفت ــًا )عب ــس صحيح ــس لي العك
ووجــه  التشــابه  وجــه  وجهــني:  للُهويــة  أن  كــام 
االختــالف، فنحــن متشــاهبون مــع عشــريتنا أو رفاقنــا 
ــن  ــز عــن اآلخري ــه نتمي ــا. ويف الوقــت ذات ــام بينن أو في
ــرف  ــم ُتع ــن ث ــا، وم ــون إىل جمموعتن ــن ال ينتم الذي
ــع أي  ــي تطب ــة بأهنــا: "جمموعــة كل الصفــات الت اهلُوي
شــعب مــن نمــط حياتــه ورؤيتــه للعــامل" )الســعيداين 
أيضــًا  ُتعــرف  كــام  ص103(،   ،2020 وآخــرون، 
ــامء إىل  ــعور باالنت ــري إىل الش ــدة تش ــة معق ــا: عملي بأهن
واحــد أو أكثــر مــن املجموعــات الثقافيــة بــام تتضمنــه 
ــة  ــاين املتعلق ــف واملع ــات واملواق ــم والتوجه ــن القي م
بالشــعور باالنتــامء هلــذه اجلامعــات، كــام حتــدد اهلُويــة 
أو يميــزون هبــا األفــراد  التــي يعرفــون  الطريقــة 
ــة  ــة املختلف ــياقات الثقافي ــق بالس ــام يتعل ــهم في أنفس
التــي يعيشــون فيهــا، مثــل: جمموعتهــم العرقيــة وبلــد 
إقامتهــم، ومــن ثــم ُعرفــت أيًضــا بأهنــا: "جممــل 
والطقــوس  االجتامعيــة  والســلوكيات  املعتقــدات 
والتقاليــد والقيــم واللغــة اخلاصــة بثقافــة معينــة" 

.) )بــريق، 2019، ص6 
وتأسيســًا عــىل مــا ســبق، فــإن مفهــوم االنتــامء مفهــوم 
مركــب يتضمــن مقومــات وأبعــادًا أو توجهــات عــدة، 
ــاًل،  ــرًا وتكام ــًا تناف ــًا، وأحيان ــاعًا وضيق ــدد اتس تتع
ــد  ــر ق ــن الب ــة م ــامء جلامع ــة انت ــامء يف النهاي فاالنت
ــة أو األمــة  ــح الدول يتســع نطــاق هــذه اجلامعــة لتصب
ــح  ــا لتصب ــق نطاقه ــد يضي ــام ق ــة، ك ــى البري أو حت

العائلــة الكبــرية أو الصغــرية أو حتــى الــذات يف بعــض 
األحيــان، وهــذا مــا أكــده عبــد الفتــاح )2020( بأنــه 
ــت  ــواء أكان ــة س ــة معين ــرد جلامع ــي الف ــد أن ينتم ال ب
مجاعــة صغــرية أو كبــرية، فاالنتــامء هــو االلتــزام 
ــة  ــامء حاج ــاب أرض، فاالنت ــاط برح ــي واالرتب بوع
أساســية يف داخــل الفــرد وضغــط ُملِّــح عــىل اإلنســان، 
ــة  ــن جمموع ــزًءا م ــه ج ــرد بكون ــعور الف ــن ش يتضم
ــدًا  ــا أو متوح ــاًل هل ــه ممث ــا وكأن ــي إليه ــمل ينتم أش
معهــا أو متقمصهــا، وحيــس باالطمئنــان والفخــر 
والرضــا املتبــادل بينــه وبينهــا، وكذلــك فاالنتــامء 
ــامء  ــوع االنت ــيء موض ــق بال ــاط الوثي ــي االرتب يعن
ــاط بجامعــة صغــرية أم كبــرية. ســواء كان هــذا االرتب

٢(مقومات االنتامء:
ــة  ــامء واهلوي ــني االنت ــة ب ــبق أن العالق ــا س ــح مم اتض
عالقــة تكامليــة، وكالمهــا يشء ذو عنــارص ومقومات، 
الفرعيــة،  والتكوينــات  للبنــى  طمســًا  وليســت 
ــة  ــذه التعددي ــرية، وه ــياء كث ــي إىل أش ــان ينتم فاإلنس
ــذه  ــب ه ــام ترتي ــيئني: أوهل ــرض ش ــامءات تف يف االنت
ــيد،  ــي الرش ــري العق ــع للتفك ــذا خيض ــامءات وه االنت
ــب  ــوم مرك ــامء كمفه ــوم االنت ــع مفه ــذا م ــق ه ويتس
ومرن يتســع لالختالفــات والتنــوع، وثانيهــام: أن تعدد 
االنتــامءات ال ينفــي وجــود انتــامء رئيــس. وعــىل الرغم 
ــص  ــام خي ــن في ــني املفكري ــات ب ــود اختالف ــن وج م
مقومــات االنتــامء، إال أن هــذه الدراســة ســتتناول 
ــارص  ــا: العن ــد هب ــواء أكان ُيقص ــات؛ س ــك املقوم تل
أو العوامــل التــي تؤثــر يف االنتــامء، أم األبعــاد أو 
التوجهــات التــي متثــل جوانــب االنتــامء يف أي جمتمــع 
ــن  ــامء - م ــات االنت ــرض ملقوم ــي ع ــام ي ــلم. وفي مس
ــة  ــه - مرتب ــر في ــل تؤث ــارص أو عوام ــا عن ــث كوهن حي

ــلم: ــع املس ــا للمجتم ــث أمهيته ــن حي م
ــن،  ــو الدي ــامء ه ــات االنت ــم مقوم ــن: إن أه )أ( الدي
والديــن عنــد اهلل هــو اإلســالم. وينظــر القــرآن للديــن 
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ــة  ــاء وتزكي ــم وبن ــج لتقوي ــاة ومنه ــج حي ــه برنام بأن
ــنَي  يِّ ــَث يِف اأْلُمِّ ــِذي َبَع ــَو الَّ ــاىل: ﴿ُه ــال تع ــس، ق النف
ُمُهــُم  يِهــْم َوُيَعلِّ َرُســواًل ِمنُْهــْم َيْتُلــو َعَلْيِهــْم آَياتِــِه َوُيَزكِّ
ــي َضــاَلٍل  ــُل َلِف ــْن َقْب ــوا ِم ــَة َوإِْن َكاُن ْكَم ــاَب َواحْلِ اْلِكَت
ــر يف  ــن أث ــة2(. وللدي ــة: اآلي ــورة اجلمع ــنٍي﴾ )س ُمبِ
ــلوكيات  ــات والس ــم واملامرس ــم والقي ــكيل املفاهي تش
والعالقــات، عــن طريــق تعاليمــه وشــعائره التــي 
حتــدد لإلنســان ُهويتــه وانتامئــه للجامعــة وقبولــه 
ــرج،  ــة )ف ــة البري ــول الطبيع ــدات ح ــم واملعتق للقي
2019(. والديــن أيضــًا هــو الــذي حيــدد لألمــة 
ــات  ــا، وكل الثقاف ــة وجوده ــاة وغاي ــفتها يف احلي فلس
ــم  ــن ث ــا، وم ــا وتوجهاهت ــان يف تكوينه ــة لألدي مدين
يعــد الديــن مــن أقــوى الوســائل التــي يعــول عليهــا 
ــود،  ــا )حمم ــه روحه ــة، وتنبي ــري األم ــاظ ضم يف إيق
ــىل  ــت ع ــعودية قام ــة الس ــة العربي 2017(. واململك
دولــة  فهــي  مــه يف شــؤوهنا،  حُتكِّ التــي  اإلســالم 
ــا  ــة يف مصدره ــتها، رباني ــا وسياس ــة يف رابطته عقائدي
وأساســها، إنســانية يف فعاليتهــا، أخالقيــة يف أهدافهــا، 

ــا. ــة يف طبيعته حضاري
بلــورة  يف  مهــم  بــدور  اللغــة  تقــوم  )ب(اللغــة: 
ــيلة  ــي وس ــا؛ فه ــر ثقافته ــعوب ومظاه ــارة الش حض
التعبــري ومــرآة الوعــي ورمــز الوحــدة وأداة االتصــال 
ــي،  ــي واجلامع ــايف والتارخي ــرتاث الثق ــاط بال واالرتب
واألمــة التــي تفــرط يف لغتهــا هــي التــي تنحــدر تارخييًا 
ــة  ــود يف مواجه ــن الصم ــز ع ــًا وتعج ــزق ثقافي وتتم
اآلخــر حضاريــًا )الشــيخ، 2009(. ومــن خــالل 
اللغــة تتحــدد شــخصية األمــة ومالمــح هويتهــا؛ فهــي 
ــرك  ــدان، وحي ــع الوج ــذي يصن ــايف ال ــن الثق "الوط
ــارف  ــادل املع ــهل تب ــلوك، ويس ــري الس ــري، ويغ التفك
وتلقــي العلــوم. وهــي املســار احلقيقــي إلدراك أغــوار 
الشــخصية وميوهلــا واجتاهاهتــا وحتديــد أهدافهــا" 
ــة يف  ــري اللغ ــزداد تأث ــي، 2019، ص93(. وي )الكرك

ــد  ــي تع ــة الت ــل العربي ــت مث ــامء إذا كان ــكيل االنت تش
ــر  ــم والفك ــة والعل ــدة والثقاف ــم العقي ــاس لفه األس
ــارش  ــكل مب ــة بش ــة مرتبط ــي لغ ــل ه ــارة، ب واحلض
بالوحــي املنــزل مــن رب العاملــني عــىل قلــب الرســول 
ــن  ــك م ــل بذل ــلم، لُتنق ــه وس ــىل اهلل علي ــني ص األم
ــم  ــري - وه ــس ب ــق( إىل جن ــامء )الضي ــز االنت حي
ــن رب  ــع( إىل دي ــامء )األوس ــز االنت ــرب- إىل حي الع
العاملــني )الشــيخي، 2015(. لــذا، اعترهــا ابــن 
فــرض  ومعرفتهــا  الديــن،  "مــن   )2007( تيميــة 
ــرض، وال  ــنة ف ــاب والس ــم الكت ــإن فه ــب، ف وواج
ــب إال  ــم الواج ــا ال يت ــة، وم ــة العربي ــم إال باللغ يفه
ــم  ــن أه ــا م ــب" )ص207(، ولكوهن ــو واج ــه، فه ب
ــز الــدول وحتفــظ  ــامء التــي متي ــة واالنت مقومــات اهلوي
بــه كياهنــا واســتقالليتها، اعتمــد جملــس الــوزراء 
ــدوات  ــرات والن ــمية يف املؤمت ــة رس ــة لغ ــة العربي اللغ
ــع  ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــل اململك ــم داخ ــي تنظ الت
جــواز اســتخدام لغــة أخــرى عنــد احلاجــة )بخــاري، 

.)2020
)ت(التاريــخ: يشــكل التاريــخ الروابــط القائمــة بــني 
ــني املجتمــع  ــب، وب ــراد املجتمــع الواحــد مــن جان أف
ــة أن  ــن ألي أم ــر، وال يمك ــب آخ ــن جان ــريه م وغ
ــق تارخيهــا  تشــعر بوجودهــا بــني األمــم إال عــن طري
الــذي يمثــل الســجل الثابــت ملــايض األمــة وذاكرهتــا، 
وكــام أن الذاكــرة بالنســبة لإلنســان هــي جــزء أســايس 
ــؤدي  ــريه، وي ــن غ ــا ع ــز هب ــي يتمي ــخصيته الت يف ش
النفــي،  االهنيــار  إىل  لإلنســان  بالنســبة  فقدهــا 
ــا إىل  ــؤدي فقده ــة ي ــة التارخيي ــرة األم ــك ذاك فكذل
ــة  ــة املعنوي ــخصية األم ــام لش ــار الع ــن االهني ــة م حال
ــم  ــن األم ــا م ــن غريه ــا ع ــز هب ــي تتمي ــا الت أي هلويته
)الشــيخي، 2015(. وانطالقــًا ممــا نصــت عليــه املــادة 
ــة  ــأن "اململك ــم ب ــايس للحك ــام األس ــن النظ األوىل م
العربيــة الســعودية دولــة إســالمية، ذات ســيادة تامــة، 
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ــنة  ــاىل وس ــاب اهلل تع ــتورها كت ــالم ودس ــا اإلس دينه
رســوله صــىل اهلل عليــه وســلم"؛ اهتمــت الدولــة منــذ 
ــذا  ــلمني، وه ــالم واملس ــة اإلس ــأهتا بخدم ــة نش بداي
جيعــل كل مواطــن يشــعر بالفخــر النتامئــه هلــذا الوطــن 

)بخــاري، 2020، ص253(.
ــم  ــن األم ــة م ــرتاث يف أي أم ــام أن ال ــرتاث: ب )ث(ال
يعنــي النتــاج احلضــاري الــذي ينحــدر مــن خصائــص 
ــا،  ــأت فيه ــي نش ــة الت ــع البيئ ــة م ــة املتفاعل ــذه األم ه
ــا  ــداث صبغته ــارب وأح ــن جت ــه م ــا حتتوي ــكل م ب
ــة  ــا الثقافي ــا مالحمه ــت عليه ــة، وأصبغ ــة خاص بصبغ
ومميزاهتــا احلضاريــة التــي متيزهــا عــن األمــم األخــرى 
التــي هلــا أنــامط وأعــراف وتقاليــد. فــإن إمهــال 
ــي  ــر، يعن ــل اآلخ ــن قب ــه م ــرتاث أو اخرتاق ــذا ال ه
ــا  ــا، ويف طريقه ــت هويته ــد اخرتق ــة ق ــذه األم ــأن ه ب
 .)2019 )الــردادي،  واالضمحــالل  الذوبــان  إىل 
لذلــك حتــرص الــدول عــىل املحافظــة عــىل موروثهــا 
الثقــايف الداعــم واملعــزز هلويتهــا مــن االخــرتاق. ويف 
ــة  ــا للعناي ــاًرا تارخييًّ ــة مس ــود اململك ــار تق ــذا اإلط ه
بالــرتاث احلضــاري والتاريــخ الســعودي، حيــث 
ــادة  ــامل إلع ــي ش ــج وطن ــىل برنام ــة ع ــرف الدول ت
وتطويــره  وترميمــه  الوطنــي  الــرتاث  استكشــاف 
وجعلــه جــزًءا مــن حيــاة املواطــن واالقتصــاد الوطنــي 
ــي  ــف الت ــك باملتاح ــة كذل ــت الدول ــي، واهتم املح
ــايف  ــوروث الثق ــىل امل ــاس ع ــرف الن ــا يتع ــن خالهل م
ــالة  ــن رس ــاًل ع ــد، فض ــادات والتقالي ــعوب والع للش
ــة، إىل  ــة والتثقيفي ــة والتعليمي ــات الرتبوي ــذه املؤسس ه
جانــب دورهــا يف تنميــة روح االنتــامء للوطــن )وجيــه، 

.)2018
ــه  ــامء  مــن حيــث كون ــا يتعلــق بمقومــات االنت ــا م أم
ــق  ــلم؛ فتتف ــع مس ــات - يف أي جمتم ــادًا أو توجه أبع

ــل يف: ــا تتمث ــىل أهن ــث ع ــات البح أدبي
ــامن  ــه: "اإلي ــه بأن ــن تعريف ــالم: ويمك ــامء لإلس أ(االنت

بعقيــدة هــذه األمــة، واالعتــزاز باالنتــامء إليهــا، 
واحــرتام قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة، وإبــراز الشــعائر 
اإلســالمية واالعتــزاز والتمســك هبــا، والشــعور 
بالتميــز واالســتقاللية الفرديــة والقيــام بحــق الرســالة 
وواجــب البــالغ والشــهادة عــىل النــاس وهــي أيضــًا 
ــم  ــن األم ــة م ــة ألم ــة التارخيي ــاج التجرب ــة ونت حمصل
احليــاة"  هــذه  يف  نجاحهــا  إثبــات  حتــاول  وهــي 

ص13-12(. ص   ،2018 )إســامعيل، 

باململكــة  االرتبــاط  الوطنــي: ويعنــي  ب(االنتــامء 
وثقافًيــا،  وتارخييــًا  جغرافيــًا  الســعودية  العربيــة 
والدفــاع عــن أرضهــا والتقيــد بنظمهــا واحــرتام 
قوانينهــا، واالنتظــام يف املجتمــع وفــق مبــدأ أخالقــي 
ــم عــىل التعــاون  ضمــن نســيج جمتمعــي متامســك قائ
واملحبــة واحــرتام العــادات والتقاليــد واألرسة والبيئــة 
ــرأي  ــرتام ال ــائدة واح ــة الس ــم الديني ــك بالقي والتمس
اآلخــر ومعتقــده ووجهــة نظــره إن مل متــس القيــم 
واالنتظــام العــام وســيادة الوطــن )النويــر، 2020(. 
ويعرفــه العامــر )1426هـ( بأنــه: "اجتاه إجيــايب، مدعم 
باحلــب، يستشــعره الفــرد جتــاه وطنــه، مؤكــًدا وجــود 
ارتبــاط وانتســاب نحــو هــذا الوطــن، باعتبــاره عضــًوا 
فيــه، ويشــعر معــه بالفخــر واالعتــزاز، ويعتــز هبويتــه 
وتوحــده معــه، ويكــون مشــغوالً ومهموًمــا بقضايــاه، 
ــهاًم  ــجًعا ومس ــه، ومش ــه وثروات ــىل مصاحل ــا ع حمافًظ
األغلبيــة،  مــع  ومتفاعــاًل  اجلامعيــة،  األعــامل  يف 
ــات"  ــه األزم ــتدت ب ــى وإن اش ــه حت ــىل عن وال يتخ
ــط  ــي يرتب ــامء الوطن ــح أن االنت ــذا يتض )ص73(. وهب
ــه  ــذي متثل ــيايس ال ــع الس ــاء املجتم ــًا ببن ــًا وثيق ارتباط
الدولــة كوحــدة سياســية هلــا ذاتيتهــا، وال يكتمــل بنــاء 
الدولــة إال بوحــدة اإلقليــم الــذي تقــوم عليــه الدولــة، 
ذلــك أن جتزئــة الدولــة إىل أقســام مفتتــة يرتتــب عليــه 
تعــدد االنتــامءات السياســية، لــذا كان توحيــد اململكــة 
وضمهــا لألجــزاء اجلغرافيــة املتعــددة - يف كيــان 
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ــل الرمــز املــكاين الــذي جيتمــع  جغــرايف متكامــل يمث
ــة  ــببًا يف تقوي ــة – س ــرة العربي ــاء اجلزي ــه كل أبن حول
ــامءات  ــن االنت ــر م ــن أكث ــذا الوط ــامء هل ــز االنت وتعزي

ــة. ــة الضيق ــة واملحلي القبلي
ت(االنتــامء للعروبــة: وقــد بــدأ يف التشــكل دســتوريًا 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــة النب ــة صحيف ــذ كتاب من
ــدأ  ــن مب ــت م ــي انطلق ــرب، والت ــه إىل يث ــد هجرت بع
التغــري مــع اإلبقــاء عــىل الثوابــت، ولذلــك شــاركت 
ــاء  ــاري وبن ــاج احلض ــة اإلنت ــة يف منظوم ــة العربي اهلوي
الــرتاث العاملــي. واالنتــامء للثقافــة العربيــة هــو تفــرد 
الشــخصية العربيــة اإلســالمية بمجموعــات مــن 
الصفــات واخلصائــص املميــزة هلــا عــن غريهــا، والتــي 
اصطبغــت بصفــة اإلســالم والعروبــة )الــردادي، 

.)2019
ث(االنتــامء اإلنســاين )العاملــي(: وينطلــق هــذا االنتــامء 
ــدة  ــن وح ــع م ــي تنب ــري الت ــس الب ــدة اجلن ــن وح م
َخلقــه ومــن األرض،  ويف هــذا ذكــر شــعبان )2020( 
أن الثقافــة العليــا التــي متحــو الثقافــات األدنــى 
ــة  ــانية، وال هوي ــري إنس ــات غ ــي ثقاف ــها ه أو هتمش
خــارج اإلنســان، حيــث يتحــدد أفــق اهلويــة باالنفتــاح 
ــوح  ــق مفت ــو أف ــات، وه ــدود أو هناي ــال ح ــدم ب والتق
ــه أفــق رمــزي، يوحــد  ــود الواقــع. إن للتحــرر مــن قي

ــاين. ــرتك اإلنس ــاس املش ــىل أس ــر، ع ــني الب ب
ــي أن  ــامءات؛ فينبغ ــذ االنت ــب ه ــص ترتي ــام خي ــا في أم
يكــون الرتتيــب عــىل أســاس درجــة األمهيــة، وليــس 
ــد  ــة أو البع ــاركة الوجداني ــر كاملش ــاس آخ ــىل أس ع
لإلســالم  والــوالء  االنتــامء  أن  بمعنــى  اجلغــرايف، 
ــن  ــو دي ــاة فه ــم جوانــب احلي ــون أه ــي أن يك ينبغ
الفطــرة الــذي قــال عنــه عــز وجــل: ﴿ َفَأِقــْم َوْجَهــَك 
ــا ۚ  ــاَس َعَلْيَه ــَر النَّ ــي َفَط تِ ــَرَت اهللَِّ الَّ ــا فِْط ــِن َحنِيًف ي لِلدِّ
ــَر  ــنَّ َأْكَث ِك ــُم َوَلٰ ــُن اْلَقيِّ ي ــَك الدِّ لِ ــِق اهللَِّ ۚ َذٰ ــَل خِلَْل اَل َتْبِدي
النَّــاِس اَل َيْعَلُمــوَن﴾ )ســورة الــروم: اآليــة30(. وهذا 

ــامء  ــون االنت ــم يك ــة، ث ــاس األمهي ــىل أس ــب ع ترتي
ــة  ــاركة الوجداني ــن املش ــوى م ــراد األرسة أق ــني أف ب
ــة  ــة العربي ــراد األم ــني أف ــم ب ــن، ث ــراد الوط ــني أف ب
واإلســالمية، وهكــذا دون أن يغــري هــذا املوقــف 
ــب  ــم جان ــالم أه ــون اإلس ــة ك ــن حقيق ــداين م الوج
ــن  اإلســالمي يقــر ذلــك  ــاة. والدي مــن جوانــب احلي
ــوا  ُك ــُدوا اهللََّ َواَل ُتْرِ ــاىل  ﴿ َواْعُب ــبحانه وتع ــول س فيق
بـِـِه َشــْيًئاۖ  َوبِاْلَوالَِدْيــِن إِْحَســاًنا َوبـِـِذي اْلُقْرَبــٰى َواْلَيَتاَمٰى 
اجْلُنُــِب  َواجْلَــاِر  اْلُقْرَبــٰى  ِذي  َواجْلَــاِر  َوامْلََســاِكنِي 
ــبِيِل َوَمــا َمَلَكــْت  اِحــِب بِاجْلَنْــِب َواْبــِن السَّ َوالصَّ
َأْياَمُنُكــْم ۗ إِنَّ اهللََّ اَل حُيِــبُّ َمــْن َكاَن خُمَْتــااًل َفُخــوًرا﴾ 
)ســورة النســاء: اآليــة 36(. فاإلســالم دائــرة جامعــة 
حتتضــن كل دوائــر ورمــوز االنتــامء الصغــرى واجلزئية 
ــر  ــالم؛ األم ــامل اإلس ــلم وع ــة يف دنيــا املس واملرحلي
الــذي يــدل عــىل تكامليــة العالقــة بــني هــذه األبعــاد 
األربعــة، وأهنــا عالقــة جتمــع بــني العــام واخلــاص يف 

ــل.  ــس منفص ــل ولي ــط متص خ

3(الثقافة اإلسالمية وتعزيز مقومات االنتامء:
باســتقراء أدبيــات البحــث - حمــل الدراســة - اتضــح 
أهنــا تــكاد تتفــق عــىل أمهيــة إســهام املناهــج الدراســية 
ــارات  ــم وامله ــات والقي ــارف واالجتاه ــن املع يف تكوي
ــال  ــد املج ــا تع ــامء؛ إذ إهن ــات االنت ــزز مقوم ــي تع الت
الرئيــس والقــوة املوجهــة لتحقيــق األهــداف املرغوبة، 
ــر  ــون ع ــي أن يك ــك ينبغ ــق ذل ــإن حتقي ــم ف ــن ث وم
املرتبطــة  واملقــررات  عامــة،  الدراســية  املقــررات 

ــة. ــامء خاص ــات االنت بمقوم
املقــررات  مــن  اإلســالمية  الثقافــة  مقــرر  ويعــد 
التخصصــات  خمتلــف  تدرســها  التــي  األساســية 
األكاديميــة باجلامعــات الســعودية، ومــن خــالل هــذه 
املقــررات يتــم ربــط الطَّالــب بالثَّقافــة اإلســالميَّة 
ــة  اهلويَّ ومُتَيِّــز  د  حُتــدِّ تــي  الَّ والقواعــد  واألســس 
الثَّقافــة  مقــرر  مــن  الغايــة  وتتمثــل  اإلســالميَّة. 
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الــح يف نفســه،  اإلســالميَّة يف إعــداد طالــب العلــم الصَّ
النَّافــع ملجتمعــه، واملستشــعر ألمهيَّــة الِّديــن يف حياتــه، 
ــة  ــه ترمج ــىل ترمجت ــادر ع ــه، والق ــامء إلي ــز باالنت واملعت
ســلوكيَّة حيَّــة، ُتظهــر عظمتــه وتســهم يف إخــراج 
ــعى  ــة، ويس ــق العبوديَّ ــىل حتقي ــل ع ــاين يعم ــع رب جمتم

هلــا يف كل جوانــب احليــاة )الزهــراين، 2020(.
ــدة  ــداف ع ــالمية أه ــة اإلس ــرر الثقاف ــس مق ولتدري
ترســيخ  منهــا:  حتقيقهــا،  إىل  جامعــة  كل  تســعى 
العقيــدة اإلســالمية الصحيحــة، وإجيــاد وعــي علمــي 
ــب  ــط الطال ــه، ورب ــالم ومبادئ ــة اإلس ــح بحقيق صحي
اجلامعــي بمصــادر الديــن والتريــع اإلســالمي، 
ــده  ــدة، وتزوي ــات الواف ــات والثقاف ــريه بالتحدي وتبص
ــه  ــه ومبادئ ــن دين ــاع ع ــه الدف ــن خالل ــتطيع م ــام يس ب
وأمتــه وتارخيــه املجيــد، وغــرس العاطفــة اإلســالمية 
االعتــدال  بمنهــج  وامللتزمــة  املعتدلــة  الرشــيدة 
والوســطية يف قلــب الطالــب وتغذيتــه بــام يدفعــه 
إىل تطبيــق اإلســالم وتعاليمــه يف ســلوكه الفــردي 
واالجتامعــي ويف ســائر شــؤون حياتــه )فتــح اهلل، 

1438هـــ(.
ــة  ــة التعليمي ــت السياس ــإذا كان ــر؛ ف ــب آخ ــن جان وم
للمملكــة العربيــة الســعودية تؤكد يف أسســها وأهدافها 
ــن  ــه م ــة؛ فإن ــاده الثقافي ــامء وأبع ــات االنت ــىل مقوم ع
ــة  ــة التعليمي ــارص العملي ــة عن ــس كاف ــالزم أن تعك ال
هــذه السياســة التــي متثــل: القواعــد واملبــادئ العامــة 
ــام  ــم ب ــه التعلي ــم وتوجي ــة لتنظي ــا الدول ــي تضعه الت
خيــدم أهدافهــا العامــة ومصلحتهــا الوطنيــة، كــام أهنــا 
توجــه وتســاعد متخــذي القــرار عــىل اختــاذ قــرارات 
حتقــق األهــداف املرجــوة مــن اخلطــط والرامــج 
ــن:  ــرِّ ع ــتور املع ــا الدس ــن كوهن ــاًل ع ــة، فض التعليمي
ــوره  ــده وتص ــه وتقالي ــه وعادات ــع وقيم ــدة املجتم عقي
للمســتقبل ومــا حيتــاج إليــه مــن قــوى بريــة مؤهلــة 
ــي  ــي الت ــا ه ــام أهن ــاملة، ك ــة الش ــاركة يف التنمي للمش
ــم  ــه وحتك ــي وتوجه ــام التعليم ــة النظ ــط حرك تضب

ــى، 2019(. ــاته )مصطف ــل مؤسس ــل داخ العم
وباســتقراء وثيقــة سياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة 
ــع  ــىل مجي ــا ع ــح تأكيده ــعودية )1416هـــ(، يتض الس
مقومــات االنتــامء يف كثــري مــن مفرداهتــا، ومــن ذلــك 

ــىل: ــا ع ــر- تأكيده ــال ال احل ــبيل املث ــىل س - ع
ــًا 	  ــالم دين ــا وباإلس ــاهلل رًب ــامن ب ــادة:٢(: اإلي )امل

ــوالً. ــا ورس ــلم نبًي ــه وس ــىل اهلل علي ــد ص وبمحم
ــادة:3(: التصــور اإلســالمي الكامــل للكــون 	  )امل

واإلنســان واحليــاة، وأن الوجــود كلــه خاضــع ملــا 
ــه دون  ــوق بوظيفت ــوم كل خمل ــاىل، ليق ــنه اهلل تع س

خلــل أو اضطــراب.
)املــادة:6(: املثــل العليــا التــي جــاء هبــا اإلســالم 	 

لقيــام حضــارة إنســانية رشــيدة بنــاءة هتتــدي 
ــق  ــلم، لتحقي ــه وس ــىل اهلل علي ــد ص ــالة حمم برس

ــرة. ــدار اآلخ ــعادة يف ال ــا، والس ــزة يف الدني الع
)املــادة:١١(: الثقافــة اإلســالمية مــادة أساســية يف 	 

مجيــع ســنوات التعليــم العــايل.
)املــادة:١٢(: توجيــه العلــوم واملعــارف بمختلــف 	 

أنواعهــا وموادهــا وجهــة إســالمية يف معاجلــة 
وطــرق  نظرياهتــا  عــىل  واحلكــم  قضاياهــا 
ــالم،  ــن اإلس ــة م ــون منبثق ــى تك ــتثامرها، حت اس

متناســقة مــع التفكــري اإلســالمي الســديد. 
)املــادة:١5(: ربــط الرتبيــة والتعليــم يف مجيــع 	 

املراحــل بخطــة التنميــة العامــة للدولــة.
ــورات 	  ــع التط ــي م ــل الواع ــادة:١6(: التفاع )امل

ــة  ــوم والثقاف ــن العل ــة يف ميادي ــة العاملي احلضاري
واآلداب، بتتبعهــا واملشــاركة فيهــا، وتوجيههــا بــام 
ــدم. ــري والتق ــانية باخل ــع واإلنس ــىل املجتم ــود ع يع

)املــادة:١7(: الثقــة الكاملــة بمقومــات األمــة 	 
ــالف  ــىل اخت ــا ع ــامن بوحدهت ــالمية، واإلي اإلس

ــا. ــن دياره ــا وتباي ــها وألواهن أجناس
)املــادة:١8(: االرتبــاط الوثيــق بتاريــخ أمتنــا 	 

ــري  ــن س ــادة م ــالمي، واإلف ــا اإلس ــارة دينن وحض
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ــا  ــا يف حارضن ــًا لن ــك نراس ــون ذل ــالفنا، ليك أس
ومســتقبلنا.

)املــادة:١9(: التضامــن اإلســالمي يف ســبيل مجــع 	 
كلمــة املســلمني وتعاوهنــم ودرء األخطــار عنهــم.

)املــادة:٢0(: احــرتام احلقــوق العامــة التــي كفلهــا 	 
اإلســالم ورشع محايتهــا حفاًظــا عــىل األمــن، 
وحتقيًقــا الســتقرار املجتمــع املســلم يف الديــن 

ــال. ــل وامل ــرض والعق ــل والع ــس والنس والنف
)املــادة:٢١(: التكافــل االجتامعــي بــني أفــراد 	 

املجتمــع تعاونــًا وحمبــة وإخــاء وإيثــاًرا للمصلحــة 
ــة. ــة اخلاص ــىل املصلح ــة ع العام

)املــادة:٢3(: شــخصية اململكــة العربية الســعودية 	 
متميــزة بــام خصهــا اهلل بــه، من حراســة مقدســات 
ــاذ  ــي واخت ــط الوح ــىل مهب ــا ع ــالم وحفاظه اإلس
اإلســالم عقيــدة وعبــادة ورشيعــة، ودســتور 
حيــاة، واستشــعار مســؤولياهتا العظيمــة يف قيــادة 

ــري. ــا إىل اخل ــالم وهدايته ــة باإلس البري
لريعــة 	  الــوالء  روح  تنميــة  )املــادة:٢9(: 

أو  نظــام  مــن كل  بالــراءة  اإلســالم، وذلــك 
مبــدأ خيالــف هــذه الريعــة، واســتقامة األعــامل 
الشــاملة. العامــة  أحكامهــا  وفــق  والترفــات 

)املــادة:33(: تربيــة املواطــن املؤمــن ليكــون لبنــة 	 
صاحلــة يف بنــاء أمتــه، ويشــعر بمســؤولياته خلدمــة 

بــالده والدفــاع عنهــا.
ــب 	  ــدر املناس ــب بالق ــد الطال ــادة:34(: تزوي )امل

مــن املعلومــات الثقافيــة واخلــرات املختلفــة التــي 
جتعــل منــه عضــوًا عامــاًل يف املجتمــع.

الطــالب 	  إحســاس  تنميــة  )املــادة:35(: 
واالقتصاديــة  الثقافيــة  املجتمــع  بمشــكالت 
حلهــا. يف  لإلســهام  وإعدادهــم  واالجتامعيــة، 

)املــادة:36(: تأكيــد كرامــة الفــرد وتوفــري الفرص 	 
املناســبة لتنميــة قدراتــه حتــى يســتطيع املســامهة يف 

ــة األمة. هنض

العامليــة 	  باإلنجــازات  االهتــامم  )املــادة:4٢(: 
يف مياديــن العلــوم واآلداب والفنــون املباحــة، 
وإظهــار أن تقــدم العلــوم ثمــرة جلهــود اإلنســانية 
ــه أعــالم اإلســالم يف  ــا أســهم ب ــراز م ــة، وإب عام

ــة. ــة والعملي ــن العلمي ــف امليادي خمتل
ــن 	  ــم م ــام لوطنه ــالب ب ــري الط ــادة:48(: تبص )امل

ــة إنســانية  ــدة، وحضــارة عاملي أجمــاد إســالمية تلي
ــة،  ــة واقتصادي ــة وطبيعي ــا جغرافي ــة ومزاي عريق

ــا. ــم الدني ــني أم ــة ب ــن أمهي ــه م ــام ملكانت وب
)املــادة:49(: فهــم البيئــة بأنواعهــا املختلفــة، 	 

ــف  ــىل خمتل ــرف ع ــالب بالتع ــاق الط ــيع آف وتوس
أقطــار العــامل، ومــا يتميــز بــه كل قطــر مــن إنتــاج 
وثــروات طبيعيــة، مــع التأكيــد عــىل ثــروات 
بالدنــا ومواردهــا اخلــام، ومركزهــا اجلغــرايف 
واالقتصــادي، ودورهــا الســيايس القيــادي يف 
احلفــاظ عــىل اإلســالم، والقيــام بواجــب دعوتــه، 
وإظهــار مكانــة العــامل اإلســالمي، والعمــل عــىل 

ــه. ــط أمت تراب
)املــادة:6١(: إقامــة الّصــالت الوثيقــة التــي تربــط 	 

بــني أبنــاء اإلســالم وتــرز وحــدة أمتــه.
ــة 	  ــوالء هللّ ومتابع ــدة ال ــة عقي ــادة:١09(: تنمي )امل

الســري يف تزويــد الطالــب بالثقافــة اإلســالمية 
التــي تشــعره بمســؤولياته أمــام اهللّ عــن أمــة 
ــة  ــة والعملي ــه العلمي ــون إمكانيات ــالم، لتك اإلس

ــرة. ــة مثم نافع
ــني 	  ــاء مؤهل ــني أكف ــداد مواطن ــادة:١١0(: إع )امل

ــم يف  ــًا، ألداء واجبه ــاًل عالي ــًا تأهي ــا وفكري علمي
خدمــة بالدهــم والنهــوض بأمتهــم، يف ضــوء 
ــديدة. ــالم الس ــادئ اإلس ــليمة، ومب ــدة الس العقي
ــة  ــة يف اململك ــة التعليمي ــبق أن السياس ــا س ــح مم يتض
العربيــة الســعودية أكــدت عــىل أبعــاد االنتــامء الدينيــة 
ــاء، يف  ــانية مجع ــالمية ولإلنس ــة اإلس ــة ولألم والعربي
كل مــن ُأسســها وغاياهتــا وأهدافهــا العامــة واخلاصــة 
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ــايل،  ــم الع ــي والتعلي ــل اجلامع ــم قب ــل التعلي بمراح
ــهام يف  ــية لإلس ــج الدراس ــط واملناه ــه اخلط ــع توجي م
ــة  ــعى الدراس ــا تس ــذا م ــه، وه ــك وحتقيق ــل ذل تأصي

ــه. ــف عن ــة للكش التحليلي

إجراءات الدراسة التحليلية:
منهج الدراسة:	 

ــىل  ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
ــع  ــىل مج ــد ع ــذي يعتم ــوى ال ــل املحت ــلوب حتلي أس
البيانــات مــن حمتــوى الكتــب أو مــواد االتصــال 
املــراد حتليلهــا، ثــم تصنيــف وتبويــب هــذه البيانــات 
لوصــف مــا هــو كائــن ومــا يتضمنــه ذلــك الوصــف 

ــة. ــل واملقارن ــري والتحلي ــن التفس م

جمتمع الدراسة والعينة: 	 
الثقافــة  كتــب  مجيــع  يف  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل 
بجــدة،  العزيــز  امللــك عبــد  بجامعــة  اإلســالمية 
ــتويات  ــة مس ــدرس يف أربع ــب ُت ــة كت ــا أربع وعدده
خمتلفــة. وقــد تــم اختيــار كل هــذه الكتــب لتحليلهــا، 
ويوضــح اجلــدول اآليت توصيفــًا خمتــرًا هلــذه الكتــب 

ــة: ــة التحليلي ــة الدراس ــل عين ــي متث الت

عدد اسم الكتاب ورمزهاملستوى
وحداته

عدد 
صفحاته

13265اإليامن والعبادة )101(األول
8185الكتاب والسنة )201(الثاين

نظام األرسة يف اإلسالم الثالث
)301(10187

الرسول القدوة صىل اهلل الرابع
22195عليه وسلم )401(

جــدول )1(: توصيــف كتــب الثقافــة اإلســالمية )عينــة الدراســة التحليليــة( 
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز

أدوات الدراسة:	 
ــئلتها،  ــن أس ــة ع ــة واإلجاب ــداف الدراس ــق أه  لتحقي
تــم بنــاء قائمــة بمقومــات االنتــامء التــي ينبغــي 
تضمينهــا باملناهــج الدراســية، وذلــك يف ضــوء أدبيات 

البحــث التــي تــم اســتقراؤها يف هــذه الدراســة، وقــد 
ــن  ــة م ــة مكون ــة عمدي ــة لعين ــذه القائم ــت ه ه ُوجِّ
)24( خبــريًا تربويــًا مــن املختصــني بمجــال الدراســة، 
ــات  ــة مقوم ــول أمهي ــم ح ــتطالع آرائه ــك الس وذل
ــة  ــر درجــة أمهي ــامء املرفقــة بالقائمــة. وبعــد تقدي االنت
ضعيفــة(،  متوســطة،  )كبــرية،  االنتــامء  مقومــات 
اقتــرت الدراســة عــىل املقومــات التــي اتفــق اخلــراء 
عــىل أمهيتهــا بدرجــة كبــرية بنســبة 90% فأكثــر، وتــم 
اعتامدهــا كمعيــار لتحليــل حمتــوى كتــب الثقافــة 
اإلســالمية بجامعــة امللــك عبــد العزيــز للكشــف عــن 
واقــع إســهامها يف حتقيــق مقومــات االنتــامء. وقــد مــرَّ 
ــيد، 2020(: ــة )الس ــوات اآلتي ــل باخلط ــذا التحلي ه

)١( حتديد فئات التحليل: 
ويقصــد هبــا العنــارص الرئيســة والفرعيــة التــي يمكــن 
املحتــوى عــىل  مــن صفــات  تصنيــف كل صفــة 

أساســها. وتنقســم إىل:
ــة أ.  ــات املضمــون، واعتمــدت الدراســة عــىل فئ فئ

"موضــوع مــادة االتصــال" التــي يقصــد هبــا 
حتليــل املوضــوع الرئيــس ملــادة االتصــال إىل عــدد 
ــي يتضمنهــا ذلــك  ــة الت مــن املوضوعــات الفرعي

ــوع. املوض
ــي ب.  ــىل فئت ــة ع ــدت الدراس ــكل، واعتم ــات الش فئ

ــد  ــري": ويقص ــكل التعب ــال، وش ــكل االتص "ش
هبــام األســاليب واألشــكال التــي يتــم مــن خالهلــا 
ــواء  ــال، س ــادة االتص ــل م ــة ونق ــذ أو صياغ تنفي
ــي،  ــح أو ضمن ــكل رصي ــورًا بش ــذا مذك أكان ه
وســواء أكان هــذا مذكــورًا يف أهــداف الوحــدات 
ــة. ــة والتقويمي ــطة اإلثرائي ــا أم يف األنش أم يف متنه

)٢( حتديد وحدات التحليل: 
واعتمــدت الدراســة عــىل "وحــدة الفقــرة"، والتــي تم 
ــاب  ــدات الكت ــه وح ــام تتضمن ــة ب ــا يف الدراس حتديده
مــن قضايــا وموضوعــات ترتبــط بمقومــات االنتــامء.
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)3( التأكد من صدق أداة حتليل املضمون: 
ــات  ــة مقوم ــراء ألمهي ــر اخل ــار تقدي ــم اعتب ــد ت وق
االنتــامء بمثابــة التحقــق مــن الصــدق الظاهــري 
ــرات  ــىل الفق ــاء ع ــم اإلبق ــث ت ــك حي ــألداة، وذل ل
ــت  ــرية وكان ــة كب ــة أمهي ــىل درج ــت ع ــي حصل الت
ــة  ــة أمهي ــىل درج ــل ع ــا حص ــذف م ــرة، وح )67( فق

ــرة. ــت )16( فق ــك وبلغ ــن ذل ــل م أق

)4( التأكد من ثبات أداة حتليل املضمون: 
ــها  ــادة نفس ــل امل ــلوب حتلي ــة بأس ــذت الدراس وأخ
مرتــني، وعــىل فرتتــني متباعدتــني، وذلــك بــأن يقــوم 
ــوع  ــادة موض ــن امل ــرية م ــة صغ ــل عين ــث بتحلي الباح
الدراســة، وبعــد فــرتة مــن الزمــن يعيــد بنفســه حتليــل 
ــذي  ــابق ال ــل الس ــوع للتحلي ــة دون الرج ــس العين نف
أجــراه. وبعــد ذلــك يتــم اســتخراج معامــل االتفــاق 
بــني نتائــج التحليــل عــن طريــق معادلــة هولســتي: = 

ن2( ن1+  )2ت/ 
حيــث ت= عــدد احلــاالت املتفــق عليهــا، ن1= عــدد 
ــاالت يف  ــدد احل ــل األول، ن2= ع ــاالت يف التحلي احل

التحليــل الثــاين.
ــل  ــني بتحلي ــد الباحث ــام أح ــات األداة، ق ــار ثب والختب
ــم  ــة، ث ــب األربع ــن الكت ــاب م ــن كل كت ــني م وحدت

ــاب  ــم حس ــبوعني، وت ــرور أس ــد م ــل بع ــاد التحلي أع
ــتي كاآليت: ــة هولس معادل

معامل الثبات = 
 0.97 = )741/720( = )360+381/360×2(

ــدًا،  ــاِل ج ــات ع ــل ثب ــة إىل معام ــذه النتيج ــري ه وتش
ومــن ثــم يمكــن االطمئنــان إىل ثبــات التحليــل بوجــه 

عــام.

ــوى:  ــز املحت ــي لرتمي ــاب كم ــام حس ــيس نظ )5( تأس
ــاليب  ــر األس ــة أكث ــب املئوي ــرارات والنس ــد التك وُتع
املحتــوى. وقــد  ترميــز  اإلحصائيــة اســتخدامًا يف 
اإلحصائيــة  األســاليب  بتلــك  الدراســة  اكتفــت 
ــة دون  ــات معين ــىل توجه ــل ع ــة التحلي ــار عين القتص

ــا. غريه

)6( اســتخالص االســتنتاجات وتفســر املــؤرشات 
ــة:  ــة واإلحصائي الكمي

وهذا ما سيبينه العنر اآليت.

نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
اتضــح مــن حتليــل كتــب الثقافــة اإلســالمية بجامعــة 
االنتــامء  ملقومــات  دعمهــا  العزيــز  عبــد  امللــك 
اإلســالمي بصــورة كبــرية جــدًا، واجلــدول اآليت 

يوضــح ذلــك:

األهدافمقومات االنتامءالكتاب واملستوى
املتن

النسبةالتكراراتاألنشطة
املئوية ضمنيرصيح

اإليامن والعبادة )1(
34.71%11445716487822اإلسالمي

0.55%210113-العاملي
18.83%5724213215446اإلسالميالكتاب والسنة )2(

نظام األرسة يف اإلسالم 
)3(

23.31%6935610621552اإلسالمي
0.30%1247-الوطني

22.30%333348378528اإلسالميالرسول القدوة )4(
27313924972062368إمجايل التكرارات

%%11.53%58.78%20.99%8.70%100

جدول )2(: واقع إسهام كتب الثقافة اإلسالمية بجامعة امللك عبد العزيز يف حتقيق مقومات االنتامء
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جدول )3(: مقومات االنتامء املتضمنة بكتاب اإليامن والعبادة )1( مرتبة تنازليًا

جدول )4(: مقومات االنتامء املتضمنة بكتاب الكتاب والسنة )2( مرتبة تنازليًا

ويبني هذا اجلدول أن:
ــد 	  ــك عب ــة املل ــالمية بجامع ــة اإلس ــب الثقاف كت

االنتــامء  مقومــات  حتقيــق  يف  تســهم  العزيــز 
ــث  ــك حي ــدًا، وذل ــرية ج ــبة كب ــالمي بنس اإلس
بلغــت التكــرارات الداعمــة لتلــك املقومــات 
)2348( تكــرارًا بنســبة )99.15%(، أمــا النســبة 
املتبقيــة فتوزعــت عــىل مــا حيقــق االنتــامء العاملــي 
ــي  ــامء الوطن ــق االنت ــا حيق ــبة )0.55%(، وم بنس

الســعودي بنســبة )%0.30(.
ــامء 	  ــات االنت ــق مقوم ــي حتق ــرارات الت ــر التك أكث

اإلســالمي ُذكــرت يف فئــة متــن وحــدات الكتــب 
ــرارًا  ــت )1389( تك ــث بلغ ــح، حي ــكل رصي بش
ــدات  ــن وح ــة مت ــم يف فئ ــبة )59.16%(، ث بنس
الكتــب بشــكل ضمنــي بـــ)485( تكــرارًا بنســبة 

بـــ)273(  فئــة األهــداف  ثــم يف   ،)%20.66(
فئــة  يف  وأخــريًا   ،)%11.63( بنســبة  تكــرارًا 

ــبة )%8.56(. ــرار بنس ــطة بـــ)201( تك األنش
كتــاب املســتوى األول "اإليــامن والعبــادة" هو أكثر 	 

ــات  ــق مقوم ــي حتق ــالمية الت ــة اإلس ــب الثقاف كت
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــك حي ــالمي، وذل ــامء اإلس االنت
دعمــه لتلــك املقومــات )34.71%(، ثــم كتــاب 
"نظــام األرسة يف اإلســالم"  الثالــث  املســتوى 
بنســبة )23.31%(، وكتــاب املســتوى الرابــع 
ثــم   ،)%22.30( بنســبة  القــدوة"  "الرســول 
كتــاب املســتوى الثــاين "الكتــاب والســنة" بنســبة 
ذلــك  تبــني  اآلتيــة  واجلــداول   .)%18.83(

ــاًل: تفصي
 	

األهدافمقومات االنتامء
رصيح

املتن
النسبةالتكراراتاألنشطة

املئوية ضمني

اإلسالمي

84.07%11440610181702التعريف بمقومات االنتامء لإلسالم.
استشعار أمهية مقومات االنتامء لإلسالم وحاجة 

8.26%3137169-الناس إليها.

4.55%1123438-املحافظة عىل أداء الواجبات والتكاليف اإلسالمية.
التوعية بالتحديات أو املشكالت التي تواجه املجتمع 

0.96%8-62-اإلسالمي.

بيان نجاحات املسلمني وإنجازاهتم يف شتى 
0.60%3115-املجاالت.

بيان النجاحات واإلنجازات التي حققها العامل يف العاملي
1.56%210113-شتى املجاالت.

األهدافمقومات االنتامء
رصيح

النسبةالتكراراتاألنشطةاملتن
املئوية ضمني

اإلسالمي

26.23%4459113117التعريف بمقومات االنتامء لإلسالم.
25.56%131766114املحافظة عىل أداء الواجبات والتكاليف اإلسالمية.

استشعار أمهية مقومات االنتامء لإلسالم وحاجة الناس 
23.09%962284103إليها.

تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات اإلسالمية 
18.83%84-7212-البارزة يف مجيع امليادين.

6.28%3185228بيان نجاحات املسلمني وإنجازاهتم يف شتى املجاالت.
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األهدافمقومات االنتامء
رصيح

النسبةالتكراراتاألنشطةاملتن
املئوية ضمني

اإلسالمي

36.67%34145206205التعريف بمقومات االنتامء لإلسالم.
املحافظة عىل أداء الواجبات والتكاليف 

29.70%998518166اإلسالمية.

التفاعل اإلجيايب مع القضايا أو التحديات التي 
11.63%15210265تواجه اإلسالم.

التوعية بالتحديات أو املشكالت التي تواجه 
9.48%142213453املجتمع اإلسالمي.

6.44%4229136التعريف باملؤسسات واملنظامت اإلسالمية.
استشعار أمهية مقومات االنتامء لإلسالم وحاجة 

4.83%27-7173الناس إليها.

1.25%1247-التعريف بطبيعة احلياة يف املجتمع السعودي.الوطني

جدول )5(: مقومات االنتامء املتضمنة بكتاب نظام األرسة يف اإلسالم )3( مرتبة تنازليًا

جدول )6(: مقومات االنتامء املتضمنة بكتاب الرسول القدوة )4( مرتبة تنازليًا

األهدافمقومات االنتامء
رصيح

النسبةالتكراراتاألنشطةاملتن
املئوية ضمني

اإلسالمي

33.14%111291025175التعريف بمقومات االنتامء لإلسالم.
التوعية بالتحديات أو املشكالت التي تواجه 

20.45%8631918108املجتمع اإلسالمي.

تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات 
13.07%436131669اإلسالمية البارزة يف مجيع امليادين.

التعريف بالفتوحات اإلسالمية وكيفية انتشار 
10.80%23671257اإلسالم.

املحافظة عىل أداء الواجبات والتكاليف 
8.90%22811647اإلسالمية.

الدفاع عن املقدسات اإلسالمية والتضحية من 
4.55%24-1014-أجلها.

التفاعل اإلجيايب مع القضايا أو التحديات التي 
3.41%18-2133تواجه اإلسالم.

2.46%291113التعريف بطبيعة احلياة يف املجتمعات اإلسالمية.
استشعار أمهية مقومات االنتامء لإلسالم وحاجة 

1.70%9-135الناس إليها.

بيان نجاحات املسلمني وإنجازاهتم يف شتى 
0.76%4--4-املجاالت.

تنمية روح االنتامء ووحدة املصالح املشرتكة بني 
0.76%4--13الدول اإلسالمية.
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ــة  ــب الثقاف ــهام كت ــداول إس ــذه اجل ــن ه ــح م ويتض
االنتــامء  مقومــات  حتقيــق  يف  األربعــة  اإلســالمية 
اإلســالمي بنســب كبــرية جــدًا بصــورة جمملــة، إال أن 
هــذه النســب تتفــاوت تفصيــاًل فيــام بينهــا ســواًء عــىل 
ــىل  ــات، ع ــتوى املقوم ــىل مس ــب أم ع ــتوى الكت مس
ــف  ــوم "التعري ــىل أن مق ــًا ع ــق مجيع ــا تتف ــم أهن الرغ
ــده،  ــث مقاص ــن حي ــالم م ــامء لإلس ــات االنت بمقوم
ومظاهــره  وخصائصــه،  وأحكامــه،  وأركانــه، 
مقومــات  مقدمــة  يف  يــأيت  والرعيــة"  العقائديــة 
الثقافــة  كتــب  حتققهــا  التــي  اإلســالمي  االنتــامء 
ــز. وهبــذا، كان  ــد العزي اإلســالمية بجامعــة امللــك عب
ترتيــب مقومــات االنتــامء اإلســالمي يف كتــب الثقافــة 

اإلســالمية - جمملــة - عــىل النحــو اآليت:
ــرار 	  ــالم، بتك ــامء لإلس ــات االنت ــف بمقوم التعري

ــرة. ــغ )1199( م بل
والتكاليــف 	  الواجبــات  أداء  عــىل  املحافظــة 

مــرة.  )365( بلــغ  بتكــرار  اإلســالمية، 
االنتــامء لإلســالم 	  استشــعار أمهيــة مقومــات 

ــرة. ــغ )208( م ــرار بل ــا، بتك ــاس إليه ــة الن وحاج
ــه 	  ــي تواج ــكالت الت ــات أو املش ــة بالتحدي التوعي

ــرة. ــغ )169( م ــرار بل ــالمي، بتك ــع اإلس املجتم
تســليط الضــوء عــىل الرمــوز أو الشــخصيات 	 

اإلســالمية البــارزة يف مجيــع املياديــن، بتكــرار بلــغ 
ــرة. )153( م

التفاعــل اإلجيــايب مــع القضايــا أو التحديــات 	 
التــي تواجــه اإلســالم، بتكــرار بلــغ )83( مــرة.

التعريــف بالفتوحــات اإلســالمية وكيفيــة انتشــار 	 
اإلســالم، بتكــرار بلــغ )57( مــرة.

ــتى 	  ــم يف ش ــلمني وإنجازاهت ــات املس ــان نجاح بي
ــرة. ــغ )37( م ــرار بل ــاالت، بتك املج

التعريــف باملؤسســات واملنظــامت اإلســالمية، 	 
ــرة. ــغ )36( م ــرار بل بتك

ــة 	  ــالمية والتضحي ــات اإلس ــن املقدس ــاع ع الدف

ــرة. ــغ )24( م ــرار بل ــا، بتك ــن أجله م
املجتمعــات 	  يف  احليــاة  بطبيعــة  التعريــف 

مــرة.  )13( بلــغ  بتكــرار  اإلســالمية، 
ــرتكة 	  ــح املش ــدة املصال ــامء ووح ــة روح االنت تنمي

ــرات. ــغ )4( م ــرار بل ــالمية، بتك ــدول اإلس ــني ال ب
ــالمية 	  ــة اإلس ــب الثقاف ــذا أن كت ــن ه ــح م ويتض

ركــزت يف تعزيــز االنتــامء اإلســالمي عــىل البعــد 
املعــريف حيــث بلغــت التكــرارات املمثلــة لفقراتــه 
الســبعة )1664( تكــرارًا بنســبة )%70.87(، 
ــة  ــة املمثل ــرات الثالث ــرارًا للفق ــل )295( تك مقاب
للبعــد الوجــداين بنســبة )12.56%(، و)389( 
ــني  ــني املمثلت ــبة )16.57%( للفقرت ــرارًا بنس تك

ــلوكي. ــد الس للبع
ومن األمثلة املوضحة ملا سبق ما يي:

االنتــامء 	  بمقومــات  بالتعريــف  يتعلــق  فيــام 
ــة  ــان حقيق ــىل بي ــاب )1( ع ــز الكت ــالم؛ رك لإلس
حقيقــة  وتوضيــح  الســتة،  وأركانــه  اإليــامن 
ــا،  ــا وصوارفه ــا ورشوط قبوهل ــادة وحمركاهت العب
ــرآن  ــف الق ــىل تعري ــاب )2( ع ــز الكت ــام رك بين
الكريــم وأســامئه وأوصافــه وأوجــه إعجــازه 
بفضائــل  التعريــف  وعــىل  نزولــه،  وأســباب 
ــه،  ــل نبوت ــلم، ودالئ ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
ــرآن  ــا بالق ــا وعالقته ــنته وحجيته ــف بس والتعري
الكريــم، أمــا الكتــاب )3(؛ فتنــاول تعريــف 
ــكام  ــا، وأح ــالم ومقاصده ــام األرسة يف اإلس نظ
النــكاح والطــالق، واحلقــوق الزوجيــة، وحقــوق 
بينــام  الوالديــن واألوالد، وحقــوق األرحــام، 
ــداث  ــض األح ــان بع ــاب )4( ببي ــص الكت اخت
النبويــة منــذ بعثــة املصطفــى صــىل اهلل عليــه 
ــالم.  ــالة والس ــه الص ــه علي ــى وفات ــلم وحت وس

ــام يتعلــق باملحافظــة عــىل أداء الواجبــات 	  وفي  -
 )1( الكتــاب  اهتــم  اإلســالمية؛  والتكاليــف 
ــادة،  ــول العب ــامن، ورشوط قب ــض اإلي ــان نواق ببي
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والســلوكيات املوضحــة للتفريــط فيهــا، وأوضــح 
ــن  ــو كل م ــلمني نح ــات املس ــاب )2( واجب الكت
الكريــم مــن حيــث حفظــه وتدبــره  القــرآن 
ــو  ــه، ونح ــوة إلي ــه والدع ــق ب ــه والتخل وتعليم
الســنة النبويــة مــن حيــث التســليم هلــا والتحاكــم 
إليهــا والعنايــة بحفظهــا وســبل نرها والتمســك 
هبــا، أمــا الكتــاب )3(؛ فأرشــد إىل عوامــل تفكيك 
مــن  الوقايــة  أســاليب  وأن  األرس،  وإضعــاف 
ذلــك تتمثــل يف أداء كل أفــراد األرسة للواجبــات 
املنوطــة هبــم داخــل األرسة وخارجهــا، بينــام 
ــق يف  ــيد اخلل ــداء بس ــاب )4( إىل االقت ــه الكت وجَّ

ــة. ــة املختلف ــف احلياتي ــة املواق كاف
ــامء 	  ــة مقومــات االنت ــام يتعلــق باستشــعار أمهي وفي

لإلســالم وحاجــة النــاس إليهــا، ويف معــرض 
ــاول  ــالم، تن ــادة يف اإلس ــن رأس العب ــث ع احلدي
الكتــاب )1( مــا يرتبــط بخشــوع القلــوب يف 
ــتحضاره،  ــىل اس ــة ع ــائل املعين ــالة، والوس الص
ــك.  ــح يف ذل ــلف الصال ــب الس ــوال ومرات وأح
ويف احلديــث عــن اإليــامن بــاهلل، عــرض الكتــاب 
ــا  ــن، وم ــة إىل الدي ــس البري ــة النف ــه حلاج ذات
ــوب  ــة للقل ــن هداي ــن م ــور الدي ــم بأم ــببه العل س
والعقــول، ومــا ســببه اإلعــراض عنــه أو اإلحلــاد 
أو االنحــراف عــن هــدى اهلل مــن ضــالل وشــقاء 
وخــران. أمــا الكتــاب )2(؛ فأســهب - يف أكثــر 
ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــة تدب ــدة - يف أمهي ــن وح م
وأمثلــة ونــامذج تطبيقيــة عــىل حتقيــق هــذا التدبــر، 
والتخلــق بــه، وكذلــك كانــت احلــال مــع الســنة 
ــليم  ــا والتس ــا هب ــة الرض ــث أمهي ــن حي ــة م النبوي
الكتــاب )3( تصــدر احلديــث عــن  هلــا. ويف 
ــداين  ــث وج ــه حدي ــالم بأن ــام األرسة يف اإلس نظ
ــي  ــاري الراق ــام احلض ــذا النظ ــزاز هب ــه االعت هدف
ــواء أكان  ــزاز س ــذا االعت ــىل ه ــع، وأن يتج والرفي
بــني املســلمني بعضهــم البعــض، أم بينهــم وبــني 

غريهــم مــن األمــم. أمــا الكتــاب )4(؛ فبــنيَّ 
أمهيــة اختــاذ القــدوات – التــي ال توجــد عــىل 
أكمــل وجــه إال يف وقائــع الســرية النبويــة - حتــى 
يــزداد إيــامن املــرء، ويعــرف دينــه، وينــال الســعادة 

ــرة. ــا واآلخ يف الدني
وفيــام يتعلــق بالتوعيــة بالتحديــات أو املشــكالت 	 

عــرض  اإلســالمي،  املجتمــع  تواجــه  التــي 
الكتــاب )1( يف بضــع فقــرات بعضــًا مــن أوجــه 
ــبهات  ــن، والش ــم والدي ــني العل ــراع ب صــور ال
املغلوطــة  واملفاهيــم  اإلســالم،  املثــارة حــول 
ــن  ــن اهلل وع ــة ع ف ــة املحرِّ ــا الكنيس ــي أثارهت الت
ــا، كذلــك أظهــر الكتــاب )3(  رســله وعــن الدني
ــل  ــة، مث ــدة واملحرم ــة الفاس ــن األنكح ــورًا م ص
ــرض  ــام ع ــل، ك ــة والتحلي ــغار واملتع ــكاح الش ن
ملشــكالت الزوجيــة وأســباهبا. ومــن األمثلــة 
الرحيــة املتعلقــة هبــذا املقــوم مــا ُذكــر يف الكتــاب 
ــالم  ــة اإلس ــر عناي ــن مظاه ــه: "وم ــا نص )3( م
بحفــظ األنســاب: حتريمــه للتبنــي؛ ذلــك ألن 
احلفــاظ عــىل النســب يقــوي االنتــامء االجتامعــي 
للفــرد، كــام يقــوي نفســيًا الشــعور باالنتــامء" 
)ص23(. أمــا الكتــاب )4(؛ فقــد عــرض لكثــري 
مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجههــا 
الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم وأصحابــه يف 

ــن. ــذا الدي ــوة هل ــبيل الدع س
ــب  ــح يف كت ــم تتض ــرى؛ فل ــامء األخ ــاد االنت ــا أبع أم
ــدًا  ــة ج ــرات قليل ــوى فق ــا س ــالمية منه ــة اإلس الثقاف
تعــر عــن إحــدى مقومــات االنتــامء العاملــي، أو 
االنتــامء الوطنــي. ففيــام خيــص االنتــامء العاملــي، 
عــرض الكتــاب )1( - وبصــورة ضمنيــة أكثــر - 
العظيــم  االنفجــار  ونظريــة  الداروينيــة،  للنظريــة 
)ص56(، ونظريــة عــامل الفيزيــاء "بــول ديفيــس" عــن 
ــة  ــون )ص57(، إضاف ــق يف الك ــط الدقي ــرة الضب ظاه
ملــا قــرره جاليليــو مــن كرويــة األرض ودوراهنــا حــول 
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ــي  ــامء الوطن ــص االنت ــا خي ــا م ــمس )ص27(. أم الش
ــرض  ــاب )3( - يف مع ــار الكت ــد أش ــعودي؛ فق الس
حديثــه عــن الــزواج املبكــر - إىل األعــراف االجتامعيــة 
فيــام يتعلــق بالــزواج بــني الشــباب الســعودي، ومــا قد 
يســببه ذلــك مــن عنوســة لــدى البعــض )ص26(، ثــم 
ــة لتعــرف  ــب الكتــاب عــىل ذلــك بأنشــطة تقويمي عقَّ
االجتامعيــة  األعــراف  هــذه  نحــو  الطــالب  آراء 

واالقتصاديــة.
ــورات  ــزى إىل تص ــابقة؛ فُتع ــج الس ــري النتائ ــا تفس أم
الثقافــة  كتــب  مؤلفــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــروا  ــث ذك ــب، حي ــذه الكت ــة ه ــن طبيع ــالمية ع اإلس
يف مقدمــة كتــاب املســتوى األول أن مثــل هــذه العلــوم 
ــل  ــتهدف التأصي ــي تس ــالمية( الت ــة اإلس )أي الثقاف
اإلســالمي للطــالب وبنائهــم وفــق املعرفــة الصحيحة 
لديــن اإلســالم لقــادرة عــىل مواجهــة التحديــات 
املحيطــة هبــم عــىل علــم وبصــرية، ومــن مل يبــِن 
معارفــه الدينيــة اعتــامدًا عــىل مصــادر التلقــي ومســائل 
ــة  ــة، كان ُعرض ــنة واجلامع ــل الس ــد أه ــاد عن االعتق
ــا،  ــا وحديثه ــات قديمه ــبهات واالنحراف ــر بالش للتأث
ــة  ــىل املعرف ــوم ع ــك العل ــامد تل ــإن اعت ــم ف ــن ث وم
الدينيــة البنائيــة والتأصيليــة كاٍف مــن ناحيــة، وذو 
ــة ويف تشــكيل مســتقبل  ــاة العملي ــرى يف احلي قيمــة ك

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــان م ــع اإلنس واق
وإذا كان هــذا التصــور غــري خمتلــف عليــه ســواء مــن 
ــة؛  ــة الوقائي ــب الرتبي ــن جان ــة أو م ــة الرعي الناحي
فــإن املختلــف عليــه هــو عــدم التفريــق بــني مفهومــي 
الثقافــة اإلســالمية والريعــة اإلســالمية؛ إذ أن الثقافة 
اإلســالمية علــم بمنهــاج اإلســالم الشــمويل يف القيــم 
ــة مقومــات األمــة  والنظــم والفكــر والــرتاث، ومعرف
اإلســالمية العامــة بتفاعالهتــا يف املــايض واحلــارض مــن 
ديــن ولغــة وتاريــخ وتــراث وحضــارة وقيــم وأهداف 
مشــرتكة، ومعرفــة التحديــات املعــارصة املتعلقــة بــكل 
ــالمية ال  ــة اإلس ــي أن الثقاف ــذي يعن ــر ال ــك؛ األم ذل

ــة  ــن رشيع ــتمد م ــاري املس ــب املعي ــىل اجلان ــر ع تقت
ــس عــىل عقيدتــه فحســب، بــل  اإلســالم واملؤسَّ
ــي يف  ــلم الواع ــان املس ــلوك اإلنس ــًا س ــن أيض تتضم
ــه إىل جمتمــع  ــي يكتســبها مــن انتامئ ــه الت ــة تعامالت كاف
إســالمي معــني، فتحــدد لــه مــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
ــل  ــلوكياته يف التعام ــه وس ــه واجتاهات ــه ومواقف معارف
ــذا  ــاس، وه ــر والن ــياء والظواه ــن األش ــري م ــع الغ م
التصــور هــو مــا اعتمدتــه الدراســة احلاليــة يف ضــوء ما 
تــم اســتقراؤه مــن أدبيــات البحــث املعنيــة باملوضــوع 
مــن ناحيــة، ويف ضــوء مــا اتفــق عليــه خــراء الرتبيــة 
عنــد اســتطالع آرائهــم حــول أمهيــة أبعــاد ومقومــات 

االنتــامء املرفقــة بالقائمــة التاليــة مــن ناحيــة أخــرى.
ــت  ــا توصل ــوء م ــور، ويف ض ــذا التص ــىل ه ــاًء ع وبن
إليــه الدراســة التحليليــة مــن نتائــج يمكــن تلخيصهــا 

فيــام يــي:
بجامعــة 	  اإلســالمية  الثقافــة  كتــب  أســهمت 

ــامء  ــات االنت ــق مقوم ــز يف حتقي ــد العزي ــك عب املل
 ،)%99.15( جــدًا  كبــرية  بنســبة  اإلســالمي 
واالنتــامء العاملــي بنســبة )0.55%(، واالنتــامء 

.)%0.30( بنســبة  الســعودي  الوطنــي 
متثلــت أكثــر مقومــات االنتــامء اإلســالمي حتققــًا 	 

لإلســالم،  االنتــامء  بمقومــات  التعريــف  يف: 
والتكاليــف  الواجبــات  أداء  عــىل  واملحافظــة 
ــامء  ــات االنت ــة مقوم ــعار أمهي ــالمية، واستش اإلس
والتوعيــة  إليهــا،  النــاس  وحاجــة  لإلســالم 
بالتحديــات أو املشــكالت التــي تواجــه املجتمــع 
اإلســالمي. أمــا أقــل هــذه املقومــات حتققــًا؛ 
فتمثلــت يف: تنميــة روح االنتــامء ووحــدة املصالح 

ــالمية. ــدول اإلس ــني ال ــرتكة ب املش
ــج -  ــور والنتائ ــذا التص ــوء ه ــن - يف ض ــه يمك فإن
اإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث واخلــاص 
ــالمية  ــة اإلس ــب الثقاف ــهام كت ــز إس ــات تعزي بمتطلب
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز يف حتقيــق مقومــات 
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االنتــامء مــن خــالل التوصيــات اآلتيــة:
اعتــامد القائمــة - املوضحــة باجلــدول اآليت - . 1

ــع  ــة كمرج ــذه الدراس ــا ه ــت إليه ــي توصل والت

مفهــرس للموضوعــات التــي يمكــن مــن خالهلــا 
ــات. ــالب اجلامع ــدى ط ــامء ل ــز االنت تعزي

جدول )7(

قائمة أبعاد ومقومات االنتامء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة اإلسالمية

االنتامء لإلسالم
أ- البعد املعريف
 )تعزيز االنتامء(

التعريف بمقومات االنتامء لإلسالم )مقاصده، أركانه، أحكامه، خصائصه، مظاهره(.

التعريف بالفتوحات اإلسالمية وكيفية انتشار اإلسالم.

تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات اإلسالمية البارزة يف مجيع امليادين.

بيان نجاحات املسلمني وإنجازاهتم يف شتى املجاالت.

التعريف باملؤسسات واملنظامت اإلسالمية.

التوعية بالتحديات أو املشكالت التي تواجه املجتمع اإلسالمي.
إبراز اإلمكانات والثروات التي يمتلكها العامل اإلسالمي.

التعريف بطبيعة احلياة )املعيشة/التعليم/العمل/الرتفيه/...( يف املجتمعات اإلسالمية.

ب- البعد الوجداين 
)تقدير

االنتامء(

استشعار أمهية مقومات االنتامء لإلسالم وحاجة الناس إليها.

االعتزاز بالرتاث والثقافة اإلسالمية.

تقدير املنجزات واالخرتاعات اإلسالمية وإسهامها يف تطور احلضارة اإلنسانية.

تنمية روح االنتامء ووحدة املصالح املشرتكة بني الدول اإلسالمية.

التفاعل اإلجيايب مع القضايا أو التحديات التي تواجه اإلسالم.

ج- البعد السلوكي
 )متثل االنتامء(

الدفاع عن املقدسات اإلسالمية والتضحية من أجلها.

املحافظة عىل أداء الواجبات والتكاليف اإلسالمية.

اقتناء املنتجات اإلسالمية الثقافية/الرتاثية.
زيارة األماكن اإلسالمية التارخيية/احلضارية.

االنتامء الوطني السعودي
أ- البعد املعريف
 )تعزيز االنتامء(

تنمية اإلدراك بمقومات االنتامء السعودي )الدين/اللغة/التاريخ/...(.

تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات السعودية البارزة يف مجيع امليادين.

بيان النجاحات واإلنجازات التي حققها السعوديون يف شتى املجاالت.

التعريف باملؤسسات واملنظامت السعودية.

التوعية باملتغريات والتحوالت املجتمعية التي متر هبا اململكة العربية السعودية.

إبراز اإلمكانات والثروات التي متتلكها اململكة العربية السعودية.

التعريف بطبيعة احلياة )املعيشة/التعليم/العمل/الرتفيه/...( يف املجتمع السعودي.
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قائمة أبعاد ومقومات االنتامء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة اإلسالمية
االنتامء الوطني السعودي

أ- البعد املعريف
 )تعزيز االنتامء(

بيان الدور الذي تبذله اململكة العربية السعودية جتاه احلرمني وخدمة احلجاج واملعتمرين

ب- البعد الوجداين
 )تقدير االنتامء(

الفخر بالثقافة السعودية )تراث املجتمعات العربية وعاداهتا وتقاليدها وأعرافها(.

االعتزاز بالتاريخ السعودي.

تقدير املنجزات واالخرتاعات السعودية وإسهامها يف تطور احلضارة اإلنسانية.

تنمية روح الوالء واالنتامء للوطن السعودي.

التفاعل اإلجيايب مع القضايا أو التحديات التي تواجه اململكة العربية السعودية.

ج- البعد السلوكي
 )متثل االنتامء(

الدفاع عن مصالح اململكة العربية السعودية.

اختاذ موقف إجيايب جتاه القضايا التي تؤثر يف وحدة املجتمع السعودي.

التعبري باللهجات السعودية عن خمتلف االحتياجات احلياتية.

اقتناء املنتجات الثقافية اخلاصة بالرتاث السعودي.

زيارة األماكن السعودية الرتاثية أو احلضارية.

االنتامء للعروبة
أ- البعد املعريف
 )تعزيز االنتامء(

تنمية اإلدراك بمقومات االنتامء للعروبة )الدين/اللغة/احلضارة/...(.
تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات العربية البارزة يف مجيع امليادين.

بيان النجاحات واإلنجازات التي حققها العرب يف شتى املجاالت.
التعريف باملؤسسات واملنظامت العربية.

التوعية باملتغريات والتحوالت املجتمعية التي يمر هبا العامل العريب.
إبراز اإلمكانات والثروات التي يمتلكها العامل العريب.

التعريف بطبيعة احلياة )املعيشة/التعليم/العمل/الرتفيه/...( يف املجتمعات العربية.

ب- البعد الوجداين
 )تقدير االنتامء(

الفخر بالثقافة العربية )تراث املجتمعات العربية وعاداهتا وتقاليدها وأعرافها(.

االعتزاز بالتاريخ العريب.

الفخر باملنجزات واالخرتاعات العربية وإسهامها يف تطور احلضارة اإلنسانية.

استشعار أمهية وحدة االنتامء واملصالح املشرتكة بني الدول العربية.

التفاعل مع القضايا أو التحديات التي تواجه األمة العربية.

ج-البعد السلوكي
 )متثل االنتامء(

الدفاع عن مصالح الدول العربية.

اختاذ موقف إجيايب جتاه القضايا التي تؤثر يف وحدة األمة العربية.

التعبري بلهجات الدول العربية عن خمتلف االحتياجات احلياتية.
اقتناء املنتجات الثقافية اخلاصة بالرتاث العريب.
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قائمة أبعاد ومقومات االنتامء التي ينبغي تضمينها بكتب الثقافة اإلسالمية
ج-البعد السلوكي

زيارة األماكن العربية الرتاثية أو احلضارية. )متثل االنتامء(

االنتامء العاملي
أ- البعد املعريف
 )تعزيز االنتامء(

تنمية اإلدراك بمقومات االنتامء العاملي )القيم اإلنسانية املشرتكة/اللغات العاملية/التاريخ/...(.

تسليط الضوء عىل الرموز أو الشخصيات العاملية البارزة يف مجيع امليادين.

بيان النجاحات واإلنجازات التي حققها العامل يف شتى املجاالت.

التعريف باملؤسسات واملنظامت العاملية.

التوعية باملتغريات والتحوالت املجتمعية التي متر هبا دول العامل.

إبراز اإلمكانات والثروات التي متتلكها الدول املتقدمة.

التعريف بطبيعة احلياة )املعيشة/التعليم/العمل/الرتفيه/...( يف املجتمع العاملي.

ب- البعد الوجداين
 )تقدير االنتامء(

احرتام الثقافات األخرى وتقدير الفروق بينها )األديان/الرتاث/التاريخ/العادات/التقاليد/
األعراف(.

تقدير املنجزات واالخرتاعات العاملية وإسهامها يف تطور احلضارة اإلنسانية.

استشعار أمهية وحدة املصالح املشرتكة بني دول العامل.

تقوية املشاعر واملسؤولية جتاه القضايا أو التحديات العاملية.

ج- البعد السلوكي
 )متثل االنتامء(

اإلفادة اإلجيابية من التقدم البري )االنفتاح والتفاعل الثقايف(.

تلبية احتياجات األقليات الثقافية.

املشاركة اإلجيابية يف األحداث املجتمعية عىل مستوى العامل.
متثل املعارف والقيم واملهارات الالزمة للتعامل مع املجتمع اإلنساين )مثل: مراعاة حقوق اإلنسان/ 

ممارسة قيم احلوار والتسامح واملواطنة العاملية/ توظيف تقنية املعلومات واالتصال يف خمتلف 
النشاطات املجتمعية/ تعلم اللغات األجنبية(.

ــي . 2 ــل الت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال عق
ــن  ــتنباط م ــي يف االس ــف الذهن ــتهدف العص تس
تعزيــز  يف  تســهم  موضوعــات  القائمــة  هــذه 
ــك  ــن ذل ــالب، وم ــدى الط ــامء ل ــات االنت مقوم

ــىل ســبيل املثــال ال احلــر: ع
مظاهر اهلوية اإلسالمية احلضارية.	 
الثقافيــة 	  اهلويــة  عــىل  املحافظــة  أســاليب 

. مية ســال إل ا
الثقافة اإلسالمية: انفتاح واستقاللية.	 
اهلويــة 	  تذويــب  حتــاول  التــي  التحديــات 

شــأهنا.  مــن  والتقليــل  اإلســالمية 
الدين واالنتامء للوطن.	 
ــات 	  ــعودية واخلدم ــة الس ــة العربي ــود اململك جه

التــي تقدمهــا عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة 
ــة. والدولي

دور اململكــة جتــاه بعــض القضايــا، مثــل: التطرف 	 
ــي، والتعصــب الطائفي. الدين

حقوق املواطن السعودي وواجباته.	 
وحدة وجتانس الشخصية السعودية.	 
التاريخ الثقايف للمملكة العربية السعودية.	 
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العربيــة 	  اململكــة  معــامل  يف  اجلامليــة  القيــم 
. ية د لســعو ا

نامذج مرقة من الشباب السعودي.	 
اللغــة العربيــة ودورهــا يف احلفــاظ عــىل مقومــات 	 

األمــة.
فضل العلامء العرب عىل اإلنسانية.	 
املواطنة العاملية وحقوق اإلنسان.	 
قيم احلوار يف عامل واحد.	 
التنوع والتعددية الثقافية.	 

ــي . 3 ــل الت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال عق
تســتهدف توعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس؛ مؤلفــي 
ــذه  ــني ه ــة تضم ــالمية، بكيفي ــة اإلس ــب الثقاف كت
القائمــة يف مناهــج الثقافــة اإلســالمية، مــع مراعاة 
ــات  ــك املقوم ــي لتل ــوازن املنطق ــل والت التسلس
ــارص  ــية، وعن ــتويات الدراس ــف: املس ــىل خمتل ع
واألنشــطة  واملحتــوى،  )األهــداف،  املنهــج 
ــاالت  ــة(، واملج ــاطات التدريبي ــة، والنش اإلثرائي
ــلوكية(. ــة، والس ــة، والوجداني ــة )املعرفي التعليمي

إخضــاع عمليــات تأليــف وإعــداد وتصميــم . 4
ــو  ــا ه ــة م ــة، وخاص ــية باجلامع ــج الدراس املناه
ــابقات ذات  ــام املس ــي، لنظ ــب درايس جامع متطل

ــهرية. ــز الش ــة واحلواف ــز التقديري اجلوائ

مقرتحات الدراسة:
إجــراء دراســات حتليليــة ومقارنــة لكتــب الثقافــة . 1

األخــرى  الســعودية  باجلامعــات  اإلســالمية 
ــامء. ــات االنت ــا ملقوم ــدى تضمينه ــرف م لتع

إجــراء دراســات ميدانيــة وجتريبيــة للكشــف عــن . 2
ــز  ــالمية يف تعزي ــة اإلس ــب الثقاف ــري كت ــدى تأث م

ــعودية. ــات الس ــة اجلامع ــامء لطلب ــات االنت مقوم
إجــراء دراســات اســتطالعية واســترافية ملعرفــة . 3

تصــورات واجتاهــات أعضــاء هيئــة تدريــس 
ــذ  ــة تنفي ــو إمكاني ــالمية نح ــة اإلس ــب الثقاف كت

املتطلبــات املقرتحــة لتعزيــز إســهام كتــب الثقافــة 
ــامء. ــق االنت ــالمية يف حتقي اإلس

قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

ــاء  ــم )2007(. اقتض ــد احللي ــد عب ــة، أمح ــن تيمي اب
الــراط املســتقيم. حتقيــق: حممــد نــارص الديــن 

األلبــاين. بــريوت: املكتــب اإلســالمي. 

ــة  ــات اهلوي ــن )2021(. توجه ــامء حس ــري، أس األمح
ــة  ــة للمرحل ــات االجتامعي ــب الدراس ــة يف كت الثقافي
ــة  ــتري، كلي ــالة ماجس ــة. رس ــة حتليلي ــة: دراس الثانوي

ــد. ــك خال ــة املل ــة - جامع الرتبي

إســامعيل، هنــاء حســن )2018(. دور املعلــم يف تعزيز 
ــة  ــر العومل ــات ع ــوء متطلب ــالمية يف ض ــة اإلس اهلوي
مــن وجهــة نظــر معلمــي املرحلــة الثانويــة حمليــة رشق 
النيــل. رســالة ماجســتري، كليــة الرتبيــة - جامعــة 

ــا. ــوم والتكنولوجي ــودان للعل الس

ــة  ــة الوطني ــداهلل )2020(. اهلوي ــامية عب ــاري، س بخ
ــة  ــة مقدم ــر. ورق ــة للع ــل ومواكب ــا باألص ارتباًط
للمؤمتــر الــدويل للهويــة الوطنيــة يف ضــوء رؤيــة 
ــقراء:  ــة ش ــعودية 2030، جامع ــة الس ــة العربي اململك

ــاض. الري

التعليــم   .)2015( عبدالعزيــز  الســيد  البهــوايش، 
ــب. ــامل الكت ــرة: ع ــة. القاه ــل اهلوي ــكالية تأصي وإش

بــريق، صفــاء )2019(. مقيــاس اهلويــة الثقافيــة. 
القاهــرة: دار الكتــاب احلديــث.

مقــرتح  يوســف )2017(. تصــور  أريــج  حكيــم, 
ــة يف ضــوء  ــة يف املناهــج اجلامعي ــة الوطني ــز اهلوي لتعزي
جملــة   .2030 الســعودية  العربيــة  اململكــة  رؤيــة 
دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس, كليــة الرتبيــة - 
جامعــة عــني شــمس, القاهــرة، )227(، 142-121.
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حكيــم، حممــد طاهــر )2013(. الشــباب واهلويــة 
اإلســالمية جملــة الدراســات االســالمية. املنظمــة 
ــكو(،  ــة )إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــالمية للرتبي اإلس

 .196-171  ،)2(48

احلناكــي، لولــوة عــي )2018(. حتليــل حمتــوى مقــرر 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة للصــف الثالــث 
ــة  ــري. جمل ــن الفك ــات األم ــوء متطلب ــط يف ض املتوس

القــراءة واملعرفــة، )203(، 79-45.

ــة يف  ــة الرقمي ــي )2020(. املواطن ــوة ع ــي، لول احلناك
كتــب االجتامعيــات للمرحلــة الثانويــة. جملــة الطائــف 

ــانية، 20)6(، 742-643. ــوم اإلنس للعل

اخلالــدي، أمحــد حممــد )2019(. اهلويــة الثقافيــة 
الســعودي:  بالتعليــم  الدوليــة  الرامــج  لطــالب 
ــة  ــة لتقني ــدار العاملي ــاض: ال ــة. الري ــة إثنوجرافي دراس

املعلومــات.

ــمري  ــم، س ــور؛ إبراهي ــوين، منص ــة؛ غ ــي، فوزي دمياط
عبدالباســط؛ دمياطــي، ســلطانة )2013(. حمتــوى 
وعالقتهــا  الثانويــة  املرحلــة  يف  االجتامعيــة  املــواد 
ببنــاء اهلويــة الوطنيــة والثقافيــة لــدى الطلبــة باململكــة 
العربيــة الســعودية. دراســات يف التعليــم العــايل، )5(، 

.187  -165

ــع دور معلمــي  ــارص )2019(. واق ــة ن ــردادي، راني ال
العربيــة  اهلويــة  تعزيــز  يف  االجتامعيــة  الدراســات 
اإلســالمية لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 
ــث  ــة البح ــريات. جمل ــض املتغ ــوء بع ــم يف ض نظره

العلمــي يف الرتبيــة، )20(، 1–32.

رؤيــة 2030. اململكــة العربيــة الســعودية. متاحــة 
www.vision2030.gov.sa عــىل: 

ــاد  ــم وأبع ــالم )2011(. التعلي ــرية عبدالس ــد، أم زاي
ثــورة  مؤمتــر  نموذجــًا".  "اللغــة  الثقافيــة  اهلويــة 
جامعــة  مــر.  يف  التعليــم  ومســتقبل  25ينايــر 

الرتبويــة. الدراســات  معهــد  القاهــرة- 

الزهــراين، عــي أمحــد )2020(. تصــور مقــرتح لتطوير 
ــعودية يف  ــات الس ــالمية باجلامع ــة اإلس ــرر الثقاف مق
ضــوء السياســة التعليميــة باململكــة العربية الســعودية: 
ــة –  ــة الرتبي ــوراه، كلي ــالة دكت ــترافية. رس ــة اس دراس

جامعــة أم القــرى.

ــرر  ــهام مق ــد )1432هـــ(. إس ــي حمم ــراين، ع الزه
ــك  ــة املل ــالب جامع ــة ط ــالمية يف توعي ــة اإلس الثقاف
عبــد العزيــز باالنحرافــات الفكرية. رســالة ماجســتري، 

ــرى. ــة أم الق ــة - جامع ــة الرتبي كلي

اجلامعــات  دور  )1434هـــ(.  ونيــان  الســبيعي، 
الســعودية يف تعزيــز األمــن الفكــري: دراســة حتليليــة 
ملقــررات الثقافــة اإلســالمية يف اجلامعــات الســعودية. 
رســالة ماجســتري، كليــة العلــوم االجتامعيــة - جامعــة 

ــعود. ــك س املل

وياقــني،  مصطفــى؛  ومتســك،  منــري؛  الســعيداين، 
ــي،  ــا؛ وبرامه ــازي، مه ــة؛ وغ ــة، برجي ــد؛ ورشيف حمم
املنجــي؛ وأمحــد، حــوكا؛ والنــرض، حممــد؛ والعــوزي، 
مصطفــى )2020(. اهلويــة واالختــالف والتعــدد 
ــاط:  ــة. الرب ــن والسياس ــع والدي ــات يف املجتم مقارب

ــدود. ــال ح ــون ب مؤمن

منهجيــة   .)2020( عبدالــرؤوف  حممــد  الســيد، 
ــاد  ــاض: دار اإلرش ــة. الري ــول الرتبي ــث يف أص البح

للنــر والتوزيــع.

الريــف، حممــد حمــارب )2018(. درجــة توافــر 
املفاهيــم البيئيــة يف مقــرر الرتبيــة االجتامعيــة والوطنيــة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة االبتدائي يف املرحل

املجلــة الرتبويــة، )55(، 184-153.

واملواطنــة  اهلويــة   .)2020( عبداحلســني  شــعبان، 
ــرة. )ط2(. بــريوت:  ــة املتعث ــل امللتبســة واحلداث البدائ

ــة. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

https://www.vision2030.gov.sa/
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الشــهراين، خلــود حممــد )2021(. واقــع تأثــري التعليم 
ــالمية:   ــة اإلس ــات اهلوي ــىل مقوم ــة ع ــة األجنبي باللغ
دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور طــالب 
ــة –  ــة الرتبي ــتري، كلي ــالة ماجس ــة. رس ــدارس الدولي امل

جامعــة امللــك خالــد.

الشــهري، عــوض حممــد )1435هـــ(. تصــور مقــرتح 
أم  بجامعــة  اإلســالمية  الثقافــة  مقــررات  لتطويــر 
القــرى يف ضــوء املفاهيــم الالزمــة لتنميــة الوعــي 
بظاهــرة الفســاد اإلداري. رســالة دكتــوراه، كليــة 

الرتبيــة - جامعــة أم القــرى.

الشــيخ، بــدوي حممــود )2009(. اهلويــة. مــر: 
األندلــس اجلديــدة.

الشــيخي، ســامل عبدالســالم )2015(. اهلوية واملرجعية 
ــان. ــريوت: الري ــتور. ب ــا يف الدس ــالمية وآثارمه اإلس

طرابيــش، عــي )2008(. مناهــج اللغة العربيــة وتأكيد 
ــة اإلســالمية. ورقــة مقدمــة إىل  ــة العربي ــة الثقافي اهلوي
ــة  ــم واهلوي ــج التعلي ــرون- مناه ــي الع ــر العلم املؤمت
الثقافيــة، جامعــة عــني شــمس، القاهــرة، مــر.

ــاح  ــر االنفت ــح )1426هـــ(. أث ــامن صال ــر، عث العام
الشــباب  لــدى  املواطنــة  مفهــوم  عــىل  الثقــايف 
الســعودي. دراســة استكشــافية مقدمــة للقــاء الثالــث 
عــر لقــادة العمــل الرتبــوي- اململكــة العربيــة 

الباحــة. الســعودية: 

عبــد الفتــاح، إســامعيل )2020(. اهلويــة يف عاملنــا 
ــب  ــرة: املكت ــة. القاه ــة والقومي ــني الوطني ــارص ب املع

ــارف. ــريب للمع الع

إىل  االنتــامء   .)2018( عــي  بــدر  القــادر،  العبــد 
ــراف.  ــن االنح ــباب م ــة الش ــره يف محاي ــن وأث الوط
ورقــة مقدمــة إىل مؤمتــر واجــب اجلامعــات الســعودية 
وأثرهــا يف محايــة الشــباب مــن اجلامعــات واألحــزاب 
ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  جامعــة  واالنحــراف، 

اإلســالمية، الريــاض.

ــرتح  ــور مق ــل )2017(. تص ــامن كام ــد، إي عبداحلمي
ملناهــج الدراســات االجتامعيــة مــن الصــف األول 
إىل الصــف الثالــث االبتدائــي يف ضــوء معايــري قوميــة 
مقرتحــة وأثــره يف تنميــة اهلويــة الثقافيــة. جملــة اجلمعية 
الرتبويــة للدراســات االجتامعيــة، )94(، 196-183.

عبداخلالــق، ســامح إبراهيــم )2019(. وحــدة مقرتحة 
يف ضــوء أبعــاد اهلويــة الثقافيــة لتنميــة التســامح 
والتامســك االجتامعــي لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة 
واجتاهاهتــم نحــو مــادة الرتبيــة الوطنيــة. جملــة اجلمعيــة 
الرتبوية للدراســات االجتامعية، )111(، 195- 264.

العثــامن، نــارص عثــامن )2019(. حتليــل حمتــوى كتاب 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة للصــف الثالــث 
املتوســط يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء 
مهــارات التفكــري األخالقــي. رســالة ماجســتري، كليــة 

ــعود. ــك س ــة املل ــة - جامع الرتبي

عطيــة، حممــد عبدالــرؤوف )2009(. التعليــم وأزمــة 
اهلويــة الثقافيــة. القاهــرة: مؤسســة طيبــة.

الغامــدي، عــادل مشــعل )1433هـــ(. تطويــر مقــرر 
الثقافــة اإلســالمية يف جامعــة الباحــة يف ضــوء حتديات 
العوملــة لتحقيــق مطالــب الشــباب. رســالة ماجســتري، 

كليــة الرتبيــة - جامعــة أم القــرى.

فتــح اهلل، أكــرم رضــوان )1438هـــ(. مقــرر الثقافــة 
اإلســالمية بجامعــة أم القــرى. مكــة: مطابــع اجلامعــة.

ــة  ــني اهلوي ــباب ب ــد )2019(. الش ــود حمم ــرج، حمم ف
ــة. ــكندرية: دار املعرف ــذات. اإلس ــق ال وحتقي

ــرر  ــم مق ــعد )1419هـــ(. تقوي ــم س ــرين، إبراهي الق
باململكــة  املعلمــني  كليــات  اإلســالمية يف  الثقافــة 
العربيــة الســعودية يف ضــوء أهدافــه املرجــوة. رســالة 
ماجســتري، كليــة العلــوم االجتامعيــة - جامعــة امللــك 
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ــعود . س

الكركــي، خالــد )2019(. اللغــة العربيــة وهويــة 
األمــة. بــريوت: دراســات.

املالكــي، ريــم مصلــح )2012(. دراســة حتليليــة 
ملحتــوى مقــرر الثقافــة اإلســالمية يف جامعــة الطائــف 
يف ضــوء القيــم األخالقيــة الالزمــة ملواجهــة حتديــات 
ــة –  ــة الرتبي ــتري، كلي ــالة ماجس ــة. رس ــة الثقافي العومل

ــف. ــة الطائ جامع

حممــود، أيســم ســعد )2017(. تعزيــز اهلويــة الثقافيــة 
العربيــة يف مــدارس التعليــم االجنبــي دراســة ميدانيــة. 

جملــة العلــوم الرتبويــة، 4 )1(، 46 - 123.

مدكــور، عــي أمحــد )2013(. اهلويــة الثقافيــة املفاهيم 
ــة  ــة العاملي ــة املري ــر: الرك ــم. م ــاد والقي واألبع

للنــر.

مصطفــى، صــالح عبداحلميــد )2019(. السياســة 
العربيــة  اململكــة  يف  املدرســية  واإلدارة  التعليميــة 

الســعودية. الريــاض: مكتبــة الرشــد.

املفــي، أريــج صالــح )2013(. حتليــل حمتــوى مقــرر 
األول  للصــف  والوطنيــة  االجتامعيــة  الدراســات 
ــامء الوطنــي.  ــوء تناولــه لقيــم االنت املتوســط يف ض
ــم. ــة القصي ــة - جامع ــة الرتبي ــتري، كلي ــالة ماجس رس

ــداهلل  ــد عب ــار، تغري ــود. واجلي ــر حمم ــى، جعف املوس
الدراســات  كتــب  مســتوى  تقويــم   .)2016(
ــة املتوســطة يف اململكــة  ــة للمرحل ــة والوطني االجتامعي
العربيــة الســعودية يف ضــوء قيــم املواطنــة. جملــة 

.90-61  ،)2( اإلنســانية،  للعلــوم  الشــامل 

موســى، هــاين حممــد )2008(. دور الرتبيــة يف احلفــاظ 
ــة  ــة كلي ــريب. جمل ــع الع ــة للمجتم ــة الثقافي ــىل اهلوي ع

الرتبيــة، )77(، 164-126.

ــج  ــز )1427هـــ(. برنام ــد العزي ــد عب ــم، حمم الناج

مقــرتح لتطويــر منهــج الثقافــة اإلســالمية - مقــررات 
ــة  ــات اململك ــات وكلي ــالب جامع ــام لط ــداد الع اإلع
العربيــة الســعودية يف ضــوء متطلبــات احليــاة املعــارصة 
ومــدى فاعليــة يف حتســني اجتــاه الطــالب نحــو املنهــج 

ــعود. ــك س ــة املل ــة - جامع ــة الرتبي ــور. كلي املتط

النويــر، بدريــة عبدالعزيــز )2020(. اهلويــة الوطنية 
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