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 دور األرسة يف تعزيز االنتامء للطالبة اجلامعية يف جامعة امللك سعود 

 * مي محد احلسيني

 قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب 

 جامعة امللك سعود

 

 ـ(ه10/11/1437هـ،   وقبل للنرش يف 28/7/1437)قدم  للنرش يف  

 

 الدور، األرسة.االنتامء الوطني، مؤسسات التنشئة، :الكلامت املفتاحية

تبني هذه الدراسة دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة اجلامعية يف ضوء متغريات   :البحث ملخص

الدخل، واملستوى التعليمي، وسكن األرسة، ومكان النشأة، وختصص الطالبة، واستخدمت الدراسة منهج 

( من الطالبات املنتظامت 252درجية قدرها) املسح االجتامعي عن طريق االستبانة، وسحبت عينة عشوائية ت

لت الدراسة إىل ارتفاع مستوى االنتامء الوطني  يف جامعة امللك سعود بمركز الدراسات للبنات؛ ولقد توصَّ

لدى الطالبة السعودية اجلامعية، وأنَّ األرسة تقوم بدرجة عالية يف دعم االنتامء الوطني، وأنَّه ال توجد فروق 

لدين ودرجة االنتامء الوطني للطالبة السعودية اجلامعية )وفًقا ملتغري التعليم، مكان امليالد، بني خصائص الوا

( يف درجة االنتامء لدى 0.01النشأة، العمل، الدخل(، وأنَّ هناك فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 . الطالبة السعودية باختالف التخصص؛ لصالح التخصص العلمي
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Abstract: This study states that the role of family to supporting national belonging to female 

university students in variables of  income, educational level, housing, place of upbringing and 

student's major. The study used a social survey used questionnaire and extracted a simple random 

sample amount (252)  from active status students at King Saud University campus. The study has 

reached to high level in national belonging of the Saudi female. Also family supports the national 

belonging significantly. As well as there are no difference between variables of  parents and the 

degree of national belonging of the Saudi female (according to the variable income, educational level, 

housing, place of birth and  upbringing). There are significant differences at the level (0.01) in the 

degree of national belonging of  Saudi females students by difference major of scientific 

specialization.  
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 مقدمة 

حيتاج اإلنسان لالنتامء واالنخراط الوطني، وهذا ما 

د رضورة االنتامء، ويعني االنتامء عضوية الفرد يف ؤك  ي

الوالء،  ،: اهلويةمثل وطنه، ويرتبط االنتامء بمفاهيم

التداخل؛  الوطنية، وقد تصل العالقة بينهام إىل حد  

والوالء هو العاطفة  ،فاالنتامء يعني العضوية للجامعة

 سواًء كان ينتمي الفرد هلا أم ال ،واملشاعر نحو اجلامعة

 ووظيفة الوالء تقوية االنتامء للجامعة، كام تعد   ،ينتمي

اهلوية مؤرًشا عىل وجود االنتامء، ويعتمد وجودها عىل 

 إليها الفرد. ينتمياجلامعة التي 

 ،ل اهلوية أخرًياشك  إًذا الوالء يدعم االنتامء الذي يُ 

فاهلوية أكثر املصطلحات دقًة وعمًقا، ويرتبط االنتامء 

انتامء الفرد لوطنه يعتمد عىل  نَّ إ الوطنية، إذ   أيًضا بصفة

 معرفته بحقوقه، وواجباته جتاه الوطن.

لقد شغل االنتامء الباحثني يف كثري من املجاالت 

االجتامعية، وعلم النفس االجتامعي؛ وتناوله 

االنتامء احلقيقي  الرصاعيون يف علم االجتامع عىل أنَّ 

فالوعي هو  ،جتم هو االنتامء لطبقة األغلبية يف امل

وعي الطبقة الربجوازية؛ نظًرا المتالكها وسائل 

وعىل ذلك يكون االنتامء لدى الرصاعيني  ،اإلنتاج

-20: م2006،نوًعا من تزييف الوعي )تركي العتيبي

ه التكيف م  (، وتنظر له النظرية الوظيفية عىل أنَّ 21

قيم ومعايري املجتم ؛ هبدف حفظ توازنه، واستقراره 

 (.56م: 2000فة خرض،)لطي

ا يف علم النفس االجتامعي تعددت النظريات أمَّ 

فقد يعد دافًعا، أو حاجة، أو  ،املرتبطة بمفهوم االنتامء

ا أمَّ  ،أحد حاجات اإلنسان Masloماسلو  دهاجتاًها؛ ويع

االنتامء حاجة اجتامعية وظيفتها  ريى أنَّ ف (إريك فورم)

 (.40م،2000جتاوز العزلة )لطيفة خرض،

ويكتسب االنتامء بالتعلم، وبفعل مؤسسات 

التنشئة االجتامعية: كاألرسة، واملسجد، والرفاق، 

واإلعالم، واملدرسة، واإلنرتنت، وعليه تبحث هذه 

الدراسة: دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

 السعودية يف املرحلة اجلامعية.

 

  املدخل إىل الدراسة

 مشكلة الدراسة: -أواًل 

 م.م2013اتفق الباحثون مثل )مي احلسيني،

 م.م2011أمحد محايل، م.م2011عبداهلل سفران، 

 ،(.م2000 حممد أبو فودة م.2008حسن الفراج، 

مؤسسات التنشئة االجتامعية هلا دور يف االنتامء  عىل أنَّ 

 الوطني.

 إىل أنَّ  ،(م.م2013وأشارت )مي احلسيني،

النتامء من بني عالية يف دعم ا بمنزلة حتظىاألرسة 

وأحياًنا تقوم هبذا  ،مؤسسات التنشئة االجتامعية

 أنَّ  ،(.م2000الدور، واستنتج )إبراهيم العيسى،

مستوى االنتامء الوطني يرتبط بمستوى تعليم األب، 

ومن هنا تربز أمهية التعرف عىل اختالف دور األرسة 
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يف التنشئة الوطنية ألبنائها باختالف مستوى تعليم 

ن، ومكان ميالدهم ونشأهتم، وعملهم، الوالدي

 ومستوى دخلهم.

مشكلة الدراسة تنحرص يف  سبق، فإنَّ  بناًء عىل ما

تساؤل رئيس، هو: ما دور األرسة يف دعم االنتامء 

 الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية؟

 أمهية الدراسة: -ثانًيا

 :اآليتتنب  أمهية الدراسة من 

ء يف حتقيق توازن املجتم ، أمهية موضوع االنتام

، عنارص التنميةوأمهية دور املواطنة/ املواطن كأحد 

 بواسطةوأمهية دور املرأة اجلامعية يف دف  عجلة التنمية 

ل أمهية العمل، وتربية أبنائها تربية وطنية، كام يشك  

 االجتامعي. األمن واالستقراربالغة لتحقيق 

من علم  ة لكل  أمهي أيًضا ل هذا املوضوعكام يشك  

االجتامع الرتبوي، والتنشئة االجتامعية، وعلم اجتامع 

ال  إذالتنمية، ودراسات االنتامء الوطني يف السعودية؛ 

وجد دراسة تناولت دور األرسة يف االنتامء، فأغلب ت

الدراسات تناولت دور املدرسة ووسائل اإلعالم يف 

 .-يف حدود علم الباحثة -االنتامء 

 ف الدراسة:أهدا-ثالًثا

التعرف عىل دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

 اجلامعية: ويتفرع هذا اهلدف إىل هدفني فرعيني مها:

التعرف عىل الفروق بني خصائص  -1

الوالدين، ودرجة االنتامء الوطني للطالبة اجلامعية 

، العمل، أةــم، مكان النشـــري التعليــــ)وفًقا ملتغ

 ل(.ــالدخ

رف عىل الفروق يف درجة انتامء الطالبة التع -2

 اجلامعية باختالف التخصص األكاديمي.

 تساؤالت الدراسة: -رابًعا

ما دور األرسة يف دعم االنتامء  التساؤل الرئيس:

 الوطني للطالبة يف املرحلة اجلامعية؟

 يتفرع هذا السؤال إىل تساؤلني فرعيني، مها:

جة هل هناك فروق بني خصائص الوالدين ودر -1

االنتامء الوطني للطالبة  اجلامعية )وفًقا ملتغريات التعليم، 

 ، العمل، الدخل للوالدين(؟أةمكان امليالد، النش

هل هناك فروق يف درجة االنتامء الوطني  -2

 للطالبة حسب ختصص الطالبة األكاديمي؟

 مفاهيم الدراسة: -خامًسا

هو موق  يف البناء االجتامعي يتشكل  الدور:

ي الفرد عات سلوكية حمددة نسبًيا، ويؤد  بواسطة توق

ي دوره وفًقا للتوقعات املعيارية، واالنحراف عنها يؤد  

كام  (.98 م:م2005إىل عقوبات اجتامعية )عمر أمحد، 

عرف بمجموعة من احلقوق والواجبات والسلوك يُ 

واالجتاهات والقيم املرتبطة بمركز اجتامعي )مصلح 

 (.463-462: م1999الصالح ، 

السلوك واإلجراءات التي  لتعريف اإلجرائي:ا

األرسة السعودية لتنشئة الطالبة يف املرحلة  متارسها

 اجلامعية.
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عملية من التفاعل والتواصل التنشئة االجتامعية: 

االجتامعي يتعلم فيها الفرد ثقافة جمتمعه، أو مجاعته، 

وتبدأ عملية التنشئة االجتامعية من امليالد إىل هناية حياة 

ف عر  (، ويُ 108 :مم2005لفرد )عمر أمحد ،ا

Durkheim""  َّا: عملية توجيه للسلوك عملية الرتبية بأهن

حسب القواعد األخالقية، تعتمد عىل اإلحياء لتعويد 

الطفل عىل احلياة االجتامعية، والتدريب عىل النظام 

واحرتامه، يبدأ من السنوات األوىل )طعيس املقاطي، 

 (.18:هـ1416

التنشئة االجتامعية هي اإلجرائي:  التعريف

اإلجراءات التي تقوم هبا األرسة منذ السنوات األوىل 

 مليالد الطالبة السعودية؛ بغرض نقل ثقافة املجتم  هلا.

ا مجاعة حيددها علم اجتامع العائلة بأهنَّ األرسة: 

بيولوجية، نفسية، ثقافية، ال تقبل احلرص يف مجاعات 

موذجية عن املجتم  أخرى، وتقدم أصغر صورة ن

 .)82م: 1996)أمحد خليل ، 

التي  السعودية هي األرسةالتعريف اإلجرائي: 

 مدينة الرياض. تعيش يف

: أنَّ  ،(27م:2000ترى )لطيفة خرض،االنتامء: 

االنتامء مفهوم يشري إىل االنتساب لكيان ما، يكون الفرد "

له عضًوا مقبواًل منه، ومتقباًل له، و بوصفهمتوحًدا معه، 

رشف االنتساب إليه، ويشعر باألمان فيه، وقد يكون هذا 

. وعرفته )حنان "الكيان مجاعة، طبقة، وطنًا

داف  حيفز الفرد لالنضامم " ،(103: مم2007العناين،

جلامعة معينة، وإقامة عالقات وثيقة، تقوم عىل املشاركة 

يشعر معها باألمان،  ،والتوحد، وحتمل املسؤولية

 ،(232ت:  . ويرى )إبراهيم عيل، د"والتقدير والرضا

ه جزء إحساس الطالب بأنَّ "االنتامء االجتامعي هو: أنَّ 

اعتناقه بمن وطنه، حيبه ويكن له الوالء، ويظهر ذلك 

لقيمه، وعاداته، وتقاليده، وتقديره ملؤسساته، وطاعته 

لقوانينه، وحمافظته عىل ثرواته، واندماجه م  أحداثه 

. ورأت )سلوى "لنهوض بهومشكالته، واستعداده ل

عالقة هوية بني "االنتامء  أنَّ  ،(129م: 2004، اجلسار

الفرد واجلامعة واألرض أو احلضارة، يمكن حتديدها من 

خالل احرتام مشاعر اآلخرين، واملسؤولية، والقيام 

 "عيل"وهنا يرى  ."اللوائح والقوانني ق  ف  بالواجبات و  

 النتامء للوطن، يف حني أنَّ ه هو ذاته ااالنتامء االجتامعي أنَّ 

ته "اجلسار" عالقة بني الفرد واجلامعة،  فاالنتامء  عدَّ

االجتامعي مدلوله أوس ، فقد يكون لألرض أو 

( االنتامء 33: م2000احلضارة، وتعرف )لطيفة خرض، 

الوطني اجتاه إجيايب، مدعم باحلب، يستشعره الفرد جتاه 

–هذا الوطن  وطنه، مؤكًدا وجود ارتباط وانتساب نحو

، ويشعر نحوه بالفخر والوالء، ويعتز -عضًوا فيه بوصفه

ا بقضاياه، هبويته وتوحده معه، ويكون منشغاًل ومهمومً 

وعىل وعي وإدراٍك بمشكالته، وملتزًما باملعايري 

والقوانني والقيم املوجبة التي تعيل من شأنه، وتنهض به، 

العام،  ا الصالححمافًظا عىل مصاحله وثرواته، مراعيً 

 م  ومشجًعا، ومسهاًم يف األعامل اجلامعية، ومتفاعاًل 
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األغلبية، وال يتخىل عنه، حتى وإن اشتدت به األزمات. 

( االنتامء الوطني 129: م2004ف )سلوى اجلسار،عر  وتُ 

حب الفرد للوطن، والدفاع عنه، والعمل من  "ه: بأنَّ 

أجل رفعته وتقدمه، وهذا يتطلب توجيه سلوك الفرد 

القيم  ق  ف  لقيام بواجباته جتاه الوطن، واالعتزاز به و  ل

، وتتفقان "السياسية واألخالقية والثقافية واالجتامعية

 أنَّ  ،م(2004سلوى اجلسار،و ،م2000)لطيفة خرض،

االنتامء الوطني يعني حب الوطن، وااللتزام بالواجبات 

 الوطنية.

اجتاه إجيايب مدعم باحلب، التعريف اإلجرائي: 

عره الطالبة السعودية اجلامعية جتاه وطنها، تستش

وتشعر نحوه بالفخر والوالء، وتعتز هبويتها، 

وتوحدها معه، وتكون منشغلة ً ومهمومة ًبقضاياه، 

وعىل وعي وإدراك بمشكالته، وملتزمة ًباملعايري 

عيل من شأنه، وتنهض والقوانني والقيم املوجبة التي تُ 

ه، مراعيًة الصالح به، حمافظة ً عىل مصاحله وثروات

العام، ومشجعة ًومسامهة ً يف األعامل اجلامعية، 

ومتفاعلة ًم  األغلبية، وال تتخىل عنه، حتى وإن 

 اشتدت به األزمات.

 

  اإلطار النظري للدراسة

 أواًل: أدبيات الدراسة:

 املبحث األول/ االنتامء

االنتامء قاعدة يتفرع منها مفاهيم الوالء واهلوية 

ورد الباحثة أدناه تعريف االنتامء: أبعاده، وغريها، وتُ 

أنواعه، والعوامل املؤثرة يف االنتامء الوطني يف 

 السعودية.

 أبعاد االنتامء:  -أ

تتلخص أبعاد االنتامء حسب ما أوردهتا )لطيفة 

 :اآليت( يف 29-28م: 2000خرض،

، يعرب عنها  اهلوية: مؤرش وجود االنتامء -1

 سلوك األفراد.

روابطة التي جتم  األفراد م  اجلامعية: ال -2

 أهداف مجاعتهم.

الوالء: تأييد الفرد جلامعته، وهو يقوم بدور  -3

 دعم اهلوية، وتقوية اجلامعية.

 االلتزام: التمسك بالقيم واملعايري االجتامعية. -4

 التواد: احلاجة إىل االهتامم والعرشة. -5

الديموقراطية: املامرسة واألقوال التي يرددها  -6

 إيامنه. الفرد ليعرب عن

 أنواع االنتامء:  -ب

( أنواع االنتامء 66-65خرض:، تصنف )لطيفة

 للوطن:

 بأوضاعاالنتامء احلقيقي: يعني وعي الفرد  -1

وطنه الداخلية واخلارجية، وعمله من أجل املصلحة 

 العامة.

االنتامء الزائف: يعني وعي الفرد الزائف  -2

مية، أو غري ــــات الرســــبوطنه بفعل املؤسس

 مية.ـــالرس
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االنتامء غري احلقيقي: هو عمل الفرد لصالح  -3

الفئة التي ينتمي إليها فقط، وهذا انتامء غري حقيقي؛ 

 ه يرتتب عليه الرصاع بني فئات املجتم .ألنَّ 

 مؤرشات االنتامء الوطني:  -ج

عىل االنتامء،  هناك جمموعة من املظاهر التي تدل  

عتزاز به، اندماج الفرد يف الوطن، الفخر واال هي:و

االلتزام بقيمه ومعايريه، الوعي بالوض  

االقتصادي واالجتامعي والسيايس، املسامهة يف 

إنجاز أهداف الوطن والثقة به، تقديم مصلحة 

: 200،اجلامعة عىل املصلحة اخلاصة ) لطيفة خرض

 ،(606د ت:  ،(، ويضيف )عبدالفتاح غزال64

اظ مساعدة الضعيف، واحلفاظ عىل البيئة، واحلف

عىل الدين، واللغة العربية، وتتفق )لطيفة 

عىل  ،عبد الفتاح غزال، د ت(و .م2000خرض،

الوعي بمشكالت وقضايا الوطن الداخلية 

 واخلارجية.

 مظاهر ضعف االنتامء الوطني:  -د

املظاهر التي تدلل عىل ضعف االنتامء للوطن؛ هي: 

 سيادة القيم الفردية والسلبية، وعدم االلتزام بالقيم

وتفضيل  (،64م: 2000والقوانني )لطيفة خرض،

السل  األجنبية، عدم احلرص عىل املال العام، ودف  

الرضائب، ضعف املشاركة السياسية، ضعف الثقة يف 

اجلهاز األمني، وضعف التمسك بالقديم )عبد الفتاح 

 .(601غزال، د ت: 

 العوامل املؤثرة يف االنتامء الوطني يف السعودية:  -ه

أوضحت الباحثة أبعاد وأنواع ومؤرشات  بعد أن

عام، تورد العوامل املؤثرة يف االنتامء بوجه  االنتامء

الوطني يف السعودية، كام وردت لدى ) عبداهلل 

عدم  (، وترى الباحثة أنَّ 258-253م: 2011سفران،

مظاهر ضعف االنتامء للوطن  تربزحتقق هذه العوامل 

 :عىل النحو اآليت

صادية: فرص العمل والعدالة العوامل االقت -1

فر خدمات الصحة ااالجتامعية واملوضوعية، وتو

والتعليم واإلسكان والعدل واملساواة، وتقارب 

الفروق بني األغنياء والفقراء، ومعاجلة الفساد املايل 

واإلداري، ُثمَّ العدالة يف توزي  اخلدمات بني املناطق، 

وتفعيل وتقليل مظاهر البذخ واإلنفاق يف الدولة، 

 األنظمة الرقابية.

العوامل االجتامعية: العمل التطوعي،  -2

والتكافل االجتامعي بني فئات املجتم ، اهتامم 

 املقررات الدراسية بالرتبية الوطنية.

العوامل السياسية: إتاحة املشاركة السياسية  -3

إلتاحة الشفافية بام يدعم االنتامء الوطني، ونرش ثقافة 

 واطن حقوقه وواجباته.سياسية لتعرف امل

 العالقة بني االنتامء واملفاهيم األخرى:  -و

يتشابه مفهوم االنتامء م  مفهوم اهلوية، الوالء 

م يعربون عن والوطنية، إىل احلد الذي يبدو معه أهنَّ 

كل من هذه املفاهيم له مضمون  االنتامء، واحلقيقة أنَّ 
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قة بني خاص يميزه عن االنتامء؛ وفيام ييل توضيح للعال

 االنتامء، وهذه املفاهيم:

 "دوبار"يرى  العالقة بني االنتامء واهلوية: -1و/

مفهوم اهلوية يستخدم غالًبا مؤرًشا لالنتامء إىل  أنَّ 

(، وترى 171: م2009جمموعة أو فئة )حسان مراين،

اهلوية وليدة االنتامء،  ( أنَّ 71م: 2000)لطيفة خرض،

م رضورة ا حيت  كده، مَّ ا الوجه اإلجيايب الذي يؤوأهنَّ 

ا سبب لالنتامء، ونتيجة له، وداللة عىل اهلوية عىل أهنَّ 

وجوده، فال هوية بدون مجاعة انتامء، فدور االنتامء 

 تقوية اهلوية.

يتشابه االنتامء  العالقة بني االنتامء والوالء: -2و/

والوالء يف املعنى العام: العالقة باآلخر، وترى )لطيفة 

الوالء اجتاه نفيس اجتامعي  أنَّ  ،(37م: 2000خرض،

ذو ثالثة أوجه: عاطفي، سلوكي يدف  الفرد للقيام 

بسلوك معني نحو مصلحة اجلامعة، ووجه معريف 

يتمثل يف إدراك الفرد للقيم واملفاهيم التي يستند عليها 

: مم2010شعوره بالوالء، وتؤكد )سعاد السب ،

 فرد، كام ترى أنَّ الوالء ميل يقوم عىل معرفة ال أنَّ  ،(36

الوالء واالنتامء مفهومان متالزمان، ويمكن التحقق 

جمموعة من املامرسات تتطلب إكساهبا بواسطة منهام 

للمتعلمني، ومرور املتعلم بخربات معرفية متعمقة، ُثمَّ 

إىل اجتاه نفيس،  ث مَّ تتحول هذه اخلربات إىل ميل، ومن 

ختالف )حنان فقها، وُثمَّ إىل قيم يترصف املتعلم و  

كاًل من )لطيفة  ،(103م: 2007العناين،

يف تعريف  ،م(2010سعاد السب ، .م 2000خرض،

داف  حيفز الفرد لالنضامم جلامعة معينة، "ه: االنتامء بأنَّ 

وإقامة عالقات وثيقة معها، تقوم عىل املشاركة 

 ،والتوحد واملقارنة االجتامعية، وحتمل املسؤولية

، ويف هذا "التقدير والرضاويشعر معها باألمان و

ت التعريف االنتامء هو الوالء، ويظهر  "العناين" عدَّ

وتقصد  ه داف ،تعريفها  لالنتامء أنَّ بذلك 

يف باالنتامء العضوية للجامعة  ،(38م: 2000)خرض،

الوالء يعني الصالت والعواطف واملشاعر التي  حني

التي تربط الفرد باجلامعة التي ينتمي إليها، أو جلامعة 

قد ال ينتمي إليها، أو الوطن، أو الفكرة، وترتجم هذه 

 املشاعر بالطاعة واإلخالص.

عرف معجم : يُ العالقة بني االنتامء والوطنية -3و/

وداف   ،الوطن ا حب  العلوم االجتامعية الوطنية أهنَّ 

ي إىل التامسك بني األفراد، يتكون منذ سنوات يؤد  

ف (، وتعر  307م: 1982،التنشئة األوىل )أمحد بدوي

ا: انتامء املواطنة أهنَّ  ،(240م: 2007)سهري اجليار،

اإلنسان إىل األرض التي يستقر عليها، وحيمل 

واجباته جتاه  بأداءجنسيتها، متمتًعا بحقوقه، وملتزًما 

: مفهوم أنَّ  "اجليار"وكام ترى  ،الدولة التي ينتمي إليها

املواطنة  املواطنة خيتلف عن مفهوم الوطنية، م  أنَّ 

مشتقة من الوطنية، واملواطنة تعني صفة املواطن جتاه 

هي املامرسة العملية فا الوطنية أمَّ  ،حقوقه وواجباته

 اجليار، ،م2000الوطن، وترى )خرض، حلب  
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دور الوطنية التعبري عن الوالء للوطن،  أنَّ   ،م(2007

واحلقوق والواجبات املتبادلة بني املواطن والوطن، 

ـ( م  )خرض؛ اجليار( 7ه: 1426)فهد احلبيب،ويتفق 

كثر عمًقا من صفة املواطنة، وهي أ بقوله: صفة الوطنية

 بالعمل لصالح ال ُتكتسب إالَّ   أعىل درجات املواطنة،

 اجلامعة.

 ز: واجبات الوطنية:

للوطن واجبات يلتزم هبا املواطن ليطلق عليه 

،  مواطن صالح، هي: جتنب ما ييسء للكرامة الوطنية

احلفاظ عىل الوطن ومحايته، العمل بصدق وإخالص 

(، 5: هـ1424 ،القاري ونزاهة )شيامء

هذه الواجبات يف: اهتامم الفرد   "K.osborne"وخيترص

بالثقافة السياسية، واملوازنة بني القيم املحلية والعاملية، 

واملوازنة بني احلقوق والواجبات )فهد 

 (.581م: 2010العربي،

 واطنة:ح: عنارص امل

تقوم املواطنة عىل أركان أساسية؛ هي: االنتامء، 

معرفة احلقوق والواجبات، واملشاركة املجتمعية، وفيام 

 ييل توضيح هلذه األركان:

ا جيعل : الشعور باالنتامء للجامعة، مَّ االنتامء -1

 الشخص يندمج، ويتبنى قيم وطنه.

: التمت  بحقوق املواطنة اخلاصة احلقوق -2

م(، هذه احلقوق هي: 2007)سهري اجليار،والعامة 

محاية اإلسالم عقيدة وأخالًقا، وتنفيذ أحكامه، 

واألمن الداخيل والدفاع اخلارجي، والعدل، وتوفري 

اخلدمات العامة للمواطنني، والعناية بالشؤون 

االقتصادية، وتأمني احلريات الشخصية: املسكن، 

حدود التملك، العمل، الدين، الرأي للمواطنني يف 

 (.21-20: م1424تعاليم اإلسالم )شيامء القاري ،

: احرتام النظام، وعدم خيانة الوطن، الواجبات -3

احلفاظ عىل املمتلكات العامة، والدفاع عن الوطن 

م(، والتصدي 2007والوحدة الوطنية )سهري اجليار،

للشائعات املغرضة، التكافل االجتامعي، االنتامء والفخر 

األمر، املسامهة يف التنمية )تشجي   بالوطن، طاعة ويل

العمل الفني، حمو األمية، ترشيد االستهالك املحافظة عىل 

املناطق السياحية التارخيية، دعم املنتجات الوطنية، 

احرتام النظام احرتام املواعيد(، واملحافظة عىل املرافق 

 (.31-23،26-22هـ: 1424، العامة )شيامء القاري

: تتمثل يف اختاذ القرارات يةاملشاركة املجتمع -4

الرتشيح ، االنتخاب واملشاركة  :السياسية العامة مثل

 م(، من ذلك يعد  2007يف األعامل التطوعية )اجليار،

تعكس  بد أن   االنتامء من واجبات املواطنة؛ لذا ال

 أبعاده حقوق وواجبات املواطنة.

 

 املبحث الثاين

 التنشئة االجتامعية 

ية هي: عملية نقل ثقافة املجتم  التنشئة االجتامع

يف إشباع حاجتهم  بواسطتهالألجيال، يتوافق األفراد 
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املقصود  سنوضحم  معايري املجتم ؛ وفيام ييل 

بالتنشئة االجتامعية وخصائصها وأهدافها ووظائفها 

 ومؤسساهتا:

 تعريف التنشئة االجتامعية:  -أ

 ،(120م: 2011سامعيل الزيود، إف )عر  يُ 

عملية التفاعل االجتامعي التي " االجتامعية: التنشئة

يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتامعية التي تعكس 

( 164م: 2011، ويرى )رمزي احلي،"ثقافة جمتمعه

العملية التي يتحول الفرد من خالهلا من طور "ا: أهنَّ 

الفردية البيولوجية، والتمركز حول الذات، وإشباع 

ر الفردية احلاجات الفسيولوجية، إىل طو

السيكولوجية واالجتامعية، والوعي عىل اآلخرين، 

وإدراك معنى املسؤولية االجتامعية والتحكم 

ما يسمح به  ق  ف  باالنفعاالت، وإشباع احلاجات و  

 أنَّ  ،(69م: 2011، وترى )مدحية عبادة،"املجتم 

عملية من العمليات الرتبوية التي "التنشئة هي:

من التكامل  من خالهلا حتقيق درجة ينجز

واالنسجام داخل املجتم ، وحتقيق أهداف املجتم ، 

من خالل تعلم األفراد املعايري واألفكار احلديثة، 

ا عملية والطرائق التي يعيشها أبناء املجتم ، كام أهنَّ 

اجتامعية مستمرة ال تنتهي بانتهاء مرحلة الطفولة، 

  بموت الفرد،ا ال تنتهي إالَّ ولكن يمكن القول إهنَّ 

وبمقتضاها يتحول الفرد من كائن بيولوجي إىل 

 ."شخيص اجتامعي

ا التنشئة أهنَّ  ،م(2011)إسامعيل الزيود، عدَّ وهنا 

)لطفي  يف حنيعملية اكتساب للثقافة، 

أضاف صفة اجلامعية واملسؤولية  ،م(2011احلي،

م( صفة 2011االجتامعية، كام أضافت )عبادة،

 االستمرارية.

 جتامعية:خصائص التنشئة اال -ب

ا ، أهنَّ السابقة من تعريفات التنشئة االجتامعية يتبنيَّ 

بني أكثر من فرد  حتصلعملية مستمرة لنقل الثقافة، 

عملية التفاعل االجتامعي لتحقيق التكيف،  نتيجة

ا أهنَّ  ،(223-222م: 2011ويرى )رمزي احلي،

األدوار واملعايري ها عملية تعلم اجتامعي يتعلم الفرد من

حتصل بواسطة ا عفوية امعية، إضافًة إىل أهنَّ االجت

 التقليد واملحاكاة.

 أهداف التنشئة االجتامعية:  -ج

تنقسم أهداف التنشئة االجتامعية إىل أهداف بعيدة 

املدى، وأخرى قريبة املدى؛ وحتقق عملية التنشئة 

االجتامعية التامسك االجتامعي عىل املدى البعيد 

يف: حتويل اإلنسان إىل  أهداف قصرية، تتمثل بواسطة

كائن بيولوجي اجتامعي، إكساب املتعلم صفات 

الوسطية تنبذ الرصاع الثقايف والفكري والعقدي، 

توافق م  القيم الدينية ت بصورةإشباع حاجات الفرد 

واألعراف، ومشاركة الفرد م  مجي  فئات املجتم  

 (.592-591م: 2010)فهد العربي،
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 عية:وظائف التنشئة االجتام  -د

من وظائف التنشئة االجتامعية: اكتساب املعايري 

والقيم السائدة يف املجتم ، ضبط السلوك، إشباع 

االحتياجات وفًقا ملا هو مقبول يف املجتم ، وتعلم 

إسامعيل  األدوار االجتامعية املتوقعة )

 (، ويتفق )رمزي احلي،122م: 2011الزيود،

 أنَّ م( 2011م  )الزيود، ،(163-222 م: 2011

وظيفة التنشئة هي نقل وتطوير ثقافة املجتم ، وإمداد 

املجتم  بالقوى البرشية، الضبط االجتامعي، تكيف 

 الفرد م  الوسط االجتامعي.

 مؤسسات التنشئة االجتامعية: -ه

تنقسم مؤسسات التنشئة االجتامعية إىل مؤسسات 

 رسمية كاملدرسة واجلامعة، ووسائل اإلعالم واملسجد

 ت غري رسمية كاألرسة واألصدقاء.ـ ومؤسسا

 دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني: -و

األرسة مؤسسة غري رسمية للتنشئة، وظيفتها نقل 

ثقافة املجتم  ألبنائها، واملحافظة عىل التامسك 

-105م: 2007االجتامعي، وترى )هند البلوشية،

األرسة تستطي  أن حتقق هذه الوظيفة من  أنَّ   ،(107

الطفل عىل املشاركة يف  ساليب: كحث  بعض األب

املشاري  املجتمعية، وتنمية قيم الوفاء والتعاون 

 عناحلديث بواإليثار، واالهتامم بالشؤون الوطنية 

القضايا العامة، ومقومات املواطنة الصاحلة، 

 واالستعانة بوسائل التعليم )كاألرشطة والكتب

 للمواطنة،التي حتتوي عىل املفاهيم املعززة  ،...إلخ(

واملشاركة م  األبناء يف رسم صور تتكلم عن منجزات 

الوطن، ورسد القصص عن حب الوطن، والتعريف 

بتاريخ الوطن وجغرافيته، وبيان أمهيته العاملية، وأخذ 

األبناء يف جوالت للمتاحف واملواق  التارخيية، وتنشئة 

األبناء عىل العادات اإلجيابية للمواطن املخلص 

حرتام أنظمة األمن والسالمة واملرور، لوطنه، كا

وتعريف األبناء بالرموز الوطنيني الذين خدموا الوطن 

يف املجاالت العلمية والدينية واالجتامعية، والقيام 

بزيارات ألفراد املجتم  بجمي  فئاته يف أفراحهم 

وأحزاهنم، وإرشاك األبناء يف ذلك، وهذه األساليب 

لالنتامء  ،(.م 2000تتفق م   تعريف )لطيفة خرض،

-598م: 2010الوطني، ويضيف )فهد العربي،

ه حمبوب، واملوازنة احتواء الطفل وإشعاره بأنَّ  ،(600

بني حاجاته واآلخرين، غرس األفكار التي تنبذ 

العنف والتطرف، التحدث عن أمهية توحيد اململكة، 

وعن معنى املجتم  املتامسك، وفائدة االنتامء الوطني 

  األبناء عىل احلديث عن الوطن للفرد، تشجي

ومنجزاته، احلديث عن األمن، وأمهيته يف حياة 

اإلنسان، توفري األشياء التي تذكر أفراد األرسة 

بمنجزات الوطن، وتغرس فيهم حبه، والوالء له 

،إنشاء مكتبة  ،علم اململكة، خارطة اململكة( :)مثل

منزلية حتتوي عىل املؤلفات واألفالم والصور عن 

األطفال عىل احلفاظ عىل  وطن ورموزه، وحث  ال
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مقدرات الوطن يف املدرسة أو احلديقة أو الشارع، 

زيارة  ،(78م: 2013وتضيف أيًضا )مي احلسيني،

مناطق اململكة، املشاركة يف االحتفال باليوم الوطني، 

واالهتامم بالرتاث ، ومنارصة الفرق الرياضية الوطنية 

والتعريف بتاريخ الدولة إذا كان املنافس أجنبًيا، 

السعودية، واملشاركة يف املناسبات الوطنية، والتعامل 

م  خمتلف فئات املجتم ، التبليغ يف حاالت خمالفة 

القانون والفساد، طاعة والة األمر، التنشئة عىل القيم 

الدينية، والدفاع عن اإلسالم، الفخر بالوطن، احلفاظ 

، احلفاظ عىل عىل البيئة، ونظافة األماكن العامة

املمتلكات العامة، حفظ األمن والدفاع عن الوطن، 

مناقشة ما يدور يف الوطن م  األبناء، عدم تصديق 

األرسة صورة  ُتظهر ن  الشائعات املغرضة عن الوطن، أ  

 حسنة للوطن أمام البلدان األخرى.

 النظريات املفرسة للدراسة: -ثانًيا

علم هناك الكثري من التوجهات النظرية يف 

االجتامع التي تساعدنا يف فهم وحتليل االنتامء، وسوف 

ن من االجتاه البنائي ان فرعيتانظريت ستعرضتُ 

املجتم  نسق يتكون من  الذي يرى أنَّ  ،الوظيفي

جمموعة من األجزاء املرتابطة بنائًيا، واملتساندة وظيفًيا 

(، ويفرس هذا االجتاه 98م: 1998)عيل احلوات،

بالنظر لتأثري النتائج التي حيققها  السلوك االجتامعي

هذا السلوك يف عمل سلوك اجتامعي آخر )حكمت 

 (.103م: 1991العرايب،

: تنطلق فكرة نظرية الدور من نظرية الدور -أ

املجتم ، ومدلوهلا جمموعة مراكز اجتامعية مرتابطة، 

ومتضمنة أدواًرا اجتامعية يامرسها األفراد الذين 

سلوك الفرد ومنزلته عتمد يشغلون هذه املراكز، ي

االجتامعية عىل الدور الذي يشغله يف املجتم ؛ وتقوم 

نظرية الدور عىل عدد من املبادئ كام أوردها )إحسان 

 .(166-164م: 2005احلسن،

يتكون البناء االجتامعي من مؤسسات  -

اجتامعية، تنقسم إىل عدد من األدوار التي تقوم عىل 

عىل خرباته، وبأداء الفرد  هيا الفرد، بناءً واجبات يؤد  

 واجباته حيصل عىل جمموعة من احلقوق واالمتيازات.

يشغل الفرد الواحد عدة أدوار اجتامعية حتدد  -

مكانته ومنزلته، ُثمَّ قوته وطبقته االجتامعية وسلوكه 

ويمكن التنبؤ بسلوك الفرد من معرفة   م  اآلخرين،

 دوره االجتامعي.

 نتيجةور عملية التدريب عىل الد حتصل -

 عملية التنشئة االجتامعية.

انسجام  بواسطةيتحقق التكامل يف املجتم   -

 األدوار.

 وتفرس هذه النظرية موضوع الدراسة من حيث إنَّ 

البناء االجتامعي معقد، كل جزء فيه يعتمد عىل اآلخر، 

فاألرسة هلا دورها يف التنشئة الوطنية، وقيامها هبذا 

نتامء الوطني لدى الطالبة، ي إىل ارتفاع االالدور يؤد  

وهلا دور اجتامعي  الطالبة )املرأة( جزًءا منها، د  ع  وتُ 
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)االنتامء(: انتامؤها لوطنها، وااللتزام بمعايريه، 

وقيامها هبذه األدوار يتوقف عىل نجاح األرسة يف 

 تدريبها عىل دورها الوطني.

تكشف نظرية )تالكوت نظرية النسق:  -ب

افظة يداف  فيها عن الثبات بارسونز( عن نظرة حم

واالستقرار والتكامل، فهي نظرية فرعية من االجتاه 

املجتم  نسق يشتمل  البنائي الوظيفي الذي يرى أنَّ 

عىل جمموعة من الظواهر االجتامعية التي تنظم يف إطار 

م: 1991من املعايري املشرتكة ) حكمت العرايب،

ا (.  ووظيفية النسق االجتامعي كام أورده105

هي: تكيف  ،(54-53م: 2005)إحسان احلسن،

النظم م  األنظمة األخرى، وحتقيق اهلدف للنظام، 

وقدرة النظام عىل حتقيق الوحدة بني أعضائه، وقدرة 

النظام عىل حتقيق االستقرار والتوازن، وتكمن 

التي  األوضاعاملتطلبات الوظيفية للنظام يف حتقيق 

ة املشرتكة، تساعد النسق عىل االستمرار، واللغ

وتوزي  األدوار عىل أعضاء املجتم ، وتوزي  املكافآت 

 عىل أفراد املجتم  بناًء عىل أدوارهم.

 بوصفوتفرس هذه النظرية موضوع الدراسة 

وظيفة  الطالبة جزًءا من النسق االجتامعي، وبام أنَّ 

النظام االجتامعي التكيف م  األنساق األخرى، 

ئة الطالبة تنشئة وطنية، يتحتم عىل النظام األرسي تنش

بتعليمها حقوقها وواجباهتا جتاه الوطن، وتربيتها عىل 

الفخر واالعتزاز بوطنها، والتعاون م  اجلمي  من 

فالطالبة )املرأة( إذا نجحت  ،أجل مصلحة الوطن

أصبحت قادرة عىل أداء  ؛أرسهتا يف تنشئتها الوطنية

ن أجله، واجباهتا جتاه وطنها، وانتامئها له، والعمل م

وهذا يساعد النظام االجتامعي أن يتكيف م  األنساق 

األخرى، وختتفي الرصاعات والفرقة، كام يستط  أن 

يكيف نفسه م  النسق الثقايف الذي حيدد حقوق 

وواجبات املواطنة، كام يستطي  التكيف م  نسق 

الشخصية التي تتمثل الثقافة الوطنية، وحتى يتحقق 

لدى  ن الوطن، البد أن يتوافر  االنتامء، ويسود التواز

الطالبة )املرأة( بعد املشاركة االجتامعية، واملعرفة 

فشل األرسة  باحلقوق والواجبات الوطنية، وإنَّ 

)النسق االجتامعي( يف إمداد الطالبة باملعلومات ينتج 

عنه املشكالت االجتامعية نتيجة ضعف االنتامء، 

، ويتأثر به، كام فالنسق االجتامعي يؤثر يف النسق الثقايف

الشخصية )املرأة( التي تكتسب الثقافة من املجتم   أنَّ 

تؤثر عىل هذين النسقني، إًذا ارتفاع درجة االنتامء، أو 

انخفاضها مرتبط بتكامل نسق الثقافة، ونسق 

 الشخصية، والنسق االجتامعي.

 الدراسات السابقة: -ثالًثا

ع هناك جمموعة من الدراسات التي تناولت موضو

 بوجهعام، واالنتامء االجتامعي واملهني  بوجهاالنتامء 

خاص، وتورد الباحثة أدناه بعض الدراسات يف 

 "يف حدود  علمها"ت د  ج  ا و  موضوع االنتامء، علاًم بأهنَّ 

قصوًرا يف دراسات دور األرسة يف االنتامء للوطن، 
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وهذا ما تريد الباحثة إضافته عىل الدراسات السابقة، 

حصل عليه دراسات تتعلق باملدرسة ووسائل وكان املت

 م(.2013،اإلعالم، ماعدا دراسة )مي احلسيني

 الدراسات يف الوطن العريب: -أ

م )دور اإلعالم 2000 "حممد أبوفوده"دراسة 

الرتبوي يف تدعيم االنتامء الوطني لدى الطلبة 

أنشطة  استنتج فيها: أنَّ  اجلامعيني يف حمافظات غزة(،

وي تراعي ميول الطلبة واهتامماهتم، اإلعالم الرتب

وتركز عىل القضايا الوطنية، وتثري التنافس بني األطر 

 إىل إسهامها يف التأطري احلزيب، كام أنَّ  إضافةالطالبية، 

صورة إجيابية عن  تربزأنشطة اإلعالم الرتبوي 

الطالب يتمتعون بفرص متكافئة ملامرسة  اجلامعة، وأنَّ 

متلك اإلعالم الرتبوي أيًضا األنشطة اإلعالمية، وي

القيم الوطنية بني الطلبة اجلامعيني،  القدرة عىل بث  

إدارة اجلامعة متارس دوًرا رقابًيا عىل األنشطة  وأنَّ 

امتثال الطلبة اجلامعيني للقيم الوطنية  اإلعالمية، وأنَّ 

 %(.70التي يبثها اإلعالم الرتبوي بنسبة )

برنامج  )واق " م2004سلوى اجلسار"دراسة 

إعداد معلم املرحلتني املتوسطة والثانوية يف حتقيق 

االنتامء الوطني واملهني واالجتامعي، لدى الطلبة 

لت املعلمني بكلية الرتبية يف جامعة الكويت(، توصَّ 

حماور االنتامءات الثالثة  هذه الدراسة إىل: أنَّ 

قد حتققت بدرجة  ،)االجتامعي والوطني واملهني(

حمور االنتامء  لطالب املعلمني، وأنَّ ا لدىمتوسطة 

الوطني جاء بمتوسط حسايب أقل من املحاور 

برنامج كلية الرتبية حيقق  األخرى، كام يرى الطالب أنَّ 

أهدافه يف تقوية االنتامء املهني لدهيم بدرجة أكثر 

مقارنة بالطالبات يف الربنامج، يف حني ال توجد فروق 

قيق الربنامج بني الطالب والطالبات من حيث حت

لالنتامء الوطني واالجتامعي، كام ال توجد فروق يف 

التخصصات األدبية والعلمية من حيث حتقيق 

 حمور عنا الربنامج لالنتامء املهني واالجتامعي، أمَّ 

 االنتامء الوطني، فقد رأى طلبة التخصص األديب أنَّ 

إحصائًيا،  الربنامج حيقق لدهيم االنتامء بشكٍل دال  

 نة بطلبة التخصص العلمي.مقار

)عن دور  ،)د ت( "سيد الطهطاوي"ودراسة 

املدرسة يف تعميق االنتامء الوطني لدى طالب التعليم 

الثانوي، يف حمافظات أسيوط وسوهاج بمرص(، وقد 

ل فيها إىل: ضعف االنتامء الوطني نتيجة ملا يعانيه توصَّ 

 وأزمة اإلسكان، ،الطالب من إحباط النتشار البطالة

وانتشار الرشوة واملحسوبية، وضعف الرواتب 

والتفاوت الطبقي بني أفراد املجتم ، وعدم االستقرار 

السيايس، ووجود أزمة اقتصادية تشعرهم باخلوف عىل 

مستقبلهم، وعدم حتقيق احلرية واحلوار للطالب 

املسؤولني،  جتاهملناقشة القضايا السياسية والوطنية 

ر بعض الطالب يف مرحلة نتيجة للعوامل السابقة يفك

التعليم قبل اجلامعي يف اهلجرة خارج الوطن بعد 

املدرسة ال هتتم يف  التخرج، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ 
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 ،تعميق االنتامء الوطني لدى طالب التعليم الثانوي

ام بوانخفاض النسب املئوية لتحقيق دور املدرسة 

 جال.يسهم به املعلمون واملقررات الدراسية يف هذا امل

م ) دور إذاعة 2011 "عبد أمحد محايل "دراسة 

يف تعزيز االنتامء الوطني لدى الطلبة  (،ف إم)إن م  أ  

اإلعالم له دور يف تعزيز  ل إىل أنَّ توصَّ  ،اجلامعيني(

تعرض الذكور لإلعالم أقوى من  االنتامء الوطني، وأنَّ 

دور اإلذاعة يف تعزيز االنتامء الوطني  اإلناث، وأنَّ 

ه ال توجد عالقة بني اإلناث أعىل من الذكور، وأنَّ  لدى

املستوى الدرايس ودور اإلعالم، كام توجد فروق 

لصالح الكليات الرتبوية يف تقدير دور اإلعالم يف 

تعزيز االنتامء، كذلك من يدرسون بكليات إنسانية 

 يؤيدون ذلك.

)د ت عن بعض العوامل  "عبدالفتاح غزال"دراسة 

مفهوم االنتامء لدى طفل ما قبل املدرسة  املرتبطة بتشكيل

يف املدارس احلكومية ومدارس اللغات يف حمافظة 

تداخل اللغة  : أنَّ اآلتيةاإلسكندرية(، توصلت للنتائج 

ي إىل اضطراب يف تشكيل املفاهيم لدى األجنبية يؤد  

 عرش   هناك أحد   الطفل، ومن أمهها مفهوم االنتامء، وأنَّ 

وم االنتامء: االرتباط باجلامعة، ومساعدة ل مفهشك  عاماًل تُ 

الضعفاء، والتداول واملعامالت اخلاصة، واألغاين 

الشعبية، واألفكار الدينية، املحافظة عىل البيئة، فهم 

مشكالت الوطن، حب الوطن واالنتامء إليه، املفردات 

 اللغوية بالعربية الفصحى واللعب والتفاعل االجتامعي.

د ت )هي برنامج مقرتح يف  "إبراهيم عيل"ودراسة 

مادة علم االجتامع لتنمية االنتامء االجتامعي لدى 

لت إىل النتائج طالب كلية الرتبية يف مرص(، توصَّ 

: ضعف االنتامء االجتامعي لعدة أسباب: عدم اآلتية

األمان االجتامعي لعدم توفري احلاجات الرضورية، 

ك واألحوال السياسية واالجتامعية السائدة، كذل

ي ا يؤد  سيادة مشاعر اخلوف لدهيم عىل مستقبلهم، مَّ 

إىل ضعف انتامئهم االجتامعي، وعند تطبيق املقياس 

عىل عينة الدراسة بعد تدريس الربنامج، أظهرت 

النتائج تفوق متوسط الدرجات التي حصل عليها 

الطالب عن متوسط الدرجات التي حصلوا عليها يف 

 التطبيق القبيل.

 يف اململكة العربية السعودية: الدراسات -ب

)واق  االنتامء   م 2000"إبراهيم العيسى"دراسة 

لدى الطالب يف اململكة العربية السعودية ودور املدرسة 

ل يف هذه الدراسة يف تعميقه يف مدينة الرياض(، توصَّ 

إىل ارتفاع شعور الطالب باالنتامء للوطن وللمجتم ، 

يف االنتامء للوطن  ه ال توجد فروق بني الطالبوأنَّ 

ترج  للتخصص، وتوجد فروق بينهم يف االنتامء 

للمجتم  باختالف التخصص، كام توصلت الدراسة 

مستوى االنتامء للوطن خيتلف باختالف مستوى  إىل أنَّ 

يف  آباؤهم تعلَّمتعليم األب لصالح الطالب الذين 

، وال توجد فروق بينهم باختالف املرحلة االبتدائية

ليم األم واملستوى االقتصادي، وتوجد مستوى تع



 ء للطالبة اجلامعية يف جامعة امللك سعوددور األرسة يف تعزيز االنتام: مي محد احلسيني 196

فروق بني الطالب يف االنتامء للوطن واملجتم  لصالح 

الطالب الذين مل يتعرضوا لوسائط االحتكاك الثقايف؛ 

كام رأت الدراسة قلة إسهام املدرسة يف تدعيم االنتامء 

ه ال توجد لت أيًضا إىل أنَّ للوطن واملجتم ، وتوصَّ 

مني يف إسهام املدرسة يف فروق من وجهة نظر املعل

تعميق الشعور باالنتامء، باختالف املؤهل التعليمي 

واخلربة يف جمال التعليم ودرجة املؤهل العلمي 

 عنللمعلمني، وتوجد فروق يف وجهات نظر املعلمني 

مدى إسهام املدرسة يف تعميق الشعور باالنتامء للوطن 

واملجتم  لدى الطالب باختالف اجلنسية، وذلك 

 الح املعلمني غري السعوديني.لص

)األساليب   م.2006"تركي العتيبي"دراسة 

الرتبوية لتفعيل االنتامء الوطني لتالميذ املرحلة 

 ل الباحث إىل أنَّ االبتدائية، يف مدينة الرياض(. توصَّ 

األساليب الرتبوية املتبعة لتفعيل االنتامء الوطني هي: 

رضات االستفادة من جمالس اآلباء، عقد املحا

التأكيد عىل ووالندوات التي هتدف إىل ترسيخ االنتامء، 

أمهية دور اجلامعات، وطب  الكتيبات واملطويات التي 

تعزز املفاهيم الوطنية لدى الطالب، وتوظيف 

حصص النشاط املدريس لرتسيخ مفهوم االنتامء 

من دور  املعوقات التي حتد   الوطني لدهيم، وأنَّ 

تفعيل االنتامء الوطني لدى  املدرسة االبتدائية يف

تالميذها: انشغال املعلم باألعباء التدريسية، وضعف 

 املوارد املالية باملدرسة.

)دور التعليم   م2008"حسن الفراج"ودراسة 

العام يف تعزيز االنتامء الوطني، مطبقة عىل مدارس 

ل فيها الباحث التعليم العام يف مدينة الرياض(، توصَّ 

ما حيقق دور املقررات الدراسية  من توافر  إىل: أنَّ 

)بيان مرشوعية حب الوطن يف اإلسالم، جهود 

اململكة يف خدمة اإلسالم، التعريف بحقوق املواطن 

وواجباته، القيم الفاضلة، ثروات الوطن ومنجزاته، 

املشاركة يف خدمة املجتم ، مهارات احلوار، التعريف 

ان بدرجة ضمن املقررات ك ،بدور قادة وعلامء الوطن(

مارسة املعلمني واملعلامت لدورهم يف  متوسطة، وأنَّ 

 تعزيز االنتامء الوطني هو )التأكيد عىل مرشوعية حب  

الوطن يف اإلسالم، التوعية بأخطار التكفري والغلو، 

توضيح أمهية حب الوطن يف حتقيق األمن واالستقرار، 

التصدي للشائعات، ومعاجلة مظاهر السلوك السلبية 

تراوحت بني الدرجة  ،ذ الطائفية واإلقليمية(ونب

حتقيق األنشطة غري الصفية  املتوسطة واملرتفعة، وأنَّ 

لألهداف )تنمية روح العمل اجلامعي واإلحساس 

باملسؤولية االجتامعية، ومهارات احلوار، واملشاركة يف 

األعامل التطوعية، وتنمية القدرة عىل املشاركة اإلجيابية 

ملجتم ، وإبراز أمهية اليوم يف حل مشكالت ا

هلا أمهية مرتفعة يف حتقيق دور األنشطة غري  ،الوطني(

الصفية يف تعزيز االنتامء الوطني لدى الطالب 

حتقيق األنشطة غري  والطالبات، وكشفت الدراسة أنَّ 

الصفية لتلك األهداف كانت بدرجة متوسطة باستثناء 
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حتقيقه اهلدف املتعلق باليوم الوطني، فكانت درجة 

 عالية.

)واق  االنتامء   هـ1429 "الدريس ةغاد"دراسة 

االجتامعي لدى الطالبات املوهوبات والعاديات يف 

املرحلة الثانوية بمدينة الرياض(، وتوصلت الباحثة إىل 

االنتامء االجتامعي لدى الطالبات املوهوبات  أنَّ 

مرتف ، وكانت استجابة املوهوبات عالية عىل عبارات 

الوجداين، ومنخفضة يف عبارات البعد املعريف، البعد 

وتزيد انخفاضها يف العبارات املتعلقة باألفعال 

والتفاعالت نتيجة لعدم حتفيز املسؤولية االجتامعية 

لدى الطالبات، وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع مستوى 

االنتامء للمجتم  لدى الطالبات العاديات، وكانت 

لعبارات التي تركز عىل استجابة الطالبات عالية يف ا

العواطف، وتقل يف العبارات املتعلقة باألفعال 

 والتفاعالت، وتقل يف العبارات املتعلقة باملعلومات،

لت إىل عدم وجود فروق بني الطالبات كام توصَّ 

 عام.بوجه املوهوبات والعاديات يف االنتامء االجتامعي 

دور مقرر الرتبية  ( م2009 "بدر الرفدي"ودراسة 

يف مدينة حائل(،  الوطنية يف تعزيز االنتامء الوطني

 ،أفراد الدراسة من املعلمني والطالب ل إىل أنَّ توصَّ 

يوافقون عىل دور مقرر الرتبية الوطنية للصف الثالث 

الثانوي الرشعي يف تعزيز االنتامء الوطني، وال توجد 

دور مقرر  عنفروق ذات داللة بني املعلمني والطالب 

 لوطنية يف تعزيز االنتامء الوطني.الرتبية ا

)دور برامج   م2009 "اليف املطريي"دراسة 

اإلذاعة املدرسية يف تعزيز قيم االنتامء الوطني من 

وجهة نظر الطالب واملعلمني باملدارس الثانوية يف 

ل إىل النتائج: يوافق الطالب حمافظة عنيزة(، وتوصَّ 

عزيز القيم، واملعلمون عىل دور اإلذاعة الداخلية يف ت

واملعارف الوطنية، واملشاركة واحلوار واالنتامء 

للوطن، ومكتسباته لدى طالب املرحلة الثانوية، وال 

توجد فروق يف إجابات الطالب نحو دور اإلذاعة 

عزى للمتغريات املدرسية يف تعزيز االنتامء الوطني تُ 

الشخصية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

طالب نحو تعزيز االنتامء الوطني مستوى استجابة ال

 باختالف عمل األب واألم.

دور املعلامت (. هـ1430 "هند الشويعر"ودراسة 

يف تعزيز االنتامء الوطني لدى طالبات املدارس الثانوية 

احلكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر املعلامت(، 

أظهرت الدراسة مستوى مرتف  للمعلامت يف مدينة 

تأثري املعوقات  االنتامء الوطني، وأنَّ  الرياض يف تعزيز

ه ال عىل املعلامت يف حتقيق االنتامء الوطني متوسط، وأنَّ 

توجد فروق ذات داللة بني اجتاهات عينة الدراسة 

من قيام املعلمة بدورها يف  حول املعوقات التي حتد  

عزى إىل املؤهل واخلربة، قراءة تعزيز االنتامء، تُ 

 ئيات.الصحف، التعرض للفضا

)عن دور املعلامت يف  م2010 "أمل املقبل"دراسة 

تأكيد مفهوم املواطنة لدى طالبات املرحلة الثانوية من 
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وجهة نظر الطالبات يف مدينة الرياض(، توصلت إىل 

من قيام املعلمة  الصعوبات التي حتد   أنَّ  منها: نتائج

بدورها يف تأكيد مفهوم املواطنة هي قلة األنشطة 

عدم وجود فرصة  للتعبري عن مقرتحاهتن  العملية،

حلل مشكالت الوطن، كثافة الطالبات داخل الفصل، 

قلة قيام املعلمة بدورها يف توظيف املناسبات الوطنية، 

ندرة الوسائل التعليمية، استخدام طرق تدريس 

تقليدية، تدين رغبة املعلامت الستثامر فرص إبراز 

املقرر والقضايا مظاهر املواطنة، وضعف العالقة بني 

األساليب التي تتخذها  واملشكالت يف املجتم ، وأنَّ 

املعلمة لتأكيد مفهوم املواطنة هي: توجيه الطالبات 

للمحافظة عىل املمتلكات العامة، وحتمل املسؤولية، 

االعتامد عىل النفس يف إنجاز األعامل، حث الطالبات 

عىل استغالل الوقت بام يفيد االلتزام بمواعيد 

حلصص الدراسية، وحث الطالبات عىل تقديم ا

احلث عىل االجتهاد يف التعليم، واملساعدة ملن حيتاج، 

العدل بني الطالبات، التعريف  أحتقيق املعلمة ملبد

هيا املواطن، استثامر يؤد   ن  بالواجبات التي جيب أ  

 املناسبات الدينية والوطنية لتأكيد مفهوم املواطنة.

األبعاد  (م2011 "رانعبد اهلل سف"ودراسة 

االجتامعية والسياسية املؤثرة يف ثقافة االنتامء الوطني 

ل لدى الشباب السعودي يف مدينة الرياض(، وتوصَّ 

العامل االقتصادي يؤثر يف مستوى االنتامء  إىل أنَّ 

اإلناث ال يتأثرن بذلك، وأكدت  الوطني للذكور، وأنَّ 

 دعم االنتامء الدراسة عىل أمهية العوامل االجتامعية يف

االنفتاح عىل العامل اخلارجي يقلل من  الوطني، وأنَّ 

مستوى االنتامء الوطني عند عينة طالب جامعة امللك 

سعود أكثر من طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود، 

واتفقت رؤية طالب اجلامعتني يف النظرة إىل دور 

املشاركة  اإلعالم يف دعم مستوى االنتامء الوطني، وأنَّ 

السياسية والثقافة السياسية هلا دور يف دعم االنتامء 

 الوطني.

)دور مؤسسات  م2013 "مي احلسيني"دراسة 

التنشئة االجتامعية يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

مجي   لت إىل: أنَّ توصَّ (، السعودية يف املرحلة الثانوية

مؤسسات التنشئة االجتامعية )األرسة واملدرسة 

هلا دور يف دعم  ،ومجاعات الرفاق( وسائل اإلعالم

 تنالاألرسة  وأنَّ  ،االنتامء الوطني للطالبة السعودية

أعىل دور يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف 

املرحلة الثانوية، يليها وسائل اإلعالم، ُثمَّ مجاعات 

الرفاق، وأدنى املؤسسات دوًرا هي املدرسة كام 

ل اإلعالم أعىل تأثرًيا يف وسائ أوضحت النتائج أنَّ 

دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة 

ُثمَّ املدرسة وأخرًيا الرفيقات،  الثانوية، ويليها األرسة

 من نتائج وذلك من وجهة نظر الطالبة،كام تبنيَّ 

أعىل وسائل اإلعالم تأثرًيا يف دعم  التلفاز الدراسة أنَّ 

سعودية يف املرحلة الثانوية، االنتامء الوطني للطالبة ال

 ليه الصحف، واإلذاعة ُثمَّ املجالت.تو
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 تعقيب عىل الدراسات السابقة:

 معظم الدراسات السابقة اعتمدت املنهج الوصفي،

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف 

طريقة توظيفها للمنهج الوصفي، واختيارها للعينة، 

ابة اإلطار النظري ومقارنة ، وكتةوصياغة االستبان

د ت؛  النتائج، يتضح دراسات )سيد الطهطاوي،

 ،م2000إبراهيم العيسى،  ،د ت عبدالفتاح غزال،

ا أهنَّ  ،(م2008، حسن الفراج م،2006 تركي العتيبي،

عام،  بوجهدور املدرسة من   انطالًقادرست االنتامء 

م، عبري 2004ودراسة )سهري اجليار،

م( تناولتها 2010مل املقبل،أ ،ه1430الشويعر،

بدر  ،دور املعلم، ودراسة )إبراهيم عيل،د ت بواسطة

دور املقررات،  بواسطةتناولتها  ،(م2009 الرفدي،

حممد أبو  م،2009ودراسة )اليف املطريي،

يف تناولتها من األنشطة الالصفية،  ،(م2006فودة،

الدراسة احلالية حتاول التعرف عىل دور األرسة  حني

ال توجد دراسة  إذ ،دية يف دعم االنتامء الوطنيالسعو

تتناول دور األرسة يف دعم  _يف حدود علم الباحثة_

حيث  ،م(2013،االنتامء، عدا دراسة )مي احلسيني

مؤسسات التنشئة املؤثرة يف  ىحدإتناولت األرسة ك

ا مل تدرس عالقة متغريات ) الدخل،  أهنَّ االنتامء، إالَّ 

تعليم الوالدين، ومكان نشأة وسكن األرسة، ومستوى 

الوالدين( لألرسة، ودور ختصص الطالبة األكاديمي يف  

 هذه.  ستحاول إضافته دراست دعم االنتامء، وهذا ما

أسباب ضعف االنتامء الوطني: عدم توافر 

احتياجات األفراد، والبطالة، وأزمة السكن، والرشوة، 

واملحسوبية، وضعف الرواتب )إبراهيم عيل، د ت؛ 

سيد الطهطاوي، د ت(، وبسبب االحتكاك الثقايف 

واالنفتاح عىل العامل اخلارجي )إبراهيم 

م(، ولسبب 2011عبداهلل سفران، ،م2000العيسى،

انعدام املشاركة السياسية، وعدم توفر احلرية، واحلوار 

ملناقشة القضايا السياسية والوطنية م  املسؤول )سيد 

م(، وبسبب 2011عبد اهلل سفران، ،الطهطاوي، د ت

التفاوت الطبقي، وعدم االستقرار السيايس 

 واالقتصادي، وضعف اللغة العربية )عبد الفتاح غزال،

ولسبب عدم توافر احلاجات الرضورية )إبراهيم  ،د ت(

عيل،دت، سيد الطهطاوي،دت(، وبسبب ضعف دور 

اإلعالم املحيل يف دعم االنتامء الوطني )غادة 

ولسبب  ،م(2011عبد اهلل سفران، ،هـ1429،الدريس

ضعف دور املؤسسات الرتبوية )سيد الطهطاوي، د 

 غادة الدريس، ،م 2000إبراهيم العيسى، ،ت

هـ(، وبسبب قلة الوعي واملعرفة عن املجتم ، 1429

غادة  ،وضعف املسؤولية االجتامعية )إبراهيم عيل، د ت

( .م2007(، وترى )حنان العناين،.هـ1429الدريس،

االنتامء ال يتأثر بالنوع، كام ترى )غادة  أنَّ 

ه ال يتأثر بموهبة الفرد، واستنتج ( أنَّ ـه1429الدريس،

الوالدين يؤثران يف  م( أنَّ 2000)إبراهيم العيسى،

مستوى االنتامء للوطن  االنتامء، خاصًة األب، حيث إنَّ 
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خيتلف باختالف مستوى تعليم األب لصالح اآلباء 

م ابتدائي، وال خيتلف باختالف مستوى الذين تعليمه

تعليم األم، وهذه النتيجة أثارت انتباه الباحثة 

 لدراستها.

 اإلجراءات املنهجية وامليدانية:  -رابًعا

هذه الدراسة وصفية، وهتدف إىل  نوع الدراسة: -أ

اإلجابة عن عدد من التساؤالت؛ وهذا النوع من 

ت بشأن الدراسات الوصفية يفيد يف إصدار تعميام

 موضوع الدراسة.

استخدمت الدراسة احلالية  منهج الدراسة: -ب

 منهج املسح االجتامعي عن طريق العينة،حيث إنَّ 

اهلدف من البحث هو التعرف عىل دور األرسة يف دعم 

 االنتامء الوطني للطالبة السعودية.

عت البيانات من مُج جمتمع الدراسة وعينتها:  -ج

ملدينة اجلامعية للبنات بجامعة الطالبات املنتظامت يف ا

من شهر مجاد األوىل إىل مجاد  املدةيف ، امللك سعود

هـ )املوافق شهر مارس 1436اآلخرة من عام 

( 12.282(، وبلغ حجم جمتم  الدراسة )م2014

( طالبة يف الكليات 4.786طالبة، مقسمة عىل )

%(، 38العلمية، ومتثل نسبتهم إىل جمتم  الدراسة )

طالبة يف الكليات اإلنسانية، ومتثل ( 7.496و)

 %(.61نسبتهم إىل جمتم  الدراسة )

الدراسة العينة العشوائية التدرجية  واستخدمت  

 ل  ص  و  نظًرا لعدم جتانس عدد جمتم  الدراسة، و تُ 

ه الباحثة إىل عامدة القبول للعينة عن طريق توجَّ 

والتسجيل بجامعة امللك سعود / قسم 

إحصائية بعدد الطالبات  لتأخذ   .اإلحصاءات

املنتظامت يف مركز الدراسات اجلامعية للطالبات يف 

املدينة اجلامعية، ُثمَّ قامت الباحثة بأخذ ما يمثل 

% من إمجايل 5نسبة عينة الدراسة إىل املجتم  األصيل 

( مفردة، ُثمَّ 246جمتم  الدراسة، فبلغت العينة )

 للفاقد( مفردة حتسبًا 300رفعت حجم العينة إىل )

 :اآلتيةاملعادلة  بواسطة

 100العدد الكيل 

5 

 قامت الباحثة بتقسيم جمتم  الدراسة إىل قسمني:

%( من االستامرات 61عطيت )األقسام اإلنسانية، وأُ 

بام مثل نسبتهم إىل حجم جمتم  الدراسة، بواق  

%( 38واألقسام العلمية، وأعطيت ) ،( استامرة183)

سبتهم إىل حجم جمتم  من االستامرات بام مثل ن

جمتم   ( استامرة، حيث إنَّ 117الدراسة بواق  )

الدراسة ترتف  فيه أعداد الطالبات يف الكليات 

 جرىلذلك  ،اإلنسانية، وتقل يف الكليات العلمية

 اختيار العينة عىل مراحل:

عينة عشوائية بسيطة من  تب  ح  املرحلة األوىل: ُس 

سيطة من الكليات الكليات العلمية، وعينة عشوائية ب

اإلنسانية عن طريق وض  أسامء الكليات يف ورق، 

ووق  االختيار عىل الكليات اإلنسانية: اآلداب، 
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 الرتبية، احلقوق والعلوم السياسية، والكليات العلمية:

 كلية العلوم التطبيقية.

أسامء األقسام للكليات  تاملرحلة الثانية: وضع

عينة  تسحبُثمَّ ق، عليها االختيار يف ور    ق  التي و  

عشوائية بسيطة من هذه األقسام، ووق  االختيار عىل 

: الكليات اإلنسانية: اآلداب/ قسم اآلتيةاألقسام 

الدراسات االجتامعية، العلوم السياسية/قسم 

ا الكليات القانون، الرتبية/ قسم رياض األطفال، أمَّ 

العلمية فهي: كلية العلوم التطبيقية/ قسم األشعة، 

 م البرصيات.وقس

املرحلة الثالثة: قامت الباحثة بمقابلة األستاذات 

املوجودات يف مكاتبهن يف األقسام التي وق  عليها 

ملن أبدت رغبتها يف  ةاالختيار، وإعطاء االستبان

التعاون م  الباحثة جلم  املعلومات من طالبات 

يف قاعات املحارضات، إىل  نَّ التخصص التي تدرسهُ 

وبلغ حجم العينة املعاجلة  نسبة العينة. تغطية جرى أن  

( 81( استامرة، مثلت حصة األقسام العلمية )252)

( استامرة، بام مثل 171واألقسام اإلنسانية ) ،استامرة

 % من جمتم  الدراسة.5ا فعلي  

الطالبة السعودية يف الكليات  وحدة التحليل:

نة اإلنسانية والعلمية يف مركز دراسة الطالبات يف املدي

 اجلامعية بالرياض.

 بواسطةمجعت البيانات أداة مجع البيانات وثباهتا: 

تضم جمموعة من األسئلة، ومقياس  ةأداة استبان

صممته الباحثة يتألف من عرش عبارات لتخدم 

-1 من  قيم 3 أهداف الدراسة، وحيتوي املقياس عىل

 تكون   أبًدا(، وقد روعي فيه أن   -أحياًنا -)دائاًم  3

بارات إجيابية، وبعضها اآلخر سلبية، وعند بعض الع

 حتليل املقياس عكست العبارات السلبية.

استخدمت طريقة صدق املحتوى صدق املقياس:  -أ

حيث وزع املقياس  ،للتأكد من صدق املقياس وعباراته

( من املحكمني من أساتذة علم االجتامع، وقد 4عىل )

وردت ت بعض الفقرات بحسب املالحظات التي ل  ُعد  

العبارات واضحة  عىل أنَّ  ق  عىل العبارات حتى اتف  

 يراد قياسه. وشاملة، ومضموهنا يقيس ما

استخدمت طريقة االتساق الداخيل  وكام

ملعرفة الصدق  (بريسون)باستخراج معامل االرتباط 

وقد بلغت قيمة االرتباط  ،الداخيل ألبعاد املقياس

، (582) ، وللعبارة الثانية(643) للعبارة األوىل

 (693) ، وللعبارة الرابعة(621) وللعبارة الثالثة

 (670) وللعبارة السادسة (620)وللعبارة اخلامسة 

، (741) ، وللعبارة الثامنة(722) وللعبارة السابعة

 .(452) ، وللعبارة العارشة(614) وللعبارة التاسعة

قامت الباحثة بقياس ثبات أداة ثبات املقياس:  -ب

 إذ، (ألفاكرونباخ)دام معامل ثبات الدراسة باستخ

(، 0.811بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )

وهي درجة مرتفعة يمكن الوثوق هبا يف تطبيق 

 الدراسة احلالية.



 ء للطالبة اجلامعية يف جامعة امللك سعوددور األرسة يف تعزيز االنتام: مي محد احلسيني 202

وجلت البيانات باستخدام عُ التحليل اإلحصائي: 

(. وقد استخدم اختبار كروسكال  spssبرنامج )

الفروق للتعرف عىل  KRUSKAL-WALLIS)واليس )

يف دور األرسة باختالف خصائص الوالدين: املستوى 

التعليمي، مكان امليالد، والنشأة، وعمل الوالدين، 

والدخل الشهري؛ وملعرفة الفروق بني متوسطات 

استجابات العينة نحو درجة االنتامء باختالف متغري 

 independent sampleالتخصص استخدم اختبار )ت( )

t-test.) 

 سة امليدانية:نتائج الدرا

 أواًل: خصائص العينة:

 الكلية: -1

النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة يدرسن يف 

يف  ن  ن يدرس  ا م  %(، أمَّ 67.9كليات إنسانية بنسبة )

%(، وهذا يرج  32.1) نَّ كليات علمية بلغت نسبتهُ 

إىل ارتفاع أعداد الطالبات يف الكليات اإلنسانية يف 

 يف العلمية. نَّ قلته  جامعة امللك سعود، و

 

 مستوى تعليم الوالدين: -2

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري مستوى تعليم الوالدين. (1جدول رقم )

مستوى 

 أمي التعليم
يقرأ 

 ويكتب
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

دراسات 

 عليا
 اإلمجايل

التكرارات/ 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك النسب

 100 252 9.5 24 38.5 97 31.7 80 7.9 20 5.2 13 3.2 8 0.4 10 األب

 100 252 3.6 9 32.0 81 27.0 68 14.7 37 11.1 28 5.6 14 6.0 15 األم

 

غالبية آباء  ( أنَّ 1يتضح من اجلدول رقم )

وأمهات العينة تعليمهم جامعي، وهي أعىل نسبة 

%( لتعليم والدهين اجلامعي، مقابل 38.5بواق  )

جامعي، وأقل  تعليمهنَّ  %( من أمهاهتنَّ 32.1)

نسبة تعليم لآلباء كانت تعرف القراءة والكتابة 

%(، والدراسات العليا هي أقل درجة 3.2بنسبة )

 %(.3.6تعليم لألمهات بنسبة )
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 الدخل الشهري لألرسة: -3

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري الدخل الشهري لألرسة. (2جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات الدخل النسبة املئوية التكرارات دخلال

 13.5 34 م ريال 12000 - 9001 9.1 23 فأقل 3000

 16.7 42 ريال 15000إىل  12001 6.3 16 ريال 6000 - 3001

 24.9 108 ريال 15000أكثر من  11.5 29 ريال 9000 - 6001

 % 100.0         ك252 اإلمجايل

 

( توزي  أفراد عينة الدراسة 2دول رقم )يوضح اجل

ما يقارب  إنَّ  إذوفًقا ملتغري الدخل الشهري لألرسة، 

( طالبات، بنسبة 108من نصف أفراد عينة الدراسة )

%( الدخل الشهري ألرسهن )أكثر من 42.9)

ريال(، وأقل نسبة للدخل يف الفئة ما بني  15000

 %(.6.3ريال(، ونسبتهن ) 6000إىل  3001)

 

 مكان نشأة الطالبة: -4

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري مكان نشأة الطالبة. (3جدول رقم )

احلدود  مكة املكرمة القصيم الرياض املنطقة

 الشاملية

 اإلمجايل الرشقية عسري

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك الطالبة

240 95.2 1 0.4 2 0.8 1 0.4 4 1.6 4 1.6 252 100.0 

 

الغالبية العظمى من  ( أنَّ 3تضح من اجلدول رقم )ي

بمدينة  ن  أ  %( نش  95.2( طالبة بنسبة )240الطالبات )

معظم آباء وأمهات  الرياض، وقد يعود سبب ذلك أنَّ 

انظر جدول -ا يف مدينة الرياضو  العينة ولدوا ونشؤُ 

رى، خ  يف مناطق أُ  ن  (، وتقل نسبة من نشأ  6(، و)4)

والدي العينة من نشؤوا يف  أنَّ ويمكن تفسري ذلك ب

تدرس  املناطق األخرى نستبهم قليلة، والطالبة غالًبا ما

 يف املنطقة التي يسكنها والدهيا.

 

 



 ء للطالبة اجلامعية يف جامعة امللك سعوددور األرسة يف تعزيز االنتام: مي محد احلسيني 204

 مكان نشأة الوالدين: -5

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري مكان نشأة األب/ األم. (4جدول رقم )

 األم األب املنطقة األم األب املنطقة

 % ك % ك % ك % ك

 2.0 5 0.8 2 احلدود الشاملية 77.4 195 80.2 202 الرياض

 5.2 13 4.0 10 عسري 3.2 8 4.0 10 القصيم

 1.2 3 0.8 2 جازان 3.2 8 4.8 12 مكة املكرمة

 1.6 4 1.0 3 الباحة 2.4 6 1.2 3 املدينة املنورة

 3.6 9 2.8 7 الرشقية 0.4 1 0.4 1 حائل

 %100  ك252  اإلمجايل

 

( توزي  أفراد عينة الدراسة 4يوضح اجلدول رقم )

الغالبية  وفًقا ملتغري مكان نشأة األب/ األم، حيث إنَّ 

 نَّ هُ %( نشأ والدُ 80.2العظمى من الطالبات بنسبة )

%(  77.4بمنطقة الرياض، وهي أعىل نسبة، وبنسبة )

بمنطقة الرياض، وهي أعىل نسبة  نَّ من نشأت والدهُتُ 

يمكن تفسري ذلك بداية تراج  تيارات اهلجرة أيًضا، و

 الداخلية من القرى للرياض.

 

 نوع عمل الوالدين: -6

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري نوع عمل الوالدين. (5جدول رقم )

 نوع عمل الوالدين
 عمل األم عمل األب

 النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات

 31.3 79 70.2 177 يقطاع حكوم

 4.8 12 21.11 54 قطاع خاص

 63.9 161 8.3 21 أخرى

 100 252 100 252 اإلمجايل
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( توزي  أفراد عينة الدراسة 5يوضح اجلدول رقم )

من يعمل  وفًقا ملتغري نوع عمل الوالدين، حيث إنَّ 

%(، 70.2والدهن يف القطاع احلكومي نسبتهن )

مياًل عاًما لدى غالبية هناك  ويمكن تفسري ذلك أنَّ 

فر االستقرار االسعوديني يف العمل احلكومي لتو

تعمل بالقطاع  %( والدهتنَّ 31.3الوظيفي، مقابل )

يف القطاع اخلاص  نَّ يعمل والدهُ  ن  م   احلكومي، كام أنَّ 

تعمل  %( والدهتنَّ 4.8%(، مقابل )21.4) نَّ نسبتهُ 

بالقطاع اخلاص، وذلك يفرس بسبب قلة فرص 

ن م   ظيف للمرأة يف القطاع اخلاص، يف حني أنَّ التو

%(، 8.3) نَّ لت نسبتهُ بقطاع آخر  شكَّ  يعمل والدهنَّ 

ال  نَّ %( أجبن بأخرى، كانت والدهتُ 63.9مقابل  )

يف أعامل حرة، ويمكن  ن  يعمل   نَّ ، وبعضهُ ن  يعمل  

 إرجاع ذلك إىل تزايد عمل املرأة يف املشاري  الصغرية.

 

 نوع السكن: -7

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري نوع سكن العائلة. (6دول رقم )ج

 نوع السكن

 

 بيت شعبي قرص فيال دور شقة

 % ك % ك % ك % ك % ك

15 6.0 22 8.7 202 80.2 11 4.4 0 0.8 

 100 النسبة  252 التكرارات  اإلمجايل

 

الغالبية العظمى  ( أنَّ 6يتضح من اجلدول رقم )

%( يسكن بفيال، ويمكن تفسري ذلك بام 80.2بنسبة )

غالبية العينة دخوهلم أكثر من  ( أنَّ 2ورد يف جدول )

ة العينة يغالب ( يوضح أنَّ 7ريال، واجلدول ) 15000

أغلب الشعب السعودي يفضل  متتلك السكن؛ كام أنَّ 

السكن يف فيال، وأخرًيا هناك )طالبتان( بنسبة 

بي، ويمكن تفسري ببيت شع نَّ %( تسكن عائلتهُ 0.8)

 ُ ة للدخل، كام ورد أيًضا يف جدول أقل فئ   نَّ ذلك بأهنَّ

الطالبات الاليت  (، كام أنَّ 6000-3001( بني )3)

 باجلامعة. ن  متدن ال يلتحق   دخلهاألرس  ينتمني  

 ملكية السكن: -8

توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري نوع . (7جدول رقم )

 ملكية السكن

 لسكننوع ملكية ا

 
 % ك

 11.1 28 إجيار

 88.9 228 ملك

 100 252 اإلمجايل

 

غالبية عينة الدراسة  ( أنَّ 7يوضح اجلدول رقم )

%(، ويمكن تفسري 88.9سكنهم بنسبة ) يمتلكون  
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( 15000ذلك بسبب ارتفاع دخل عينة الدراسة إىل )

 (.2كام يف جدول رقم )

 

 ثانًيا: النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:

مادور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة   -1

 يف املرحلة اجلامعية؟

للتعرف عىل دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني 

حساب التكرارات،  جرىللطالبة يف املرحلة اجلامعية، 

والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحراف 

ل  اس  املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، كام  م   ُتك 

 ترتيب هذه الفقرات حسب املتوسط احلسايب لكل  

 منها، كام ييل:

 

الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور  ،التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري. (8جدول رقم )

 .منها ًيا وفًقا للمتوسط احلسايب لكل  األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة  يف املرحلة اجلامعية مرتبة تنازل

 الفقرات م

 درجة االستجابة

يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

 

ف 
حرا

الن
ا

ي
املعيار

ب 
رتتي

ال
 

 أبًدا أحياًنا دائاًم 

 % ك % ك % ك

 2 0.4 2.83 0.8 2 15.5 39 83.7 211 .العامة املمتلكات عىل احلفاظ عىل أرسيت حتثني 1

 6 0.61 2.14 12.7 32 60.7 153 26.6 67 .السعودية لدولةا بتاريخ أرسيت تعرفني 2

3 
 بالدي لربوع رحالت يف أرسيت تأخذين

 .املختلفة
68 27 147 58.3 37 14.7 2.12 0.63 7 

4 
 املناسبات يف املشاركة عىل أرسيت حتثني

 .الوطنية
59 23.4 133 52.8 60 23.8 2.0 0.69 10 

5 
 رياضيةال الفرق منارصة عىل أرسيت حتثني

 .أجنبًيا املنافس كان إذا الوطنية
87 34.5 81 32.1 84 33.3 2.01 0.83 9 

6 
 يف املشاركة عىل أرسيت تشجعني

 .الوطني باليوم االحتفال
73 29 116 46 63 25 2.04 0.74 8 

 1 0.41 2.84 1.6 4 13.1 33 85.3 215 .بالدي يف األمر بوالة أرسيت تفخر 7

 5 0.52 2.75 4.4 11 15.9 40 79.8 201 .بالدي بعلم فخرال عىل أرسيت تنشئني 8

 3 0.64 2.82 3.2 8 11.9 30 48.9 214 .الوطن عن الدفاع عىل أرسيت حتثني 9

10 
 فئات مجي  م  التعاون أرسيت تعزز

 .املجتم 
205 81.3 39 15.5 8 3.2 2.78 0.48 4 

 - 0.32 2.43 املتوسط احلسايب العام
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حمور دور األرسة  ( أنَّ 8رقم )يتضح من اجلدول 

يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة 

( فقرات 5( فقرات، جاءت )10اجلامعية يتضمن )

، 9، 1، 7بدرجة استجابة )دائاًم(، وهي الفقرات رقم )

(، حيث ترتاوح املتوسطات احلسابية هلا بني 8، 10

ة الثالثة (، وهذه املتوسطات تق  بالفئ2.84، 2.75)

من فئات املقياس املتدرج الثالثي، والتي ترتاوح ما بني 

(، يف حني جاءت الفقرات األخرى 3.0إىل  2.34)

بدرجة )أحياًنا(، حيث ترتاوح املتوسطات احلسابية هلا 

(، وهذه املتوسطات تق  بالفئة 2.14، 2.0بني )

الثانية من فئات املقياس املتدرج الثالثي، والتي ترتاوح 

(، وتشري النتيجة السابقة إىل 2.33إىل  1.67بني ) ما

تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف 

 املرحلة اجلامعية.

(، وهذا يدل 2.43يبلغ املتوسط احلسايب العام )

األرسة السعودية تقوم بدورها بدرجة عالية يف  عىل أنَّ 

م االنتامء الوطني للطالبة اجلامعية، وذلك يتمثل يف دع

، وكذلك تفخر بوالة األمر يف بالدهنَّ  نَّ أرسهُ  )أنَّ 

عىل احلفاظ عىل املمتلكات العامة، إضافة إىل  حتدثهنَّ 

 نَّ أرسهُ  عىل الدفاع عن الوطن، وأنَّ  نَّ حتثهُ  نَّ أرسهُ  أنَّ 

وكذلك التعاون م  مجي  فئات املجتم ،  نَّ تعزز لدهيُ 

(، وقد عىل الفخر بعلم بالدهنَّ  نَّ تنشئهُ  نَّ أرسهُ  أنَّ 

اتفقت نتيجة الدراسة احلالية م  نتيجة دراسة احلسيني 

األرسة هلا دور عاٍل  لت إىل أنَّ م(، والتي توصَّ 2013)

املرتبة األوىل بني مؤسسات  وتناليف دعم االنتامء، 

 التنشئة األخرى.

 بوالة أرسيت خر( وهي )تف7وجاءت الفقرة رقم )

باملرتبة األوىل بني الفقرات اخلاصة  ،بالدي( يف األمر

بدور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية 

(، 2.84يف املرحلة اجلامعية بمتوسط حسايب )

هناك  (، وهذا يدل عىل أنَّ 0.41وانحراف معياري )

دائاًم  ن  يفخر   نَّ أرسهُ  توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ 

، ويتفق هذا م  دراسة بوالة األمر يف بالدهنَّ 

 م(.2013)احلسيني؛

 عىل أرسيت ( وهي )حتثني1وجاءت الفقرة رقم )

باملرتبة الثانية بني  ،العامة( املمتلكات عىل احلفاظ

الفقرات اخلاصة بدور األرسة يف دعم االنتامء 

الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، 

(، وانحراف معياري 2.83ط حسايب )بمتوس

هناك توافًقا بني أفراد  (، وهذا يدل عىل أنَّ 0.40)

عىل احلفاظ  نَّ دائاًم حتدثهُ  نَّ أرسهُ  الدراسة عىل أنَّ 

عىل املمتلكات العامة، وقد اتفقت نتيجة الدراسة 

م(، والتي 2010احلالية م  نتيجة دراسة املقبل )

للمحافظة عىل  توجيه الطالبات لت إىل أنَّ توصَّ 

املمتلكات العامة من األساليب التي تتخذها املعلمة 

يف تأكيد مفهوم املواطنة لدى طالبات املرحلة 

ودراسة ، الثانوية بمدينة الرياض
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األرسة  م( التي استنتجت فيها أنَّ 2013)احلسيني؛

 حتث الطالبة دائاًم عىل احلفاظ عىل املمتلكات العامة.

 عىل أرسيت وهي )حتثني( 9وجاءت الفقرة رقم )

باملرتبة الثالثة بني الفقرات  ،الوطن( عن الدفاع

اخلاصة بدور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

السعودية يف املرحلة اجلامعية بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل 0.46(، وانحراف معياري )2.82)

 نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  عىل أنَّ 

 عىل الدفاع عن الوطن، ويتفق ذلك م  ما نَّ دائاًم حتثهُ 

 األرسة دائاًم حتث   أنَّ  ،م(2013ورد يف يف)احلسيني،

 الطالبة عىل الدفاع عن الوطن.

 أرسيت ( وهي )تعزز10وجاءت الفقرة رقم )

املجتم ( باملرتبة الرابعة بني  فئات مجي  م  التعاون

م االنتامء الوطني الفقرات اخلاصة بدور األرسة يف دع

للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل 0.48(، وانحراف معياري )2.78)

 نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  عىل أنَّ 

التعاون م  مجي  فئات املجتم ،  نَّ دائاًم تعزز لدهيُ 

عىل وجود يدل  ويتفق هذا أيًضا م  ا)حلسيني(، ما

التغري يف جانب العالقة باآلخر نتيجة اختالف جمتم  

الدراسة من طالبات الثانوي )مدارس حكومية، 

غالبية الطالبات سعوديات، وجود املدارس يف أحياء 

تضم مستوى اقتصادًيا متقارًبا(، واجلامعات)تضم 

طالبات يدرسن بمنح حكومية من جنسيات أخرى، 

لطالبات واألساتذة، ووجود جنسيات متعددة من ا

 ومستويات اقتصادية خمتلفة(.

 عىل أرسيت ( وهي )تنشئني8جاءت الفقرة رقم )

باملرتبة اخلامسة بني الفقرات  ،بالدي( بعلم الفخر

اخلاصة بدور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

السعودية يف املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل 0.52(، وانحراف معياري )2.75)

 نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  عىل أنَّ 

، وقد اتفقت نتيجة عىل الفخر بعلم بالدهنَّ  نَّ تنشئهُ 

(، .م2010،الدراسة احلالية م  نتيجة دراسة )املقبل

االعتزاز بالعلم كرمز للدولة من  والتي توصلت إىل أنَّ 

يف التأكيد عىل أبعاد أهم األدوار التي تقوم هبا املعلمة 

املواطنة لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة الرياض، 

األرسة دائاًم تفخر  م( أنَّ 2013كام اتفقت م  )احلسيني

 بالعلم.

 أرسيت ( وهي )تعرفني2وجاءت الفقرة رقم )

باملرتبة السادسة بني  ،السعودية( الدولة بتاريخ

تامء الوطني الفقرات اخلاصة بدور األرسة يف دعم االن

للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل 0.61(، وانحراف معياري )2.14)

 نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  عىل أنَّ 

بتاريخ الدولة السعودية، وهذا يتفق م   نَّ أحياًنا تعرفهُ 

تقوم بتعريف األرسة أحياًنا  م(  يف أنَّ 2013)احلسيني،

أبنائها بالتاريخ السعودي، وقد يعود ذلك إىل اعتامد 
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باملعلومات،  األرسة عىل املدرسة واجلامعة فيام خيتص  

 هناك تكاماًل بني مؤسسات املجتم . أنَّ  أي  

 يف أرسيت ( وهي )تأخذين3جاءت الفقرة رقم )

باملرتبة السابعة بني  ،املختلفة( بالدي لربوع رحالت

خلاصة بدور األرسة يف دعم االنتامء الوطني الفقرات ا

للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل 0.63(، وانحراف معياري )2.12)

 نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  عىل أنَّ 

املختلفة،  بالدهنَّ  لربوع رحالت يف نَّ أحياًنا تأخذهُ 

األرسة أحياًنا  م( أنَّ 2013احلسيني،ويتفق ذلك م  )

تذهب يف رحالت داخلية، وقد يعود سبب ذلك إىل 

السياحة  زيادة السفر للسياحة يف اخلارج، وأنَّ 

الداخلية تقترص عىل السياحة الدينية، أو زيارة األهل 

 يف املناطق.

 أرسيت ( وهي )تشجعني6وجاءت الفقرة رقم )

باملرتبة  ،الوطني( باليوم حتفالالا يف املشاركة عىل

الثامنة بني الفقرات اخلاصة بدور األرسة يف دعم 

االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، 

(، وانحراف معياري 2.04بمتوسط حسايب )

هناك توافًقا بني أفراد  عىل أنَّ  (، وهذا يدل  0.74)

شاركة عىل امل نَّ أحياًنا تشجعهُ  نَّ أرسهُ  الدراسة عىل أنَّ 

يف االحتفال باليوم الوطني، ويتفق ذلك م  

األرسة أحياًنا حتث عىل  أنَّ  ،م(2013،)احلسيني

االحتفال، وهذا يدلل عىل زيادة التمسك بالتيار 

االحتفال بغري  الديني يف املجتم  السعودي، وأنَّ 

 العيدين أمر حمدث.

 عىل أرسيت ( وهي )حتثني5جاءت الفقرة رقم )

املنافس  كان إذا الوطنية الرياضية الفرق منارصة

باملرتبة التاسعة بني الفقرات اخلاصة بدور  ،أجنبًيا(

األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف 

(، 2.01املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب )

هناك  (، وهذا يدل عىل أنَّ 0.83وانحراف معياري )

 نَّ أحياًنا حتثهُ  نَّ هُ أرس توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ 

 املنافس كان الوطنية، إذا الرياضية الفرق عىل منارصة

 م( أنَّ 2013،أجنبًيا، وهذا خيتلف م  )احلسيني

األرسة تتفاوت يف دعم ذلك بني الدعم لدائم، وعدم 

 الدعم.

 عىل أرسيت ( وهي )حتثني4وجاءت الفقرة رقم )

العارشة بني باملرتبة  ،الوطنية( املناسبات يف املشاركة

الفقرات اخلاصة بدور األرسة يف دعم االنتامء الوطني 

للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية، بمتوسط حسايب 

عىل  (، وهذا يدل  0.69(، وانحراف معياري )2.0)

أحياًنا  نَّ أرسهُ  هناك توافًقا بني أفراد الدراسة عىل أنَّ  أنَّ 

لوطنية، ويتفق ذلك ا املناسبات عىل املشاركة يف نَّ حتثهُ 

ا  تدعم األرسة أحيانً  م( أنَّ 2013،م  )احلسيني

املشاركة يف املناسبات الوطنية، وهذا يدلل عىل استمرار 

موقف األرسة السعودية من املشاركة يف املناسبات 

 ذلك ال يلقى التأييد من التيار الديني. الوطنية، وأنَّ 
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هل هناك فروق بني خصائص الوالدين ودرجة  -2

االنتامء الوطني للطالبة السعودية اجلامعية )وفًقا 

ملتغريات التعليم، مكان النشأة، العمل، الدخل 

 للوالدين(؟

وللتعرف عىل  إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة 

إحصائية يف دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني 

للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية باختالف متغري 

استخدام اختبار كروسكال واليس  ىجرالدراسة، 

(KRUSKAL-WALLIS بدياًل عن اختبار حتليل ،)

(، وذلك لعدم One Way Anovaالتباين األحادي )

تكافؤ فئات املتغريات املستقلة، كام يتضح من اجلدول 

 (.9رقم )

 

 

 متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ( للتعرف عىل الفروق بنيkruskal-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس ) . (9جدول رقم )

باختالف خصائص الوالدين  ،نحو دور األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف املرحلة اجلامعية

 .)املستوى التعليمي، مكان امليالد، النشأة، العمل، الدخل(

 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد مستوى التعليمي األبعاد

 التعليمي لألب املستوى

 

 

 146.35 10 أمي

.422 

 89.81 8 يقرأ ويكتب

 111.15 13 ابتدائي

 148.53 20 متوسط

 122.86 80 ثانوي

 130.14 97 جامعي

 117.83 24 دراسات عليا

 املستوى التعليمي لألم

 137.67 15 أمي

0.269 

 106.18 14 يقرأ ويكتب

 129.38 29 ابتدائي

 142.80 37 متوسط

 109.89 68 ثانوي

 132.74 81 جامعي

 132.89 9 دراسات عليا
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   . (9جدول رقم )تابع 

 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد مستوى التعليمي األبعاد

 الدخل الشهري لألرسة

 122.02 23 فأقل 3000

0.944 

 123.63 16 ريال 6000 - 3001

 116.91 29 ريال 9000 - 6001

 135.94 34 م ريال 12000 - 9001

 126.99 42 ريال 15000إىل  12001

 127.29 108 ريال 15000أكثر من 

 

ه ال توجد هناك ( أنَّ 9يتضح من اجلدول رقم )

( فأقل 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ستجابات أفراد عينة الدراسة نحو بني متوسطات ا

الفروق بني خصائص الوالدين، ودرجة االنتامء 

الوطني للطالبة السعودية اجلامعية )وفًقا ملتغري 

حيث  ،التعليم، مكان امليالد، النشأة، العمل، الدخل(

بلغت قيمة مستوى الداللة لتلك املتغريات عىل التوايل 

(0.422 ،0.269 ،0.604 ،0.794 ،0.213، 

(، ومجيعها 0.944، 0.115، 0.472، 0.305

غري دالة إحصائًيا، وقد  (، أي  0.05قيم أكرب من )

اختلفت نتيجة الدراسة احلالية م  نتيجة دراسة 

مستوى  لت إىل أنَّ م(، والتي توصَّ  2000،)العيسى

االنتامء للوطن خيتلف باختالف مستوى تعليم األب، 

م  الدراسة  يف حني اتفقت نتيجة الدراسة احلالية

ه ال توجد هناك فروق ذات داللة السابقة يف أنَّ 

إحصائية يف مستوى االنتامء للوطن باختالف متغري 

واختلفت  مستوى تعليم األم، واملستوى االقتصادي،

 ،م(2000هذه الدراسة م  نتيجة )إبراهيم العيسى ،

مستوى االنتامء خيتلف باختالف مستوى تعليم  عىل أنَّ 

اآلباء ذوي التعليم )ابتدائي(، وما يراه األب لصالح 

مستوى تعليم  من أنَّ  ،(192: ه1420،)أمحد الربي 

الوالدين يؤثر يف درجة وعي الطالب اجلامعي، فكلام 

ارتف  مستواهم التعليم ارتف  وعي الشباب اجلامعي 

بأدواره االجتامعية، وتفرس الباحثة نتيجة عدم وجود 

دين وانتامء الطالبة إىل ما عالقة بني مستوى تعليم الوال

هناك تعاوًنا بني األنساق  تراه نظرية النسق أنَّ 

االجتامعية من أجل وحدة النسق، فالطالبة يف مرحلة 

د ، ما يؤك  ةواضح بدرجةاجلامعة برزت شخصيتها 

يأخذ  دور نسق الشخصية يف قدرة الفرد عىل أنَّ 

يف  ويعطي ما يتعلق بدوره االجتامعي، فالطالبة ختتلط

جمتم  اجلامعة م  الطالبات واألستاذات قد يكن  من 

جنسيات أخرى، ويتكلمن لغات أخرى، تتفاعل م  
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شبكات التواصل االجتامعي، بأشخاص افرتاضيني 

كتويرت )حسب الدراسات أكثر األشخاص استخداًما 

عىل  ت  ر  لتويرت من السعودية(، مجي  هذه املتغريات أثَّ 

جباهتا الوطنية، فلم تعد وعي الطالبة بحقوقها ووا

تعتمد عىل والدهيا فقط يف أخذ املعلومات، وأيًضا 

تفرس الباحثة ذلك بنتيجة دراسة )مي 

وسائل اإلعالم أعىل تأثرًيا يف  أنَّ  ،م(2013احلسيني،

دعم االنتامء الوطني من وجهة نظر الطالبة، ودراسة 

طالب اجلامعات  أنَّ  ،م(2011، )عبداهلل سفران

 دور اإلعالم يف دعم مستوى االنتامء، يتفقون عىل

اإلعالم له  أنَّ  ،م(2011، ودراسة )عبد أمحد محايل

 دور يف تعزيز االنتامء الوطني للطالبات.

هل هناك فروق يف درجة االنتامء الوطني  -3

 للطالبة السعودية حسب ختصص الطالبة األكاديمي؟

للتعرف عىل إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة 

ئية ترج  إىل التخصص األكاديمي يف درجة إحصا

م  انتامء الطالبة السعودية اجلامعية، 
د  ُتخ  اختبار )ت(  اس 

(، وذلك independent sample t-testلعينتني مستقلتني )

 (.10كام يتضح من اجلدول رقم )

 

 

للتعرف عىل الفروق بني متوسطات استجابات ( independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتني مستقتلتني ). (10جدول رقم )

 .أفراد عينة الدراسة نحو درجة انتامء الطالبة السعودية اجلامعية باختالف متغري التخصص

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التخصص

 0.33 2.37 171 إنساين
3.532 - 0.000 

 0.26 2.52 81 علمي

 

هناك فروًقا ذات  ( أنَّ 10ن اجلدول رقم )يتضح م

( يف درجة االنتامء 0.01داللة إحصائية عند مستوى )

لدى الطالبة السعودية اجلامعية باختالف متغري 

 نَّ ن ختصصهُ التخصص، وذلك لصالح الطالبات مَّ 

(، مقابل 2.52علمي بمتوسط درجة موافقة )

ري إنساين، وتش نَّ ن ختصصهُ ( للطالبات مَّ 2.37)

الطالبات ذوات التخصص  النتيجة السابقة إىل أنَّ 

العلمي مستوى االنتامء لدهين أعىل مقارنة بالطالبات 

ن ختصصهن إنساين، وترج  الباحثة سبب وجود مَّ 

طالبات الكليات  هذه الفروق بني الكليات إىل أنَّ 

العلمية عادة أكثر ضامًنا بوجود الفرصة الوظيفية منه 

يات اإلنسانية، والتي بدورها قد لدى طالبات الكل

طالبات  تؤثر عىل درجة االنتامء الوطني لدهين، كام أنَّ 

من الكليات اإلنسانية ما  االكليات العلمية أقل عددً 

 يساعد يف تفعيل الربامج التي تدعم االنتامء.
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إىل  ،م(2000،وأشارت دراسة )إبراهيم العيسى

االنتامء كثرة من معوقات حتقيق دور املدرسة يف  أنَّ 

احتكاك طالبات الكليات  أعداد الطالبات، كام أنَّ 

التطبيقية ومشاركتهم االجتامعية يف خدمة املجتم  

كبرية )تطبيق عميل يف املستشفيات، قيامهم بحمالت 

التربع بالدم، التغذية الصحية وعالج  :تطوعية مثل

السمنة يف اجلامعة، عيادات أمراض الضغط 

طالبات الكليات اإلنسانية التي بخالف  ،والسكري(

يقترص تعاملها م  املجتم  اخلارجي عىل املستوى 

أثناء النزول للتطبيق العميل، وتوجد الكثري  يف الثامن

من األقسام اإلنسانية ال تتاح هلا فرصة التطبيق العميل 

خارج اجلامعة، وقيامها بالربامج االجتامعية حمدود 

  االجتامعية، والتي جًدا يف التوعية ببعض املواضي

  غالًبا ما تكون متطلًبا ألحد املقررات الدراسية،  كام أنَّ 

بعض مؤسسات املجتم  تتبنى مشاري  بحوث 

طالبات الكليات العلمية )مشاري  احلاسب، 

والربجمة(، وقد أشار إىل ذلك )عبد الفتاح، غزال؛ د 

االرتباط باجلامعة، ومساعدة الضعفاء من  ت( بأنَّ 

 تشكيل االنتامء.عوامل 

 

  مناقشة النتائج

اختربت الدراسة دور األرسة يف دعم االنتامء 

 الوطني للطالبة يف املرحلة اجلامعية، واستنتجت أنَّ 

األرسة السعودية تقوم بدورها بدرجة عالية يف دعم 

االنتامء الوطني للطالبة اجلامعية، ويتمثل ذلك يف فخر 

عىل احلفاظ عىل  بناهتا األرسة  بوالة األمر، وحث  

األرسة  املمتلكات العامة، والدفاع عن الوطن، كام أنَّ 

تعزز تعاون بناهتا م  مجي  فئات املجتم ، وحتث عىل 

 الفخر بالعلم السعودي، وتؤكد هذه النتيجة ما

التي  ،م(2013توصلت إليه دراسة )مي احلسيني،

طبقتها عىل طالبات املرحلة الثانوية؛ حيث استنتجت 

الدور األعىل يف دعم االنتامء الوطني  نالتألرسة ا أنَّ 

%(، ووفًقا هلذه 89.8للطالبة السعودية بنسبة )

األرسة  فإنَّ  -ما تراه نظرية النسق     حسب -النتيجة 

السعودية ناجحة يف حتقيق وظيفتها الرتبوية يف االنتامء؛ 

أهم وظائف النسق تكيف النظام م  األنظمة  ألنَّ 

تراه  حسب ماو –ة بني أعضائه.األخرى، والوحد

ه يمكن التنبؤ بوجود أجيال منتمية أنَّ  -نظرية الدور

لوطنها؛ نتيجة نجاح قيام األرسة بدورها االجتامعي 

 )تنشئة أجيال منتمية لوطنها(.

ه ال توجد فروق ذات كام استنتجت الدراسة أنَّ 

فأقل بني  ،(0.05داللة إحصائية عند مستوى )

دور  أفراد عينة الدراسة نحومتوسطات استجابات 

األرسة يف دعم االنتامء الوطني للطالبة السعودية يف 

املرحلة اجلامعية باختالف خصائص األرسة )املستوى 

التعليمي، مكان النشأة، العمل، الدخل(، وختتلف 

 -م(  2000،هذه النتجية عن نتيجة )إبراهيم العيسى

ل فيها صَّ والتي تو -يف متغري املستوى التعليمي لألب
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مستوى االنتامء للوطن لدى الطالب يف الرياض  إىل أنَّ 

خيتلف باختالف مستوى تعليم األب، خاصة من 

يتعلق بعدم وجود فروق  ا ماتعليمهم ابتدائي، أمَّ 

الفروقات بني الوالدين  ترج  إىل مكان النشأة إىل أنَّ 

 حيث وجدت الدراسة أنَّ  ،يف مكان النشأة منخفضة

يف مدينة  نشأوا% 77%، واألم بنسبة 80األب بنسبة 

الرياض، كام تتفق هذه النتيجة م  )إبراهيم 

يف متغري املستوى التعليمي لألم،  م(2000العيسى،

 ( أنَّ م.2000فرأى )العيسى، ،واملستوى االقتصادي

دت مستوى االنتامء ال يتأثر هبذين املتغريين، كام أكَّ 

( .م2011ران،هذه الدراسة نتيجة دراسة )عبداهلل سف

العامل االقتصادي  للطالبات  ل فيها إىل أنَّ التي توصَّ 

يف مدينة الرياض ال يؤثر يف مستوى االنتامء الوطني 

لإلناث، وترى الباحثة االنتامء الوطني للطالبة 

السعودية يرتبط بالعاطفة، وامليل للوطن، وال يرتبط 

بالعامل االقتصادي، واملستوى التعليمي لألرسة، 

فق الباحثة يف ذلك م  تعريف )لطيفة وتت

ه اجتاه مدعم باحلب، لالنتامء بأنَّ  ،م(2000خرض،

دت )غادة يستشعره الفرد نحو وطنه، كام أكَّ 

استجابة الطالبات يف مدينة  أنَّ  ،هـ(1429الدريس،

الرياض عىل مقياس االنتامء االجتامعي مرتفعة عىل 

 العبارات التي تركز عىل العواطف.

هناك فروًقا ذات  ستنتجت الدراسة أنَّ وأخرًيا ا

( يف درجة االنتامء 0.01داللة إحصائية عند مستوى )

لدى الطالبة السعودية اجلامعية باختالف متغري 

 نَّ التخصص، وذلك لصالح الطالبات من ختصصهُ 

لت له )سلوى توصَّ  د هذه النتيجة ماعلمي، وتؤك  

معلمي  إدخال برنامج إعداد أنَّ  ،(.م2004 ،اجلسار

ى إىل نتيجة دالة إحصائًيا مقارنة التخصص األديب أدَّ 

بالتخصصات العلمية فيام يتعلق بمحور االنتامء 

الذي  ،دت( ،الوطني، كام تتفق م  )إبراهيم عيل

ل إىل ضعف االنتامء االجتامعي لدى طالب كلية توصَّ 

الرتبية، وبعد إدخال برنامج لتنمية االنتامء االجتامعي 

سط الدرجات التي حصلوا عليها قبل ارتف  متو

إدخال الربنامج، وتتفق أيًضا م  )بدر الرفدي، 

طالب الثانوي األديب  حيث رأى أنَّ  ،(م.2009

يوافقون عىل دور مقرر الرتبية الوطنية يف تعزيز االنتامء 

 ،لت لذلك )غادة الدريسالوطني، كام توصَّ 

ياض استجابة الطالبات يف مدينة الر أنَّ  ،(.هـ1429

عىل مقياس االنتامء منخفضة يف العبارات املتعلقة 

دت بالتفاعل، والعبارات املتعلقة باملعلومات، كام أكَّ 

قلة األنشطة العملية،  أنَّ   ،(.م2010)أمل املقبل،

وضعف العالقة بني املقرر وقضايا ومشكالت الوطن 

من مسامهة املعلمة يف تعزيز االنتامء الوطني من  حتد  

من  د ذلك كل  طالبات مدينة الرياض، وأكَّ  وجهة نظر

 م،2006تركي العتيبي،  ،م 2000)حممد أبو فودة،

 أنَّ  ،(م.2009اليف املطريي،  م،2008 ،حسن الفراج

األنشطة غري الصفية هلا دور مرتف  يف تعزيز االنتامء 
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الوطني، والقيم واملعارف الوطنية، واملشاركة  لدى 

ا ختتلف م   أهنَّ ، إالَّ طالب وطالبات منطقة الرياض

ه ل فيها إىل أنَّ (، والتي توصَّ م.2000دراسة )العيسى،

ال توجد فروق بني الطالب يف االنتامء للوطن ترج  

إىل التخصص، كام ختتلف أيًضا الدراسة احلالية م  

قيام املعلمة  التي رأت أنَّ  ،(.هـ1430)هند الشويعر،

الطالبات ال بدورها يف تعزيز االنتامء الوطني  لدى 

يرتبط بمؤهل املعلمة، وتستخلص الباحثة من هذه 

الطالبات يف التخصصات اإلنسانية  النتيجة إىل أنَّ 

اخلربات العملية، واملشاركة يف األنشطة  نَّ تنقصهُ 

 االجتامعية، والعمل اجلامعي واملسؤولية االجتامعية.

األرسة السعودية تقوم  د هذه النتائج  أنَّ تؤك  

االنتامء الوطني   لرتبوي يف دعم االنتامء، وأنَّ بدورها ا

ال يتعلق بالوض  االقتصادي، ومستوى التعليم، 

ام يرتبط بمشاعر الطالبة األرسة إنَّ  نشأةومكان 

وعاطفتها،  ويستلزم العمل اجلامعي، واملشاركة 

االجتامعية، وخربات الطالبة العلمية والعملية يف 

الطالبة  الباحثة أنَّ  املجتم  اخلارجي، فمن وجهة نظر

يف املرحلة اجلامعية مل تعد تعتمد االعتامد الكامل عىل 

أرسهتا، فهي تتأثر بالصديقات يف اجلامعة، ووسائل 

التواصل االجتامعي كالتويرت، والفيس بوك، 

 أنَّ  ،م(2013دته)مي احلسيني،واليوتيوب، الذي أكَّ 

أكثر مؤسسات التنشئة تأثري من وجهة نظر طالبات 

ملرحلة الثانوية يف الرياض هي اإلعالم، ُثمَّ األرسة، ا

الفروق يف  د أنَّ ُثمَّ الرفيقات ُثمَّ املدرسة؛ وهذا يؤك  

الدراسة احلالية بني طالبات التخصص اإلنساين، 

والتخصص العلمي، ال ترج  إىل التخصص نفسه، 

ها الطالبة، كام اام يرج  إىل اخلربات العملية التي تتلقإنَّ 

الطالبة اجلامعية قد تكون مستقلة عن أرسهتا مادًيا؛  أنَّ 

نظًرا لكثرة توجه املرأة السعودية إىل العمل يف املشاري  

 الصغريه من املنزل.

ويتضح من نتائج الدراسة مدى التكامل بني 

األنساق االجتامعية يف املجتم  السعودي، فنجاح 

ة وطنية ا جتاه تربية بناهتا تربيبهاألرسة يف قيامها بواج

ى إىل وجود طالبة منتمية لوطنها عىل مستوى نسق أدَّ 

الشخصية، وختلص الدراسة إىل التنبؤ بارتفاع درجة 

األرسة  االنتامء الوطني لدى الفتاة السعودية بام أنَّ 

سبق  اومتقوم بدور عاٍل يف دعم االنتامء لدى أبنائها. 

ه نَّ ينظر رواد االجتاه الوظيفي إىل االنتامء الوطني أ

االجتامعية يف  األنساقتكامل دور  حيصل نتيجة

 املجتم .

 

  توصيات الدراسة

ويص الباحثة بام إليها تُ  ل  ص  و  يف ضوء النتائج التي تُ 

 ييل:

توعية املسؤولني يف اجلامعة برضورة إتاحة  -1

 فرصة مشاركة الطالبات يف األنشطة الالصفية.
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تفعيل الرشاكة بني  مؤسسات املجتم   -2

 معة من أجل دعم، وتبني مشاري  الطالبات.واجلا

دعم اجلانب التطبيقي لطالبات العلوم  -3

وزيادة احتكاكهم بمؤسسات املجتم   ،اإلنسانية

 خارج اجلامعة.

ربط املقررات اجلامعية بالرتبية الوطنية،  -4

ومسؤولية الطالبة جتاه وطنها، وأمهية دور األستاذ 

 اجلامعي يف ذلك.

 املقررات واألنشطة يقدم للطالبة يف ربط ما -5

 والربامج اجلامعية بالواق  العميل.

القيام  بواسطةاالحتفاء باملناسبات الوطنية  -6

ها بأنشطة تشعر الطالبة بمعنى هذه املناسبات، وحث  

عىل املسامهة فيها، ورضورة تشجي  األرسة بناهتا عىل 

 االحتفال.

لتفاعل م  الفئات لتأكيد األرسة عىل أبنائها  -7

 ملختلفة عنها وتقبلهم.األخرى ا
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 .وائل :دار نعامَّ  ؛1 ط.املتقدمة االجتامعية

دور مؤسسات التنشئة  ،(م.2013)احلسيني، مي 

االجتامعية يف دعم االنتامء الوطني للطالبة 

، رسالة ماجستري، السعودية يف املرحلة الثانوية

قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، 

 جامعة امللك سعود.

دور إذاعة إمن  ،(.م2011)محايل، عبد أمحد يوسف 

 إف إم يف تعزيز االنتامء الوطني لدى الطلبة

. رسالة ماجستري، كلية اإلعالم، اجلامعيني

 جامعة الرشق األوسط.
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النظرية االجتامعية اجتاهات  ،(.م1998) احلوات، عيل

 . مالطا: دار إجلا.أساسية

 ط.الرتبوي االجتامع علم، (.م2011) احلي، رمزي

 .الوراق دار :نعامَّ  ؛1

دور التعليم العام يف تعزيز  ،(.م 2000) خرض، لطيفة

 ؛ القاهرة: عامل الكتب.1. طامءاالنت

 االجتامع علم يف نظرة(،  .م2007) اخلطيب، سلوى

 .الشقري مكتبة ،الرياض ؛1ط .األرسي

معجم مفاهيم علم  ،(.م1996) خليل، أمحد خليل

 ؛ بريوت: معهد اإلنامء العريب.1. طاالجتامع

واق  االنتامء االجتامعي  ،(.هـ1429) الدريس، غادة.

ملوهوبات والعاديات يف املرحلة لدى الطالبات ا

. رسالة ماجستري اآلداب الثانوية بمدينة الرياض

يف الرتبية، ختصص أصول تربية، جامعة امللك 

 سعود.

العوامل املؤثرة يف الوعي  ،(.هـ1420) الربيع، أمحد

البيئي لدى طالب اجلامعة ودور اخلدمة 

، قسم االجتامعية يف تنميته. رسالة ماجستري

االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة  الدراسات

 امللك سعود.

دور مقرر الرتبية الوطنية يف  ،(م.2009) الرفدي، بدر

. رسالة ماجستري، قسم تعزيز االنتامء الوطني

العلوم االجتامعية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 األمنية.

علم االجتامع النظريات  ،(م.2006) زايد، أمحد

اجليزة: هنضة مرص  ؛1. طالكالسيكة والنقدية

 للطباعة.

؛ 1. طعلم االجتامع ،(م.2001) الزيود، إسامعيل

 األردن: دار كنوز املعرفة.

. الرتبية والوالء الوطني، (.م2010) السبع، سعاد

 .37-36، ص30جملة الرتبية؛ اليمن: ع

األبعاد االجتامعية  ،(.م2011) سفران، عبداهلل

الوطني لدى  والسياسية املؤثرة يف ثقافة االنتامء

، قسم علم الشباب السعودي. رسالة دكتوراه

 كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية. االجتامع،

دور املعلامت يف تعزيز  ،(.هـ1429) الشويعر، عبري

االنتامء الوطني لدى طالبات املدارس الثانوية 

احلكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر 

بية، . رسالة ماجستري اآلداب يف الرتاملعلامت

ختصص أصول تربية، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 سعود.

 قاموس الشامل(،  م.1999) الصالح، مصلح

 الرياض: ،1ط.االجتامعية العلوم مصطلحات

 .الكتب دار عامل

عوملة االتصال وأثره  ،(.م2005) الطراح، عيل أمحد

. جملة علوم إنسانية، يف تشكل اهلوية الوطنية

 .11ع
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دور املدرسة يف تعميق . )د.ت( أمحدالطهطاوي، سيد 

. االنتامء الوطني لدى طالب التعليم الثانوي

 كلية الرتبية، سوهاج. ،قسم أصول الرتبية

علم االجتامع العائيل املعارص قراءات . عبادة، مدحية

. القاهرة: دار يف قضايا األرسة يف عرص العوملة

 الفجر.

 ،(.م2007) عبد الكايف، إسامعيل عبد الفتاح

القاهرة: الدار  ،1. طمصطلحات عرص العوملة

 الثقافية.

النمو النفيس  ،(.م2004) عبد املعطي، حسن مصطفى

القاهرة: زهراء  ،1. طاالجتامعي وتشكل اهلوية

 الرشق.

املؤسسات الرتبوية دورها  ،(.م2010) العربي، فهد

يف خلق وتنمية وتعزيز مفهوم املواطنة لدى 

بحوث ملتقى ثقافة األطفال يف عرص العوملة. 

، مكة 1. طالطفل اهلوية ومتغريات العرص

 املكرمة: دار املفردات.

 عبيدات، ذوقان، عدس عبدالرمحن، عبداحلق، كايد

البحث العلمي مفهومه وأدواته ( م.2001)

 دار الفكر. ،نعامَّ  ،1. طوأساليبه

رؤية مستقبلية لدور  ،(ه.1430) العتيبي، تركي

ز لقيم االنتامء واملواطنة يف اإلدارة املدرسية املعز

. بحث مقدم ضوء اخلربات والتجارب العاملية

لندوة االنتامء الوطني يف التعليم العام رؤى 

وتطلعات. الرياض: جامعة اإلمام حممد بن 

  www.imamu.edu.saسعود اإلسالمية.

الرتبوية لتفعيل األساليب  ،(م.2006) العتيبي، تركي

. االنتامء الوطني لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

رسالة ماجستري اآلداب يف الرتبية، قسم أصول 

 الرتبية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.

 ط.االجتامع علم يف املعارصة النظرية. العرايب، حكمت

 الرياض:مكتبة اخلرجيي: مكتبة العبيكان. ،1

املدخل إىل البحث  ،(م.1995) العساف، صالح محد

 ، الرياض.2، طيف العلوم السلوكية

برنامج مقرتح يف مادة علم  ،عيل، إبراهيم )د.ت(

اجتامع لتنمية االنتامء االجتامعي لدى طالب 

 .، جامعة الزقازيقكلية الرتبية، كلية الرتبية

. علم اجتامع األرسة ،(م.1994) عمر، معن خليل

 لبنان: دار الرشق. ،1ط

داف  االنتامء لدى عينة من  ،(.م2007) ناين، حنانالع

. قسم العلوم معلمي األطفال يف األردن

الرتبوية، كلية األمرية عالية اجلامعية. جامعة 

سبتمرب  84ع ،البلقاء التطبيقية. املجلة الرتبوية

 .135-95، ص21م، م 2007

واق  االنتامء لدى  ،م(2000) العيسى، إبراهيم

ة العربية السعودية ودور الطالب يف اململك

. رسالة ماجستري، قسم أصول املدرسة يف تعميقه

 الرتبية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.

http://www.imamu.edu.sa/
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دراسة استطالعية  ،غزال، عبد الفتاح عيل. )د.ت(

لبعض العوامل املرتبطة بتشكيل مفهوم االنتامء 

قبل املدرسة يف املدارس احلكومية  لدى طفل ما

. كلية حمافظة اإلسكندرية ومدارس اللغات يف

 رياض األطفال، اإلسكندرية.

دور اإلعالم  ،(م.2006) أبو فودة، حممد عطية

الرتبوي يف تدعيم االنتامء الوطني لدى الطلبة 

 . أصول الرتبية، غزة.اجلامعيني يف حمافظات غزة

 تركيه العامودي، القاري، شيامء، نورة

 نبض والوالء الوطنية .(،هـ1423)القريش

 .دن :املكرمة مكة .ملواطن للوطنا

الفكر  يف مفهوم اهلوية ،(م.2009) مراين، حسان

. جملة شؤون اجتامعية السوسيولوجي املعارص

 .175-166، ص26، سنة103ع

 
 

دور برامج اإلذاعة  ،(م.2009) املطريي، اليف سعيد

. رسالة املدرسية يف تعزيز قيم االنتامء الوطني

تامعية، جامعة نايف ماجستري، قسم العلوم االج

 العربية للعلوم األمنية.

أساليب اآلباء يف  ،(.هـ1416. )املقاطي، طعيس

التنشئة االجتامعية دراسة تطبيقية عىل األرس 

. رسالة ماجستري، السعودية يف مدينة الرياض

 قسم الدراسات االجتامعية، جامعة امللك سعود.

يد دور املعلامت يف تأك ،(.هـ1432. )املقبل، أمل

مفهوم املواطنة لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 

. رسالة مدينة الرياض من وجهة نظر الطالبات

ماجستري اآلداب يف الرتبية، قسم أصول الرتبية، 

 كلية الرتبية جامعة امللك سعود.

 

 

 




