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 :مستخلص الدراسة
إلى التعرف إلى دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة هدفت هذه الدراسة 

الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة تكونت من 

الوصفي  المنهج من القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، وتم استخدام( 701)

تم استخدام االستبانة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج و سة،في هذه الدرا المسحي

 :اآلتية

على دور القيادات المدرسية في المرحلة ( موافق)أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة  -

الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، وجاءت في المرتبة األولى 

أتيح للطالب فرصة المشاركة في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن "البعد عبارة  على هذا

أوضح للطالب واجبات المواطن المسلم نحو "والمواطن، كما جاءت في الترتيب الثاني عبارة 

 ".المحافظة على وطنه

ادات على الصعوبات التي تواجه دور القي( موافق)أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة  -

المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، وجاء 

قلة الدعم المادي المخصص لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة "في المرتبة األولى من الصعوبات 

ب باألفكار التي نقص معرفة بعض الطال"االنتماء الوطني بالمدارس، بينما جاء في الترتيب الثاني 

 ".تقدمها بعض الجماعات المتطرفة

على المقترحات التي تسهم في تفعيل دور ( موافق)أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة  -

القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، 

وعية الطالب بمخاطر مواقع التواصل االجتماعي التي تهدف ت"وجاء في الترتيب األول المقترح 

زيادة الدعم المادي "، بينما جاء في الترتيب الثاني "الطالب إلى محاربة قيم االنتماء الوطني لدى

 ".للمدارس المخصص لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارس

 : ، تم وضع التوصيات على النحو اآلتيفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

تقديم الدعم المادي والمعنوي لقيادات مدارس المرحلة الثانوية لمساعدتهم في تنفيذ األنشطة  .7

 .الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

على قيادات مدارس المرحلة الثانوية التخطيط لزيادة التعاون بين المدرسة والمجتمع  .2

 .لي ومؤسساته في تنفيذ األنشطة التطوعية التي يتم تنفيذها في هذه المدارس ورعايتهاالمح

على قيادات مدارس المرحلة الثانوية توفير البيئة الجاذبة والمناسبة لتنفيذ األنشطة  .3

 .والبرامج التطوعية باستخدام أساليب وتقنيات حديثة

المعنوية لقيادات المدارس، لتعزز على وزارة التعليم تقديم كل االحتياجات المادية و .4

مشاركة الطالب في األنشطة والبرامج التطوعية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى 

 .الطالب

 .الوطني/ االنتماء/ قيمة/ المدارس/ قادة  :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                     ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

75 

Abstract 
The role of school leaders in secondary school in Riyadh in developing the 

national belonging value among students 

This study aimed at identifying the role of school leaders in secondary 

schools in Riyadh, in developing the national belonging value of the 

students, and to achieve this a sample consisted of (107) school leaders in 

secondary schools in Riyadh has been selected, the descriptive survey 

method was used in this study, the questionnaire was used to collect data, 

and the study resulted in the following findings: 

- The respondents show (agree) on the role of school leaders, in secondary 

schools in Riyadh, in developing the national belonging value of the 

students, and the phrase ranked as first on this dimension is "the students 

are given the opportunity to participate in volunteer work that serve the 

homeland and the citizen. In the second place came the phrase "the duties 

of a Muslim citizen towards the preservation of his homeland were 

explained to the students." 

- The respondents show (agree) on the difficulties faced by the role of 

school leaders in secondary schools in Riyadh, in developing the national 

belonging value of students, the phrase came in first place on this 

dimension is "the lack of material support allocated to extracurricular 

activities that develop the value of national belonging in school, while 

came in the second place is the "lack of knowledge of some of the students' 

about ideas offered by some extremist groups." 

- The respondents of study show (agree) on the proposals that contribute to 

the activation of the role of school leaders in secondary schools in Riyadh, 

in developing the national belonging value of students, in the first place 

came the proposal "educate students of the dangers of social networking 

sites that aim to oppose the national belonging value among students", 

while in the second order came the proposal "to increase the material 

support allocated to schools for extracurricular activities that develop the 

value of national belonging in school. "In the light of the findings of the 

study, the following recommendations have been suggested: 

1. To provide material and moral support to the leaders of secondary school 

to assist them in the implementation of extracurricular activities that 

develop the value of national belonging among students. 

2. Leaders of secondary schools should undertake planning to increase the 

cooperation between the school and the local community and its 

institutions in the implementation of care and volunteer activities that are 

implemented in these schools. 
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3. Leaders of the secondary school should avail attractive and appropriate 

environment for the implementation of activities and volunteer programs 

using modern methods and techniques. 

4. The Ministry of Education has to provide all the material and moral 

needs of school leaders, to promote the participation of students in 

activities and volunteer programs that develop the value of national 

belonging among students. 

Key words: leaders / school / value / affiliation / national. 

 

 

 

 :مدخل الدِّراسة

 :المقدمة
إن مواكبة المؤسسات التربوية للتغيير والتطوير في هذا العصر ليست عملية عشوائية، بل 

عملية مدروسة تهدف إلى تحقيق االستقرار التنظيمي، وزيادة كفاءة العاملين فيها، واالرتفاع 

داد جيل من الطالب في الكوادر القيادية القادرة على إع وإعدادبمستواهم الفكري والثقافي، 

المدارس قادر على مواجهة المشكالت المعاصرة، معتزٍّ بدينة، محبٍّ لوطنه، وهذا يتطلّب قيادة 

التأثير في اآلخرين؛ لتحقيق أهداف المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية مدرسية حكيمة قادرة على 

 . السعودية

 أن القادة التربويين على المرحلة الثانويةوألهمية تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طالب 

 وذلك بالتركيز زيادة وعي المعلمين بأدوارهم المجتمعية بهدف تحقيق الموطنة الصالحة، إلى يسعوا

 الدافعية لديهم العمل على زيادة مستوى إضافة إلى أخالقية لدى الطالب، وقيم عليا بناء مثل على

 :Phil & Les, 2011)حياتهم العملية  في وتحقيقهاالذات  يتعلق بإدراك فيما احتياجاتهم إلشباع

59).  

وفي هذا العصر الذي اتسعت فيه الضغوطات على الطالب، وازدادت األفكار المتطرفة 

الهادفة إلى محاربة قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب من خالل المواقع المشبوهة على االنترنت، 

لتربوية األكثر ارتباًطا وأثًرا في تنمية المواطنة الصالحة أصبحت المدرسة اليوم هي المؤسسة ا

لدى الطالب، ورفع درجة انتمائهم وسلوكهم بما يتناسب مع القيم اإلسالمية األصيلة من خالل ما 

 .(727م، ص 2074صالح، )تقدمه من أنشطة صفية وأنشطة غير صفية 

أنشطة تربوية تسهم في توجيه وتأتي أهمية القيادات المدرسية بما يمكن أن تخطط له من 

المشاركين من الطالب إلى القيم اإلسالمية والمبادئ السامية، وتنمية روح المواطنة والمشاركة 

المجتمعية التي ينشدها المجتمع، وفي تنمية حب العمل واحترامه، والعمل الجماعي، وحب الوطن 

تقدمه من خدمات للمجتمع المحلي،  وحمايته، واإلحساس بالمسؤولية تجاه المؤسسة التعليمية وما

 (.77ه، ص7421الصبيح، )وتجاه المجتمع الذي أنشأها 

والمدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية تمثل أداة المجتمع في تحقيق فلـسفة التربيـة بأبعادها 

التربوية والتعليمية واالجتماعية، وذلك بغرس قيم المجتمع ومعتقداته في نفـوس الطالب، وتكوين 

هات إيجابية تجاهها، وتنمية شخصية التلميذ اإلدراكيـة، واالنفعاليـة، والوجدانية، والجسمية، اتجا

ونقل التراث الثقافي وتجديده، وغرس االنتمـاء إلـى الـوطن، واألمة العربية، واإلسالمية، 

 . واإلنسانية، في نفوس الطالب
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 :مشكلة الدراسة
لدى الطالب باهتمام كبير من قبـل المجتمعـات حِظي موضوع تنمية قيمة االنتماء الوطني 

المدنيـة التـي تتبنـى القيم والمبادئ السليمة، ولتنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب على قادة 

المدارس الثانوية تنمية مهارات الطالب وقدراتهم المتعلقة بكيفية الوصول إلى المعلومات من 

م وعلى صحة الحكم والبعد عن اإلشاعات، وعليهم تنمية مصادرها الصحيحة، وبالتفكير المنظ

، 2074عواشرية، ) قدرتهم على االبتكار وحسن التصرف والرغبة في حل المشكالت التي تقابلهم

  (.73ص

وعلى الرغم من أهمية قيمة االنتماء الوطني لدى أفراد المجتمع بشكل عام، ولدى الطالب 

اسات المرتبطة بتنمية االنتماء الوطني تشير إلى وجود بشكل خاص، إال أن نتائج عدد من الدر

ضعف في دور القادة التربويين حيال تربية االنتماء الوطني لدى الطالب، ومن بين هذه الدراسات، 

التي توصلت إلى ضعف في دور المدرسة في تنمية مهارات طالب ( م2003)دراسة عبد هللا 

القرار على مستوى المدرسة، وفي تنمية لغة الحـوار  المرحلة الثانوية على المشاركة في اتخاذ

إلى أن تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب ( م2002)كذلك أشارت دراسة غبان . وقبول الرأي اآلخر

أظهرت أّن هناك اثني عشر ( م2070)وفي دراسة أخرى قام بها القحطاني . العربي ما زال ضعيفًا

لمواطنة على الوضع المطلوب لدى الشباب في جامعات معوقًا يعوق من إمكانية ممارسة قيم ا

ونظًرا لهذا الضعف في دور القيادات المدرسية في تنمية قيمة االنتماء . المملكة العربية السعودية

دور  ما :الوطني لدى الطالب جاءت هذه الدراسة التي يمكن صياغة مشكلتها في السؤال اآلتي

 تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب المرحلة الثانوية؟ القيادات المدرسية بمدينة الرياض في

 :أسئلة الدراسة
دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب المرحلة  ما. 7

 الثانوية من وجهة نظرهم؟

ة قيمة االنتماء الوطني ما الصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمي. 2

 لدى الطالب المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم من وجهة نظر عينة الدراسة؟

ما المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء . 3

 سة؟الوطني لدى الطالب المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم من وجهة نظر عينة الدرا

 : أهداف الدراسة
التعرف إلى دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب . 7

 .المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم

تحديد الصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء . 2

 .الثانوية  الوطني لدى الطالب المرحلة

التعرف إلى المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية بمدينة الرياض في تنمية . 3

 .قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب المرحلة الثانوية

 : أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية الدراسة في اآلتي

طالب المرحلة الثانوية  تقدم معلومات وحقائق حول أساليب تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى .7

 .تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

لدى الطالب من خالل  تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في تعزيز قيمة االنتماء الوطني .2

 .إيجاد الحلول والمقترحات التي تسهم في تفعيل هذا الدور

زارة التعليم في إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكن القيادات المدرسية من تساعد نتائجها و  .3

تعزيز قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، ومن تحقيق أهداف المؤسسات التعليمة الهادفة إلى 

 .تنمية جميع مجاالت النمو لدى الطالب
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تعزيز قيمة االنتماء تقدم مجموعة من المقترحات تسهم في تطوير دور القيادات المدرسية في  .4

لدى الطالب المرحلة الثانوية مما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع السعودي بشكل  الوطني

 .عام، وعلى مؤسسات التعليم بشكل خاص

 : حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف إلى دور القيادات المدرسية  :الحدود الموضوعية -

 .قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب المرحلة الثانويةبمدينة الرياض في تنمية 

تم تطبيق هذه الدراسة على القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة  :الحدود المكانية -

 .الرياض

 -ه7431تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  :الحدود الزمنية -

 .ه7431

 : مصطلحات الدراسة
ظاهرة إنسانية فطرية تربط بين مجموعةة مةـن "يعرف االنتماء الوطني بأنه  :االنتماء الوطني: أوالا 

الناس المتقاربين والمحةددين زمانًةا ومكانًةا، بعالقةات تشةعرهم بوحةـدتهم وبتمةـايزهم تمةـايًزا يمةنحهم 

تطةوًرا، ويةربط  حقوقًا، ويحتم عليهم واجبات، وهو متطور باإلرادة اإلنسةانية الباحثةة عةن األفةـضل

 (.352م، ص 2074الشمايلي، ) "دوائره بالحذف واإلضافة، وليس باإللغاء وال بالخلق الجديد

حب الطالب في المرحلة الثانوية بمدينة : "ويعرف االنتماء الوطني إجرائّيًا في هذه الدراسة بأنه

والء لوطنه، ولوالة الرياض لوطنه الذي يعتبر عضًوا فيه، ويشعر من خالله بالفخر والعزة وال

أمره، يهتم بقضاياه ويحافظ على مصالحه وثرواته، ويقدم الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على 

 .هذا الوطن من أي شر قد يصيبه سواء أكان داخليًّا أم خارجيًّا

يم التي ورد في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام بوزارة التعل :قادة المدارس الثانوية: ثانياا

هو المسؤول األول في "أن قائد المدرسة ( 731ه، ص 7421)نشرت في مجلة التوثيق التربوي 

مدرسته، وهو المشرف على جميع شؤونها التربوية، والتعليمية، واإلدارية، واالجتماعية، والمنظم 

 .ا للدراسةويتبنى الباحث التعريف السابق تعريفًا إجرائيًّ " لسير العملية التعليمية في المدرسة

 :اإلطار النظري

 :مفهوم االنتماء الوطني
ارتباط الفرد الشديد بالجماعة الـتي ينتمي "االنتماء بأنه ( 745م، ص2001)يعرف الباقي  

إليها، وذلك ألن هذا الفرد يشعر من خالل وجوده بالجماعة باألمن واالستقرار، وأن هذه الجماعة 

 ".ية واالجتماعيةأشبعت وتشبع حاجاته المادية والنفس

االنتماء بأنه االعتزاز والفخر والعمـل الجـاد الدءوب من ( 77ه، ص 7421)ويعرف أخضر 

أجل الصالح العام، وهو االنتساب الحقيقي للدين والوطن فكًرا وعمالً، وهو تربية الضمير، وكلما 

 .كان الضمير حيًّا في نفس المواطن كلما كان انتماؤه عميًقا وحقيقّيًا

ظاهرة إنسانية فطرية تربط بين مجموعة مـن الناس "ا تعريف االنتماء الوطني فهو أم

المتقاربين والمحددين زمانًا ومكاًنا، بعالقات تشعرهم بوحـدتهم وبتمـايزهم تمـايًزا يمنحهم حقوقًا، 

ئره ويحتم عليهم واجبات، وهو متطور باإلرادة اإلنسانية الباحثة عن األفـضل تطوًرا، ويربط دوا

 (.352م، ص 2074الشمايلي، ) "بالحذف واإلضافة، وليس باإللغاء وال بالخلق الجديد

اتجاه إيجابي مدعم بالحب، "أن االنتماء الوطني هو ( 73هـ، ص 7421)ويرى العمري 

يستشعره الفرد تجاه وطنه، مؤكًدا وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن، باعتباره عضًوا فيه، 

وبه وتوحده معه، ويكون منشغالً ومهموًما بقضايا، محافظـًا  لفخر والوالء ويعتزويشعر نحـوه با

علـى مصالحه وثرواته، ومراعيًا الصالح العام ومشجًعا ومسهًما في األعمال الجماعية ومتفاعالً 

 ".مـع األغلبية، وال يتخلى عنه حتى وإن اشتدت به األزمات
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 :أبعاد االنتماء الوطني
 :بعاد التي تحدد مفهوم االنتماء الوطني لدى الطالب، من بينها األبعاد اآلتيةيوجد عدد من األ

يُعّد البعد المعرفي للفرد عنصًرا جوهريًّا في تنمية االنتماء الوطني الذي تسعى  :البعد المعرفي. 6

وتنمي المدرسة لتنميته لدى الطالب، فالمعرفة وسيلة تتوافر للمواطن لبناء قيمة االنتماء الوطني، 

كفاءاته التي يحتاجها، كما أن االنتماء الوطني ينطلق من ثقافة الناس مع األخذ في االعتبار 

 (.72ه، ص 7421الحفظي، )الخصوصيات الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه الطالب 

التعايش  ويقصد بها امتالك الطالب للمهارات االجتماعية التي تساعده على: البعد االجتماعي. 6 

اآلخرين والعمل معهم، وتنمي قدرته على التواصل مع اآلخرين، وإجراء الحوارات مع 

والمناقشات، والقدرة على اإلقناع، فهذه المهارات تنمي لدى الطالب قيمة االنتماء الوطني من خالل 

تنمية عالقاته االجتماعية باآلخرين فيشعر أنه جزء منهم، وهو جزء من الوطن الذي يعيش فيه 

 (.32م، ص 2001ي، الباق)

ويقصد به امتالك الطالب لمجموعة المهارات التي تساعده في تنمية قيمة  :البعد المهاري. 3

االنتماء الوطني لدى الطالب، مثل مهارات التفكير اإلبداعي والناقد، والقدرة على التحليل والتقييم، 

ذه المهارات يستطيع تمييز وحل المشكالت، واتخاذ القرارات السليمة، فالمواطن الذي يمتلك ه

 (.23ه، ص 7421أخضر، )األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول ويفعل 

ويقصد به اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيه المواطن، أي البيئة  :بعد االنتماء المكاني. 4 

ل المعارف والمشاركة التي المحلية التي يتعلم فيها ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خال

تحصل في البيئة المحلية، وتعلم أساليب المحافظة عليها من خالل المشاركة في األعمال التطوعية 

 (.252م، ص 2077داود، )التي تساهم في نظافة البيئة والحفاظ عليها من التلوث 

تسامح، والحرية، والشورى، ويتمثل هذا البعد في العدالة، والمساواة، وال (:القيمي) البعد الديني. 7

والمحافظة على ممتلكات األشخاص الخاصة، وكذلك المحافظة على الممتلكات ، والديمقراطية

العامة للدولة، وااللتزام بجميع مبادئ التعامل مع اآلخرين التي حددها الدين اإلسالمي الحنيف 

 (.72ه، ص 7421أخضر، )وقواعدها 

 :الطالب أهمية تنمية االنتماء الوطني لدى
االنتماء الوطني ظاهرة إنسانية فطرية تربط بين مجموعة مـن الناس المتقاربين والمحددين 

زمانًا ومكانًا، بعالقات تشعرهم بوحـدتهم وبتمـايزهم تمـايًزا يمنحهم حقوقًا، ويحتم عليهم واجبات، 

همية االنتماء الوطني ولالنتماء الوطني أهمية كبرى في حياة األفراد والمجتمعات، ويمكن تلخيص أ

  (:252م، ص 2077داود، )لدى طالب المرحلة الثانوية في اآلتي 

 .يساعد االنتماء الوطني الطالب على الشعور بالراحة والطمأنينة، والرضا عن النفس -

يسهم االنتماء الوطني في تشكيل شخصية الطالب، وتحديد أهدافهم وفق مبادئ الدين  -

 .اإلسالمي الحنيف

نتماء الوطني على تعديل سلوكيات الطالب إيجابيًّا، وتوجهه نحو خير نفسه يعمل اال  -

 .ومجتمعه ووطنه

يحقق االنتماء الوطني للطالب اإلحساس باألمان؛ فهو يستعين بالقيم على مواجهة ضعف   -

 .نفسه، والتحديات التي تصادفه في حياته

على حفظ نشاطات الطالب  يساعد االنتماء الوطني الطالب على العمل اإليجابي، ويعمل -

 . وبقائها موحدة ومتناسقة، وصيانتها من التناقض واالضطراب

سرور )ومن وجهة نظر دينية فإن أهمية االنتماء الوطني في اإلسالم، تتمثل في اآلتي 

 (:427م، ص 2072والعزام، 

بادئ المحددة تنظم قيمة االنتماء الوطني حياة الطالب في كل مجاالت الحياة المختلفة، فهي الم -

 .للسلوك السوي عن غيره داخل المجتمع
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تمثل قيمة االنتماء الوطني أحكاًما يحتكم إليها الناس في تعاملهم، وعالقاتهم ببعضهم بعًضا،  -

ليعيشوا في خير، وسالم، ووئام، وتراحم، وحق، وعدل، وخير، فيسودهم األمن، والرضا، 

 .والمحبة، واالطمئنان داخل المجتمع الواحد

مثل قيمة االنتماء الوطني موجهات للسلوك اإلنساني ومعايير يزن بها الطالب نشاطه وفكره ت -

 . ودوره في المجتمع

 .تعتبر قيمة االنتماء الوطني ضرورة ومطلبًا أساسّيًا لالستقرار االجتماعي في الوطن -

من  التحرر"قيمة االنتماء الوطني صورة المجتمع اإلسالمي؛ حيث أنها تعمل على  تعزز -

 .التعصب والتطرف بجميع أشكاله الطائفية، والمذهبية، والعرقية، واإلقليمية

قيمة االنتماء الوطني حجر األساس في أي تنمية سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية،  تشكل -

  .أو غيرها في أي دولة

ا ولقيمة االنتماء الوطني أهمية كبرى على المستوى االجتماعي، ويتضح ذلك من خالل م

 :(Losito, Bruno, 2006)يأتي 

االنتماء الوطني يحافظ على المجتمع، وتماسكه أثناء وجود التحديات التي تواجهه، فتحدد له  -

 . أهدافه ومثله العليا، ومبادئه المستقرة

يزود االنتماء الوطني المجتمع بالصيغة التي يمكن من خاللها التعامل مع العالم، ومع  -

 .المجتمعات المحيطة به

االنتماء الوطني في بناء قيم الفرد التي تلعب دوًرا بارًزا في التقارب مع الشعوب  يسهم -

 .األخرى

يساعد االنتماء الوطني المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها االختيارات  -

 .الصحيحة التي تسهل على الناس حياتهم وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد

 :ور قيادات المدارس الثانوية في تنمية االنتماء الوطنيد
تعةةد القيةةادة مةةن أهةةم أشةةكال التفةةوق واإلبةةداع كمةةا وردت فةةي التعريةةف الفيةةدرالي األمريكةةي 

وغيةره مةةن التعريفةةات، والقيةةادة ليسةةت محصةةورة فةةي مجةةال محةةدد، ولكنهةةا تشةةمل مختلةةف مجةةاالت 

والقيةةادة مفهةةوم مركةةب يتضةةمن . والتربويةةة، وغيرهةةاالحيةةاة السياسةةية، واالقتصةةادية، واالجتماعيةةة، 

مجموعةةة مةةن الخصةةائص المعرفيةةة، والشخصةةية، واالنفعاليةةة للفةةرد بحيةةث تمكنةةه مةةن التةةأثير علةةى 

لذلك فإن دور قائد المدرسةة فةي تنميةة قيمةة االنتمةاء الةوطني لةدى . اآلخرين، وإقناعهم، أو توجيههم

 .(Van Tassel & Stambugh, 2006) الطالب يُعّد في غاية األهمية

وقد أصبحت القيادة المعيار الذي يحدد على ضوئه نجاح أي تنظيم إداري في أي مؤسسة، 

تمتاز بالكفاءة، والمهارة، والخبرة ت في المدارس الثانوية لذلك فالحاجة ماّسة إلى وجود قيادا

ور، للقيام بالدور المناسبة، والقدرة على تحمل المسؤولية، والتكيف مع كل ما هو جديد ومتط

 (.71م، ص2077أبو هداف، )القيادي المطلوب منه 

باإلضافة إلى ذلك فان دور القائد المدرسي في تنمية قيمة االنتماء الوطني يتحدد أيـًضا مـن 

خـالل ممارسة األسلوب الديمقراطـي فـي قيـادة المدرسة، والعمل على إيجاد بيئة تعليمية فاعلة، 

بة من خالل نسج عالقـات تواصـل إنـسانية وتربوية مع العاملين فيها ومع وبيئة ترويحية جاذ

 .(43م، ص 2070الوقيان، )الطالب على حد سواء 

ويُعّد دور القائد المدرسي في تنمية قيم االنتماء الوطني من األدوار الهامة؛ ويتمثل في القدوة 

جسد في شخصيته تلك القيم، فهو أبعد مـا الحسنة أمام الطالب، والقيام بدور المربي الفاضل الذي تت

يكون عن الديكتاتورية، بل يكون عالقة ودية مع الجميع ويحترم ذواتهم، ويعطف علـيهم، ويتلمس 

مشكالتهم، ويحترم آراءهم ويتقبلها حتى يسهم في تنمية االنتمـاء الوطني فـي نفوسهم من خالل 

 .(33م، ص 2001متولي، )تطوير قدرات ومهارات ومعارف الطالب 
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وحتى يتمكن القائد المدرسي من النجاح في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب عليه 

 : (Basham, 2010: 6) أن يتمتع بعدد من السمات التي أشار إليها باشام

 .التشجيع الدائم والمتواصل للمعلمين والطالب .7

 .التواصل والحضور واالندماج مع العاملين معه ومع الطالب .2

 .االهتمام والرعاية بالطالب ومساعدتهم على تنمية قيمة االنتماء الوطني .3

 .االنفتاح على الخبرات الجديدة والقيم وأنماط الحياة المختلفة .4

 .قوة الشخصية وتتمثل في أحساس القائد بالثقة بالذات .5

 .الرغبة في الحصول على خبرات جديدة .1

إلى أن من  (Huang et. al. 2010) نومن األدبيات أيًضا ما أشار إليه هوانج وآخرو

سمات القائد الناجح القدرة على التفكير االستراتيجي، والقدرة على التنقل بحرية من الخيال إلى 

الواقع والعكس، فهذا أمر حيوي لتحويل األفكار اإلبداعية إلى تطبيقات واقعية، ومن سمات القائد 

 .ح في أي عمل لتتركز الجهود على أدائهكذلك القدرة على معرفة العوامل الرئيسة للنجا

وحتى تنجح قيادة المدارس الثانوية في تحقيق أهدافها وتنمية قيمة االنتماء الوطني لدى 

الطالب فعليها التخطيط السليم لألنشطة التي تقيمها بحيث تسهم في ترشيد استخدام وقت الشباب 

نفسه تساعدهم على تنمية شخصياتهم، بصورة تعمل على إكسابهم الخبرات العملية، وفي الوقت 

وتكسبهم العديد من الفوائد الخلقية والصحية والبدنية والفنية، وتكسبهم حب الوطن، وتنمي فيه 

   .الخلق الحميدة

وتسهم القيادة المدرسية في تنمية قيمة االنتماء والوالء للوطن لدى الطالب، حيث تغرس فيهم 

ء لألسرة والمجتمع والدولة، فالمدرسة تؤكد على مبدأ العدالة حب الوطن واالعتزاز فيه، واالنتما

القدوة الصالحة في كل موقع من مواقع  والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتقدم

وتؤكد على االرتقاء بقـيم الـوالء واالرتبـاط والمشاركة وحفظ المال العام، وتساعد الطالب  الحياة،

م، 2001الباقي، )اسبات الوطنية واألعمال التطوعية التي تنمي حب الوطن على المشاركة بالمن

 (.741ص 

 

 :الدراسات السابقة
قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية، وقد تم 

 .ترتيبها حسب سنة نشرها من األقدم إلى األحدث

ت إلى إجراء اختبار تحليلي يخاطب باحترام، دراسة هدف (Krager, 2004)أجرى كراجر

بطرق مباشرة، وغير مباشرة، تنبؤات الطالب حول تنمية سلوك المواطنة ودورها، وبصفة خاصة 

تنمية دور المواطن وواجبه لدى الموظفين حتى يدخل في سلوكياتهم أثناء العمل، وقد استخدم 

طالبًا من طالب ( 30)طالبة، و( 715)سة من وتألفت عينة الدرا. الباحث المنهج الوصفي التحليلي

ساعة أسبوعيًّا كمشاركين في هذه الدراسة، وتم استخدام ( 20)جامعة فلوريدا الذين يعملون بمعدل 

وأظهرت نتائج الدراسة القدرة على التنبؤ بسلوك المواطنة وتصرفاتها . استبانة من إعداد الباحث

يجب أن يعطى أهمية كبيرة في الدارسات المستقبلية التي لدى الطالب، وعليه فإّن واجب المواطنة 

 .تبحث حول سلوك وتصرفات المواطنة المنظمة

دراسة هدفت إلى التعرف إلى األنشطة العلمية غير الصـفية التـي ( م2005)وأجرى رياني 

تسهم في رعاية الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية، والمعوقـات التـي تحـول دون تحقيـق 

طالبًا من ( 731)فـرًدا مـنهم ( 217)األنشطة العلمية غير الصفية، وتكونت عينة الدراسة من 

( 24)مشرفًا لرعاية الموهـوبين و( 32)الطالب الموهوبين بكل من مكة المكرمة وجدة والطائف و

 مشرفًا للنشاط العلمي غير الصفي بالمدن الثالثة، واستخدم المنهج الوصفي في هذه الدراسة،

وأظهرت نتائج الدراسة أن األنشـطة المناسبة تماًما للطالب الموهوبين هي دورات الحاسوب 
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والرحالت العلمية، كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق 

 .األنشطة العلمية غير الصـفية ألهدافها فـي رعايـة الطـالب الموهوبين

دراسة هدفت إلى التعرف إلى دور الجامعات األردنية في بناء ( م2005)كما أجرى عليمات 

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات . المواطنة لدى الشباب األردني من وجهة نظرهم

وتم اختيار عينة عشوائية . األردنية الحكومية والخاصة، باستثناء جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية

فقرة ( 15)ولتحقيق أهداف الدراسة أعّد الباحث استبانة تكونت من . لبةطالبًا وطا( 5000)مقدارها 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى إن دور الجامعات األردنية . مستخدًما المنهج الوصفي في الدراسة

حيث . في بناء المواطنة لدى الشباب األردني، من وجهة نظر الشباب، جاء ضمن درجة متوسطة

طن وقيادته الهاشمية المرتبة األولى، ووجود فروق في استجابات أفراد احتل مجال الوالء للو

الدراسة نحو مجاالت الدراسة، تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية في استجابات أفراد الدراسة نحو مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الكلية، ولصالح الكليات 

 .ات العلميةاإلنسانية مقابل الكلي

 إلى تحديد اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو المواطنة( ه7421)وهدفت دراسة الصبيح 

وقد  .وتحديد عالقة هذا المفهوم ببعض المؤسسات االجتماعية؛ وهي المسجد، والمدرسة، واألسرة

لمستوى استخدم فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة عبارة عـن طالب ا

وقد بلغ عدد أفراد العينة مائة وأربعة طالب، . الثالث في الرياض في القسمين الطبيعي والشرعي

طالبًا من القسم ( 11)وتكونت العينة من  .سنة22إلى 71وتراوحت أعمار أفراد العينة بين 

. أسئلة الدراسةالقسم الشرعي، وقد استخدم االستبانة كأداة لإلجابة على  طالبًا مـن( 31)الطبيعي، و

أن بين ما يتلقاه الطالـب في المدرسة والمسجد وبين تقديره لما : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يأتي

حصل عليه من حقوق عالقة إيجابيـة مطـردة ذات داللة إحصائية، وأن العالقة بين تقدير الحقوق 

واجبات فليس له عالقة ارتباطية ذات ومقياس المدرسة والمواطنة دالة إحصائيًّا، أما تقدير القيام بال

 .داللة إال بما يتلقاه الطالـب في أسرته عن حقوق المواطنة

إلى تحديـد وظائف المؤسسات التربوية، وأساليب التنسيق ( ه7421)وهدفت دراسة الحامد 

بينها من أجل تعزيز المواطنة، واسـتخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل 

سات التربوية وتوضـيح عالقاتهـا ببعضها، واكتشاف آليات عملها لتعزيز المشاركة في تربية المؤس

إذ إن المـنهج الوصـفي ال يقتصر على جمع البيانات، وإنما يمضي إلى ما هو أبعد من . المواطنة

عتمد على وا. ذلك، وهو تفسيرها، والمقارنـة بينهـا، وتحليلها، واستخالص االستنتاجات المفيدة منها

المنهج المكتبي الذي يعتمد على مراجعة المراجع والوثائق المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، 

وفي نهاية الدراسة تقدم الباحث باقتراح تصور للـشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي في تربية 

 .الشراكةوكذلك قدم مجموعة من أساليب تعزيز تربية المواطنة عبر التنسيق و. المواطنة

إلى قياس مدى أثر االنفتاح الثقافي علـى مفهـوم وأبعاد ( ه7421)بينما هدفت دراسة العـامر 

المواطنة لدى الشباب السعودي مستخدمة المنهج الوصفي التحليليلتحليل لكتابات ذات الصلة 

المعاصرة للتعرف على مفهوم المواطنة وعالقته بمفهوم االنتماء ورصد أهم المتغيرات العالمية 

من ( 544)وقد أجريـت الدراسـة علـى عينـة عشوائية بلغت . التي تلقي بظاللها على مبدأ المواطنة

كلية )الذين هم على مقاعـد الدراسة الجامعية في ( ذكوراً وإناثاً ) شباب المملكة العربية السعودية

معادن ومن كلية المجتمع بمنطقة التربية جامعـة الملـك سـعود، ومن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول وال

، وقد أثمرت الدراسة عن العديد من النتائج التي تشير (حائل، ومن كلية التربية للبنات بمنطقة حائل

 .إلى أن االنفتاح الثقافي له تأثير إيجابي على مفهوم وأبعاد المواطنة

تعزيةز قيمةة  إلى التعرف إلةى دور اإلذاعةة المدرسةية فةي( م2002)وهدفت دراسة المطيري 

االنتماء الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهةة نظةر المعلمةين والطةالب، واسةتخدم الباحةث 

( 715)في هذه الدراسة المةنهج الوصةفي، واالسةتبانة لجمةع البيانةات، وتةم اختيةار عينةة تكونةت مةن 
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مةةن طةةالب الثانويةةة  أن عينةةة الدراسةةة: طالبًةةا، وتوصةةلت نتةةائج الدراسةةة إلةةى اآلتةةي( 331)معلًمةةا، و

موافقةةون علةةى دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تعزيةةز قيمةةة المعةةارف الوطنيةةة، والمشةةاركة، والحةةوار، 

وأن عينةةةة الدراسةةةة مةةةن المعلمةةةين موافقةةةون علةةةى دور اإلذاعةةةة . واالنتمةةةاء الةةةوطني لةةةدى الطةةةالب

وطني لةدى الطةالب، المدرسية في تعزيز قيمة المعارف الوطنية، والمشاركة، والحوار، واالنتماء ال

كما توصلت النتائج إلى عدم جود فروق فةي اسةتجابة عينةة الدراسةة مةن الطةالب نحةو دور اإلذاعةة 

الةدخل الشةهري، والعمةر، وتعلةيم األب : المدرسية في تعزيةز قةيم االنتمةاء الةوطني تعةزى لمتغيةرات

 .واألم، بينما وجد فروق تعزى لمتغير عمل األب واألم

إلى معرفة مستوى قيم المواطنة لدى الشباب في جامعات  (م2070)اني وهدفت دراسة القحط

المملكة العربية السعودية ومدى إسهامها في تعزيز السالمة، واألمن الوقائي، والكشف عن 

المعوقات التي تحد من ممارسة الشباب أو الجامعات لقيم المواطنة، إضافة إلى معرفة مقومات 

طالبًا من (  314)وتكونت عينة الدراسة من . ي الواقع لهؤالء الشبابتفعيل ممارسة قيم المواطنة ف

اإلمام محمد بن )سنة في جامعات 25-71الطالب الذكور السعوديين الذين تتراوح أعمارهم من 

، تم (سعود اإلسالمية، الملك عبد العزيز، الملك فهد للبترول والمعادن، الملك خالد، وتبوك

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد االستبانة أداة . ئيةاختيارهم بالطريقة العشوا

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع قيمة المشاركة، وأّن غالبية المبحوثين أجمعوا على أّن قيمة . للدراسة

المشاركة من قيم المواطنة التي تسهم في تعزيز األمن الوقائي، وأما في الجانب السلوكي، فقد كانت 

توى متدِن وأّن غالبية المبحوثين يميل إلى تقديم المساعدة لآلخرين، إضافة إلى أّن غالبية ذات مس

كذلك أظهرت نتائج الدراسة . المبحوثين يتقيدون باألنظمة والتعليمات خارج الوطن بصورة أفضل

: أّن هناك اثني عشر معوقًا تعوق من إمكانية ممارسة قيم المواطنة على الوضع المطلوب؛ منها

 .عدم تناسب الدخل مع غالء المعيشة، ارتفاع األسعار، البطالة، انتشار الواسطة

فقد هدفت إلى التعرف على واقع الدور الذي تقـوم بـه ( م2070)وأما دراسة أبو حشيش 

كليـات التربيـة بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب المعلمين، وكذلك الوقوف على 

وقد . استجابات الطالب المعلمين باختالف متغير الجامعة التي ينتسبون إليهاالفـروق بـين 

استخدمت الدراسـة المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت االستبانة التي أعدها الباحث، وطبقها 

من الطالب المعلمين المسجلين في كليات التربية في كل من الجامعـة ( 500)علـى عينـة قوامها 

وكان من أبـرز النتـائج . ، وجامعة األقصى بغزة، وتحديًدا في المستويين الثالث والرابعاإلسـالمية

التـي توصلت إليها الدراسة؛ أن المتوسطات الحسابية لعبارات دور كليات التربية في تنمية قيم 

) المواطنـة لـدى الطالب المعلمين كما يراها الطالب جاءت بدرجة عالية، وانحصرت ما بين 

وتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين . بين التقديرين القليل والعـالي جًدا: أي( 4،1 -2،7

متوسـط درجات طلبة جامعة األقصى ومتوسط درجات طلبة الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور 

 .كليـات التربية في تنمية قيم المواطنة لصالح طلبة جامعة األقصى

هدفت إلى التعرف إلى تنمية دور الجامعة في قيم المواطنة دراسة ( م2077)وأجرى داود 

لدى الطالب، والوقوف على دور جامعة كفر الشيخ في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب، والتوصل 

واستخدم فيها المنهج . إلى مقترحات لتفعيل دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب

اإلدارة الجامعية، األنشطة : حيث اشتملت على المحاور اآلتية الوصفي، وقام ببناء أداة الدراسة

طالبًا وطالبة من ( 2000)وتكونت عينة الدراسة من . الطالبية، المناهج الجامعية، األستاذ الجامعي

عدم : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها. طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بجامعة كفر الشيخ

إحصائيًا بين متوسطات عينة الدراسة في استجاباتهم لدور الجامعة في تنمية قيم  وجود فروق دالة

المواطنة لدى الطالب تعزى إلى اختالفهم في الكلية، وذلك لجميع المحاور، وللدرجة الكلية، ما عدا 

من و. المحور المتعلق بالمناهج الدراسية، فإنه توجد فروق دالة إحصائيًا لصالح الكليات اإلنسانية

النتائج كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات عينة الدراسة في استجاباتهم لدور 
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الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب تعزى إلى اختالفهم في الجنس، وذلك لجميع المحاور، 

 .وفي الدرجة الكلية

الجامعات األردنية دراسة هدفت إلى التعرف إلى دور ( م2074)وأجرى العقيل والحياري 

(  317)وتكّونت عينة الدراسة من  .في تدعيم قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

عضو هيئـة تـدريس فـي الكليـات العلميـة واإلنسـانية، فـي الجامعـات األردنيـة ولتحقيـــق أهـــداف 

فقرة، مستخدًما المنهج ( 21)ا النهائية من الدراســـة، أعـــد الباحثـــان اســـتبانة تكونـــت بصورته

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أّن أبـرز قـيم المواطنـة التـي تسـعى الجامعـات إلـى ترسـيخها . الوصفي

الوالء واالنتماء للوطن، وحب : لـدى منتسـبيها مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس هي

بينت الدراسة أّن إمكانية قيام الجامعات األردنية  كما. الوطن، والحرص على أمنـه واسـتقراره

بتـدعيم قـيم المواطنـة من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس جـاءت بدرجـة متوسـطة علـى األداة 

ككـل، وكشفت الدراسـة أيًضـا وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية حـول مـدى إمكانيـة قيام 

المواطنـة تعـزى ألثـر نـوع الجامعـة ونـوع الكليـة، وجـاءت الجامعـات األردنيـة بتـدعيم قـيم 

في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجـود فـروق تعزى ألثر . الفروق لصالح الجامعات الخاصة

  .الكلية

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار المنهج الوصفي للدراسة،  وقد

، ودراسة أبو حشيش (ه7421)، ودراسة الصبيح  (Krager, 2004)ومن بينها دراسة كراجر

، ودراسة العقيل والحياري (م2077)، ودراسة داود (م2070)، ودراسة القحطاني (م2070)

 (.م2074)

في حين اختلفت مع بعض الدراسات السابقة في اختيارها المنهج الوصفي للدراسة، ومن بينها 

، اللتان استخدمتا المنهج التاريخي الذي يهتم (ه7421)حامد ، ودراسة ال(ه7421)دراسة العـامر 

 . بجمع الحقائق والمعلومات من خالل دراسة الوثائق والسجالت واآلثار

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار االستبانة أداة لجمع البيانات، ومن 

، (م2070)، ودراسة القحطاني  (Krager, 2004)، ودراسة كراجر(م2003)بينها دراسة مبارك 

 (.2074)، ودراسة العقيل والحياري (م2077)ودراسة داود 

واختلفت في الوقت ذاته مع بعض الدراسات السابقة في اختيارها االستبانة أداة لجمع البيانات؛ 

 أدوات لتحليل المناهج( ه7421)، ودراسة الحامد (ه7421)حيث استخدمت كل من دراسة العـامر 

 .والوثائق

 :إجراءات الدراسة

تم استخدام المنهج الوصةفي المسةحي الةذي تةم اختيةاره نظةًرا لمالءمتةه لموضةوع : منهج الدراسة

: بأنةه( 771م، ص 2005)وهةو مةا يعرفةه عبيةدات وعةدس وعبةد الحةق . الدراسة الحاليةة وأهةدافها

اقع، ويهتم بوصةفها وصةفًا دقيقًةا المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الو"

 ".ويعبر عنها تعبيًرا كيفيًّا وتعبيًرا كميًّا

تكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن قةةادة المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة بمدينةةة الريةةاض  :مجتمععا الدراسععة

ه والبةالغ عةددهم 7431-7431التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربيةة السةعودية، للعةام الدراسةي 

 (. ه7431إدارة تعليم الرياض، )ديًرا م( 722)

تم توزيع االستبانة على جميع قادة المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض  :عينة الدراسة

ه والبالغ عددهم 7431-7431التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، للعام الدراسي 

استبانة، أي ( 701)عة والصالحة للتحليل اإلحصائي مديًرا، وقد بلغ عدد االستبانات الراج( 722)

 .من مجتمع الدراسة%( 12)ما نسبته 

 تكونتقادة المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض،  تم بناء استبانة موجهة إلى :أداة الدراسة

  :من جزأين على النحو اآلتي
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 (.لمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمةالمدرسة، ا) :يحوي البيانات األولية التي شملت :الجزء األول

 : واشتمل على فقرات االستبانة التي تكونت من ثالثة محاور؛ هي :الجزء الثاني

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء : المحور األول

 .عبارة( 74)، وتكون من الوطني لدى الطالب

لصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ا: المحور الثاني

 .عبارات( 70)وتكون من في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، 

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة  :المحور الثالث

 .عبارات( 70)وتكون من نتماء الوطني لدى الطالب، الرياض في تنمية قيمة اال

 :صدق أداة الدراسة

 :قام الباحث بما يأتي( االستبانة)للتأكد من صدق أداة الدراسة 

لتحديد صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه، تم  :الصدق الظاهري ألداة الدراسة: أوالا 

ال اإلدارة واإلشراف التربوي من المتخصصين في مج عرضها على مجموعة من المحكمين

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، لبيان مدى انتماء الفقرة للبعد الذي وضعت فيه، 

 .وبيان مدى دقة الصياغة من حيث سالمة اللغة ووضوح معانيها

الدراسة حيث قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة  :صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة: ثانياا

بحساب معامل ارتباط بيرسون لمعرفة صدق البناء الداخلي لالستبانة، وقد تم حساب معامل 

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، 

 :وفيما يأتي نتائج صدق البناء لالستبانة ومحاورها

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة  :بناء على المحور األولنتائج صدق ال -أ

يوضح معامل ارتباط ( 7)والجدول رقم . الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 .بيرسون على فقرات هذا المحور والدرجة الكله له

 (7)الجدول 

دور القيادات المدرسية في المرحلة بعد لية لمعامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الك

 الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة

00007 00541 1 0007 00533 7 

00007 00174 2 0005 00417 2 

0005 00424 70 0007 00511 3 

00007 00511 77 00007 0127 4 

0005 00451 72 0007 00572 5 

00007 00522 73 0005 00411 1 

0005 00433 74 0007 00545 1 

دور لبعد يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية 

تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب  القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في

 (.0005)معامالت جيدة ومقبولة، حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي 

المعوقات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة : الثاني نتائج صدق البناء على المحور

كما هو موضح بالجدول رقم : ني لدى الطالبالثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوط

(2) 
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 (2)الجدول 

الصعوبات التي تواجه دور القيادات بعد والدرجة الكلية ل معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة

 المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب
 العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة بارةالع معامل االرتباط مستوى الداللة

00007 00525 1 0007 00571 7 

0005 00417 1 00007 00114 2 

0005 00411 12 007 00552 3 

0007 00532 70 0007 00522 4 

0007 00544 77 00007 00171 5 

الصعوبات التي د لبعيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية 
تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني 
لدى الطالب معامالت جيدة ومقبولة، حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي 

(0005.) 
تفعيل دور القيادات المدرسية في  المقترحات التي تساهم في: الثالث نتائج صدق البناء على المحور

كما هو موضح : المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب
 (3)بالجدول رقم 

 (3)الجدول 
المقترحات التي تساهم في تفعيل دور بعد والدرجة الكلية ل معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة

 حلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالبالقيادات المدرسية في المر
 العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة

0007 00551 1 0005 00441 7 

0005 00420 1 0007 00524 2 

0005 00413 12 007 00522 3 

0005 00432 70 0005 00433 4 

70000 00171 77 0005 00432 5 

لبعد يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية 

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في 

كلها دالة عند مستوى  تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب معامالت جيدة ومقبولة، حيث كانت

 (.0005)داللة أقل أو يساوي 

للتأكد من ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وذلك بعد : ثبات أداة الدراسة

تطبيقه على عينة الدراسة، للتأكد من ثبات كل محور من محاور االستبانة، ومن ثبات الدرجة الكلية 

 .كرونباخ حسب معادلة ألفا قيم معامالت الثبات يوضح( 4)قم ألداة الدراسة، والجدول ر

 (4)جدول 

 لمختلف محاور أداة الدراسةكرونباخ  حسب معادلة ألفا قيم معامالت الثبات
معامل الثبات بطريقة  محاور االستبانة

 ألفا كرونباخ

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة 

 .نتماء الوطني لدى الطالباال

0011 

 

المعوقات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة 

 .الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

0014 

 

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية 

 .االنتماء الوطني لدى الطالب بمدينة الرياض في تنمية قيمة

0011 

 0011 (الثبات العام)الدرجة الكلية 
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بطريقة ألفا كرونباخ كانت مناسبة ألغراض تشير نتائج الجدول السابق أن معامالت الثبات 

الصعوبات التي تواجه دور القيادات أقل معامالت الثبات على بعد  البحث العلمي، حيث بلغت

، (0014) لثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالبالمدرسية في المرحلة ا

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات في حين بلغت أعلى معامالت الثبات على محور 

، (0011) المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

على الدرجة الكلية ألداة  بطريقة ألفا كرونباخ تائج الجدول السابق أن معامالت الثباتكما تشير ن

 .مناسبة ألغراض البحث العلمي ، وهي(0011)الدراسة بلغت 

 :احتساب الدرجات على أداة الدراسة

بعد أن تم تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة، تم رصد الدرجات باستخدام مقياس ليكرت 

 :حيث لكل عبارة خمس مستويات وتم إعطاء درجة لكل مستوى موافقة على النحو اآلتي. يالخماس

، "محايد"لـ ( 3)، والدرجة "غير موافق"لـ ( 2)، والدرجة "غير موافق بشدة"لـ ( 7)الدرجة  

وتم اعتماد التصنيف اآلتي للحكم على ". موافق بشدة" لـ( 5)، والدرجة "افقمو"لـ ( 4)والدرجة 

 : الموافقةدرجة 

 (7010إلى  7من )درجة الموافقة غير موافق بشدة عندما تكون قيمة المتوسط  -

 (2017إلى أقل من  7017من )درجة الموافقة غير موافق عندما تكون قيمة المتوسط  -

 (3047إلى أقل من  2017من )درجة الموافقة محايد عندما تكون قيمة المتوسط  -

 (4027إلى أقل من  3047من )يمة المتوسط درجة الموافقة موافق عندما تكون ق -

 (5إلى أقل من  4027من )درجة الموافقة موافق بشدة عندما تكون قيمة المتوسط  -

 :نتائج الدراسة وتفسيرها
ما دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالا 

 لوطني لدى الطالب من وجهة نظرهم؟الرياض في تنمية قيمة االنتماء ا

تحديد دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء ل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ، تم حساب التكرارات والوطني لدى الطالب

 (.5) كما يوضح الجدول رقم. لكل عبارة من عبارات هذا البعد

(5)جدول   

دور القيادات محور التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات 

 المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

ق مواف الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

أتيح للطالب فرصة المشاركة في 

التي تخدم الوطن  األعمال التطوعية

 .والمواطن

17 22 5 7 7 51.4 0051 7 

أوضح للطالب واجبات المواطن المسلم 

 .نحو المحافظة على وطنه
12 21 1 0 7 51.4 0051 2 

رجال أوضح للطالب أهمية التعاون مع 

 . األمن للمحافظة على مقدرات الوطن
15 31 4 7 0 55.4 0015 3 

أتيح للطالب فرصة التفكر في حل 

 .المشكالت التي تواجه الوطن
11 37 1 7 0 53.4 0011 4 

أوجه الطالب نحو االفتخار باللغة العربية 

 .الحنيف والدين اإلسالمي
10 21 1 3 0 52.4 0051 5 
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 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

ق مواف الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

نجازات الوطنية أناقش الطالب بأهم اال

 .التي أسهمت في تقدم المجتمع وتطويره
11 21 2 2 0 42.4 0017 1 

أعمل على نشر قيم التسامح والمحبة التي 

حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف بين 

 .جميع الطالب

10 31 2 7 0 31.4 0010 1 

أوضح للطالب أهمية المحافظة على 

الوحدة الوطنية واالبتعاد عن التعصب 

 .بليالق

35 31 24 1 2 12.3 0054 1 

أساعد الطالب على ممارسة الحوار البناء 

 .واحترام الرأي اآلخر
35 31 25 1 2 15.3 0057 2 

أناقش مع الطالب آليات الدفاع عن كل ما 

 .يسيء إلى الوطن
22 41 27 1 2 12.3 0051 70 

أساعد الطالب على المشاركة الفاعلة في 

 .رهبناء مسيرة الوطن وتطوي
22 44 20 1 5 11.3 0012 77 

أساعد الطالب على التحصين ضد 

 .األفكار المتطرفة
21 43 72 70 1 10.3 0011 72 

أوضح للطالب خطر بعض مواقع 

 .التواصل
23 35 35 1 1 42.3 0050 73 

أناقش الطالب بأهمية إتقان العمل لتطوير 

 .المجتمع ورفعته 
24 22 21 22 4 43.3 0052 74 

 االنحراف المعياري العام  درجة الموافقة  سط الحسابي العام المتو

 6006 موافق  4065

أن المتوسط الحسابي على جميع عبارات محور دور القيادات ( 5)يتضح من الجدول 

المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب وعددها 

، أي أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة (0013)، وبانحراف معياري (4001)عبارة بلغ ( 74)

عبارة من هذا البعد حصلت على ( 1)وتبين من الجدول السابق أيًضا أن  على عبارات هذا البعد،( موافق)

وجاءت في المرتبة (. موافق)عبارات في هذا البعد على درجة ( 1)بينما حصلت ( موافق بشدة)درجة 

التي تخدم الوطن  أتيح للطالب فرصة المشاركة في األعمال التطوعية"لى على هذا البعد العبارة األو

وربما يعود (. 5000)من أصل ( 51.4)بمتوسط حسابي قدره ( موافق بشدة)، بدرجة "والمواطن

ن سبب ذلك أن من أهم أهداف اإلدارة المدرسية رعاية البرامج واألعمال التطوعية التي تخدم الوط

، وهذا يسهم في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، وألهمية ذلك جاءت هذه العبارة بأعلى والمواطن

 .درجات الموافقة في هذا البعد من أبعاد االستبانة

أوضح للطالب واجبات المواطن المسلم نحو المحافظة "بينما جاءت في المرتبة الثانية العبارة 

وربما يكون سبب حصول هذه العبارة ، (51.4)وبمتوسط حسابي ( بشدةموافق )بدرجة " على وطنه

على درجة موافقة عالية على هذا البعد لمعرفة عينة الدراسة أن توجيه الطالب نحو القيم اإلسالمية 

له أثر كبير على إكساب الطالب السلوكيات واالتجاهات التي تنمي قيمة االنتماء الوطني، من خالل 

لمواطن المسلم نحو المحافظة على وطنه، ولذلك جاءت هذه العبارة بدرجة موافقة توضيح واجبات ا

 .عالية وبترتيب متقدم
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أوضح للطالب أهمية التعاون مع رجال األمن للمحافظة "وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة 

ب وربما يكون سب، (4055)أيًضا، وبمتوسط حسابي ( موافق بشدة)بدرجة " على مقدرات الوطن

ارتفاع درجة الموافقة على هذه الفقرة صعوبة التحديات التي تواجه المجتمع السعودي الناتجة عن 

وجود جماعات إرهابية تهدد األمن االجتماعي والوطني، لذلك من المهم غرس قيمة التعاون بين 

شتى  الطالب ورجال األمن لمكافحة تلك الجماعات، وللمحافظة على مقدرات الوطن وإنجازاته في

 .المجاالت والميادين

أتيح للطالب فرصة التفكر في حل المشكالت التي تواجه "وجاءت في المرتبة الرابعة العبارة 

وربما يكون سبب ذلك أن ما يتعرض له ، (4053)، وبمتوسط حسابي (موافق بشدة)بدرجة " الوطن

م اإلسالمية، ولكون الطالب في الوقت الراهن من أفكار غريبة عن المجتمع العربي وعن القي

الطالب هم عرضة ألفكار الجماعات المتطرفة، بل هم الفئة المستهدفة لهذه الجماعات، لذلك ال بد 

ضد األفكار التي تقدمها بعض الجماعات المتطرفة من خالل  من العمل على تحصين هؤالء الشباب

لطالب، وألهمية ذلك جاءت ما تبثه من أفكار عبر مواقع التواصل االجتماعي قد يتأثر بها بعض ا

 .هذه العبارة بدرجة موافق بشدة من وجهة نظر عينة الدراسة

أناقش الطالب في أهمية إتقان العمل "وجاءت في المرتبة األخيرة في هذا البعد العبارة 

، وقد يعود سبب هذه (3043)بمتوسط حسابي قدره ( موافق)بدرجة " لتطوير المجتمع ورفعته

ة تشجيع الطالب على إتقان العمل، وهو يعد مبدأ من مبادىء اإلسالم أوصى به النتيجة إلى أهمي

نبينا محمد عليه الصالة والسالم؛ وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة أبو حشيش 

التي توصلت إلى أن دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنـة لـدى الطالب المعلمين كما ( 2070)

 . ب جاءت بدرجة عاليةيراها الطال

ما الصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب؟

ض في تحديد الصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الريال

المتوسطات الحسابية، ، تم حساب التكرارات، وتنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 (.1)واالنحرافات المعيارية، والترتيب، لعبارات هذا المحور كما يوضح الجدول رقم 

(0)جدول   

ي الصعوبات التحور مالتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات 

تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني 

 لدى الطالب

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

موافق  الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

قلة الدعم المادي المخصص لألنشطة 

لالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني ا

 .بالمدارس

40 34 21 1 0 00.4 0055 7 

نقص معرفة بعض الطالب باألفكار التي 

 .تقدمها بعض الجماعات المتطرفة
31 34 25 70 0 23.3 0051 2 

قلة البرامج اإلعالمية الهادفة لتنمية قيم 

 .االنتماء الوطني لدى الطالب
31 34 25 70 7 20.3 0052 3 

لدى " الرياضي"انتشار ظاهرة التعصب 

 .بعض طالب الثانوية العامة
35 31 24 2 2 11.3 0054 4 

ضعف إسهام المعلمين في التخطيط 

لألنشطة المدرسية التي تنمي قيمة 
35 31 21 1 2 14.3 0050 5 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                     ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

54 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

موافق  الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 .االنتماء الوطني لدى الطالب

ضعف التخطيط لألنشطة التي تنمي قيمة 

 .طني لدى الطالباالنتماء الو
22 41 27 1 2 12.3 0053 1 

ضعف التعاون بين المدرسة ومؤسسات 

المجتمع المدني في مجال تنمية قيمة 

 .االنتماء الوطني لدى الطالب

22 43 27 1 5 14.3 0051 1 

وجود بعض مواقع التواصل االجتماعي 

التي تهدف إلى محاربة قيم االنتماء 

 .الطالب الوطني لدى

21 43 72 70 1 10.3 0051 1 

األنشطة التي تنفذها  ضعف جاذبية

المدرسة من أجل تنمية قيمة االنتماء 

 .الوطني لدى الطالب

23 34 34 70 1 44.3 0052 2 

األنشطة  ضعف مشاركة الطالب في

 .التطوعية التي تقيمها المدرسة
24 22 21 22 5 40.3 0057 70 

 االنحراف المعياري العام  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي العام 

 0051 موافق 3013

أن المتوسط الحسابي على جميع عبارات الصعوبات التي تواجه دور ( 1)يتضح من الجدول 

القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، 

، أي أن أفراد عينة الدراسة (0051)عياري ، وبانحراف م(3013)عبارات بلغ ( 70)وعددها 

على العبارات الواردة في محور الصعوبات التي تواجه دور القيادات ( موافق)موافقون بدرجة 

وتبين من . المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

وجاء في (. محايد)بينما حصل معوق على درجة (. موافق)معوقات على درجة ( 2)الجدول السابق حصول 

قلة الدعم المادي المخصص لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة "المرتبة األولى من الصعوبات 

من أصل ( 00.4)بمتوسط حسابي قدره ( موافق بشدة)، بدرجة "االنتماء الوطني بالمدارس

ى أعلى درجة موافقة في هذا البعد إلى معرفة ويعزو الباحث سبب حصول هذه العبارة عل(. 5000)

لألنشطة الالصفية التي تقيمها  لتنفيذ عينة الدراسة بأن هناك نقًصا في اإلمكانات المادية المخصصة

، وهذا يؤكد على ضرورة توفير ما يلزم لهذه المدرسة من دعم مادي يساعدها في تنفيذ المدارس الثانوية

 . ودة لهاأنشطتها ويحقق األهداف المنش

نقص معرفة بعض الطالب باألفكار التي تقدمها "في المرتبة الثانية من الصعوبات  بينما جاء

تحصين ويَُعدُّ الباحث ، (23.3)وبمتوسط حسابي ( موافق)بدرجة " بعض الجماعات المتطرفة

فكر من أولويات القائد المدرسي في محاربة الالطالب ضد األفكار التي تقدمها بعض الجماعات 

المتطرف المنتشر في بعض مواقع التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت المشبوهة، لذلك جاء هذا 

باألفكار التي تقدمها بعض الجماعات المعوق بدرجة عالية ليؤكد على أهمية توعية الطالب 

 .المتطرفة

قيم االنتماء قلة البرامج اإلعالمية الهادفة لتنمية "وجاء في المرتبة الثالثة من الصعوبات 

وربما يكون سبب حصول ، (3020)أيًضا، وبمتوسط حسابي ( موافق)بدرجة " الوطني لدى الطالب
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هذه العبارة على درجة موافقة عالية على هذا البعد لمعرفة عينة الدراسة بأهمية تأثير وسائل 

الوطني لدى  قيم االنتماءاإلعالم على الطالب، ولذلك يجب على هذه الوسائل االهتمام بتنمية 

الطالب من خالل تقديم البرامج الهادفة والمتخصصة في هذا المجال بما يلبي احتيجات الطالب 

انتشار "كما جاء في المرتبة الرابعة الصعوبة . ويناسب أعمارهم، ويبني لديهم القيم األصيلة السامية

أيًضا، وبمتوسط ( موافق)بدرجة " لدى بعض طالب الثانوية العامة" الرياضي"ظاهرة التعصب 

وربما يكون سبب ذلك وجود بعض مواقع التواصل االجتماعي التي تشجع الشباب ، (3011)حسابي 

على التعصب الرياضي تجاه ناٍد محدد، فيتم تبادل النقد غير البناء، كما أن هناك عدًدا من 

بة ظاهرة اإلعالميين يحرض على التعصب الرياضي فيتأثر به الطالب، لذلك ال بد من محار

التعصب الرياضي من خالل تظافر كافة الجهود من قبل المؤسسات التربوية واإلعالمية، وحتى 

 .من قبل األندية الرياضية، ألن هذه الظاهرة تسيء للمجتمع ويصبح االنتماء للنادي وليس للوطن

األنشطة التطوعية  ضعف مشاركة الطالب في"بينما جاءت أقل الصعوبات في هذا البعد 

، ويمكن يعود سبب هذه (3040)، وبمتوسط حسابي قدره (موافق)بدرجة " التي تقيمها المدرسة

النتيجة إلى وجود معرفة لدى عينة الدراسة بأن مشاركة الطالب في األنشطة ما زال دون المأمول 

األنشطة التطوعية التي تقيمها  في لذلك يجب اتخاذ إجراءات تشجع الطالب على المشاركة

 .ةالمدرس

ما المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب؟

تحديد المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة ل

المتوسطات ، تم حساب التكرارات، وض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالبالريا

 (.1)الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والترتيب، لعبارات هذا المحور كما يوضح الجدول رقم 

(5)جدول   

تي المقترحات ال محورالتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات 

تساهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة 

 االنتماء الوطني لدى الطالب

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

موافق  الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

قع التواصل توعية الطالب بمخاطر موا

االجتماعي التي تهدف إلى محاربة قيم 

 .الطالب االنتماء الوطني لدى

11 21 2 4 0 47.4 0011 7 

زيادة الدعم المادي للمدارس المخصص 

لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء 

 .الوطني بالمدارس

10 31 1 2 0 34.4 0015 2 

 للطالب التي تنمي الجاذبية األنشطة  إقامة

 .قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب
42 32 21 1 0 01.4 0011 3 

إيجاد خطة استراتيجية لألنشطة التي تنمي 

 .قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب
31 34 21 2 0 25.3 0052 4 

 5 0051 20.3 7 70 25 34 31توعية الطالب بمخاطر ظاهرة التعصب 
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 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

ق 

المعيار

 ي

موافق  الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 .على قيمة االنتماء الوطني" الرياضي"

صين أفكار الطالب ضد األفكار تح

 .المتطرفة
35 31 24 1 2 12.3 0014 1 

التعاون مع المؤسسات اإلعالمية لتنمية قيم 

 .االنتماء الوطني لدى الطالب
35 31 25 1 2 15.3 0013 1 

إشراك المعلمين في التخطيط لألنشطة 

المدرسية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني 

 .لدى الطالب

22 41 27 1 2 12.3 0017 1 

األنشطة  تشجيع الطالب على المشاركة في

 .التطوعية التي تقيمها المدرسة
22 43 27 2 1 17.3 0010 2 

زيادة التعاون بين المدرسة ومؤسسات 

المجتمع المدني في مجال تنمية قيمة االنتماء 

 .الوطني لدى الطالب

21 44 72 70 1 51.3 0051 70 

 االنحراف المعياري العام  رجة الموافقة د المتوسط الحسابي العام 

 0011 موافق 3022

أن المتوسط الحسابي على جميع عبارات البدائل التي تسهم في تفعيل ( 1)يتضح من الجدول 

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى 

، أي أن أفراد عينة (0011)، وبانحراف معياري (3022)لغ عبارات ب( 70)الطالب، وعددها 

وتبين من الجدول السابق . على العبارات الواردة في هذا المحور( موافق)الدراسة موافقون بدرجة 

(. موافق)مقترحات في هذا البعد على درجة ( 1)بينما حصلت ( موافق بشدة)حصول مقترحين على درجة 

توعية الطالب بمخاطر مواقع التواصل االجتماعي التي تهدف " قترحالموجاء في المرتبة األولى 

بمتوسط حسابي قدره ( موافق بشدة)، بدرجة "إلى محاربة قيم االنتماء الوطني لدى الطالب

ويعزو الباحث سبب حصول هذه العبارة على أعلى درجة موافقة إلى (. 5000)من أصل ( 47.4)

مواقع التواصل االجتماعي التي تهدف إلى محاربة قيم  ة عنمعرفة عينة الدراسة باألخطار الناتج

االنتماء الوطني لدى الطالب، ولذلك من المهم توعية طالب المرحلة الثانوية باآلثار السلبية 

 . لمشاهدة تلك المواقع المشبوهة

زيادة الدعم المادي للمدارس المخصص لألنشطة " المقترحبينما جاء في المرتبة الثانية 

وبمتوسط حسابي ( موافق بشدة)بدرجة " صفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارسالال

قلة الدعم " ويرى الباحث أن هناك اتساقًا في استجابات عينة الدراسة؛ حيث حصلت عبارة، (34,4)

على درجة  "المادي المخصص لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارس

الدعم المادي ، وهذا يؤكد أهمية زيادة (موافق بشدة)وحصلت هذه العبارة على درجة ( شدةموافق ب)

للمدارس المخصص لألنشطة الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارس حتى تتمكن من 

 .تحقيق أهدافها المنشودة في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

للطالب التي تنمي قيمة االنتماء  الجاذبة األنشطةإقامة " لمقترحاوجاء في المرتبة الثالثة 

وربما يكون سبب حصول هذا البديل ، (4001)، وبمتوسط حسابي (موافق)بدرجة " الوطني لديهم
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على درجة موافقة عالية على هذا البعد هو معرفة عينة الدراسة بأهمية األنشطة الجاذبة التي تشجع 

 .ألنشطة التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لديهمالطالب على المشاركة با

زيادة التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في " المقترح جاء في المرتبة الرابعةثم 

، (3025)أيًضا، وبمتوسط حسابي ( موافق)بدرجة " مجال تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

تيجية لألنشطة التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى خطة استرا وربما يكون سبب ذلك عدم وجود

الطالب المرحلة الثانوية، ولذلك من المهم إيجاد خطة استراتيجية لألنشطة التي تنمي قيمة االنتماء 

 .الوطني لدى الطالب على مستوى المنطقة التعليمية أو على مستوى المدرسة

بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في زيادة التعاون " المقترحوجاء في الترتيب األخير 

، (3051)، وبمتوسط حسابي قدره (موافق)بدرجة " مجال تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

التعاون بين المدرسة ويمكن أن يعود سبب هذه النتيجة إلى وجود معرفة لدى عينة الدراسة بأهمية 

على الرغم من  النتماء الوطني لدى الطالبومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنمية قيمة ا

أي أن عينة الدراسة ( موافق)حصول هذا البديل على الترتيب األخير إال أنه حصل على درجة 

زيادة التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنمية قيمة االنتماء ترى أهمية 

 .الوطني لدى الطالب

 :الدراسة توصيات

 : صلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن وضع التوصيات على النحو اآلتيفي ضوء ما تو

تقديم الدعم المادي والمعنوي لقيادات مدارس المرحلة الثانوية لمساعدتهم على تنفيذ األنشطة  .1

 .الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

ون بين المدرسة والمجتمع المحلي على قيادات مدارس المرحلة الثانوية التخطيط لزيادة التعا .2

 .ومؤسساته في تنفيذ األنشطة التطوعية التي يتم تنفيذها في هذه المدارس ورعايتها

على قيادات مدارس المرحلة الثانوية توفير البيئة الجاذبة والمناسبة لتنفيذ األنشطة والبرامج  .3

 .التطوعية باستخدام أساليب وتقنيات حديثة

قديم كل االحتياجات المادية والمعنوية لقيادات المدارس، لتعزز مشاركة على وزارة التعليم ت .4

 .الطالب في األنشطة والبرامج التطوعية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

على قيادات المدارس الثانوية تحصين الطالب ضد التفكير المتطرف والتعصب الرياضي،  .5

نترنت المشبوهة التي عاد عن مواقع اإله الطالب نحو االبتوإقامة البرامج اإلرشادية التي توج

 . تحرض الطالب والشباب ضد الوطن والمواطن

 

 المراجا
 :المراجا العربية: أوالا 

دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب المعلمين بمحافظات (. 2070)أبو حشيش، بسام 

-250، المجلد الرابع عشر، العدد األول، ص(اإلنسانيةسلسلة العلوم )مجلة جامعة األقصى غزة، 

212. 

دور القيادة التحويلية في تطوير فعالية المعلمين التدريسية بمدارس (. 2077)أبو هداف، سامي عايد 

 .فلسطين: ، جامعة األزهر، غزة(رسالة ماجستير غير منشورة)، وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 . البطاقة اإلحصائية إلدارة تعليم الرياض، الرياض، وزارة التعليم(. ه7431)إدارة تعليم الرياض 

دور المقـررات الدراسـية للمرحلة الثانوية في تنمية المواطنة، ، (هـ7421) أخضر، فايزة بنت محمد 

 .الباحة، المملكة العربية السعودية ،دراسة مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي
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منشورات كلية اآلداب، كلية اآلداب جامعة : ، القاهرةاالنتماء والمواطنة، (2001)بر أحمد الباقي، صا

 .المنية

الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة بحث مقـدم إلـى اللقاء الثالث (: 7421)محمد بن معجب : الحامد

، مجلة المعرفة. ة السعوديةعشر لقادة العمل التربويين المنعقد في منطقة الباحـة فـي المملكـة العربيـ

 .54-35، ص (7)، م(72)العدد 

دور التربية الوطنية في تنمية المواطنـة في المجتما ، (هـ7421)الحفظي، عبد الرحمن عبد القادر، 

 .، رسالة ماجسـتير في التربيـة اإلسـالمية المقارنـة، جامعـة أم القرى، مكة المكرمةالسعودي

، مطابع الحميضي، في ضوء تعاليم اإلسـالم تهاالوطنية ومتطلبا، (هـ7425) الحقيل، سليمان عبد هللا،

 .الرياض

تنمية دور الجامعة في قيم المواطنة لدى الطالب، دراسة ميدانية بجامعة كفر (. 2077. )داود، عبد العزيز

، ص (7)، م (30)، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد المجلة الدولية لألبحاث التربويةالشيخ، 

252- 212 . 

دور األنشطة العلمية غير الصـفية فـي رعايـة الطـالب الموهوبين (.2005)رياني، علي بن حمد 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةبالمرحلة الثانوية

نمية قيم المواطنة دور مناهج التربية اإلسالمية المطورة في ت(. 2072)سرور، فاطمة والعزام، محمد 

مجلة الصالحة لدى طالب المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في تربية اربد الثالثة، 

 .503 -411 ، ص(2)العدد ( 32)، مجلد العلوم التربوية

دراسة  "مستوى المواطنة واالنتماء لدى العاملين في المؤسسات األردنية(. 2074)الشمايلي، حسين 

  .312 -341ص ( 7)، الملحق (47)، العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةتطبيقية، اجتماعية 

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان، الطبعة الثالثة، إدارة الموارد البشرية( م2074)محمد فالح ، صالح

المملكة العربية  المواطنة كما يتصورها طالب المرحلة الثانويـة فـي(: ه7421)الصبيح، عبد هللا بن ناصر

 .33-7، ص (720)، العدد مجلة المعرفةالسعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعية، 

" أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لـدى الـشباب السعودي(: 7421)العامر، عثمان بن صالح 

ويين المنعقد فـي منطقـة الباحـة بحث مقدم إلى اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الترب" دراسة استكشافية 

 . فـي المملكـة العربيـة الـسعودية

مجلة مدى قدرة الطالب في المرحلة الثانوية على تعريف مفهـوم الموطنة، (: 2003)عبد هللا، مبارك 

 .33- 7، ص704، المملكة العربية السعودية، العددالمعرفة

البحث العلمي ومفهومه وأدواته (. م2005)عبيدات ذوقان، وعدس عبدالرحمن، وعبدالحق كايد 

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، عّمان2ط. وأساليبه

المجلة دور الجامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنة، (. 2074)العقيل، عصمت والحياري، حسن 

 .522 -572، ص (4)، عدد (70)، مجلد األردنية للعلوم التربوية

جامعات األردنية في بناء المواطنة لدى الشباب األردني من وجهة دور ال(. 2005. )عليمات، صالح

، مقدم إلى مركز إعداد القيادات األردنية، نظرهم، دراسة ميدانية بدعم من المجلس األعلى للشباب

 .األردن: عمان

مدى توفر مكونات االنتماء الـوطني في مقرر التاريخ للصف ، (هـ7421)العمري، زينب بنت معاضة 

 .بها، جامعة الملك خالد، أبها، كليـة التربيـة للبنات بأ(غير منشورة)، رسالة ماجستير ث المتوسطالثال

، التنمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية، ودور التربية اإلسالمية في تحقيقها(. 2002)غبان، محروس 

 .، المدينة المنورة، مكتبة دار اإليمان2ط
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دراسة ميدانية بوالية باتنة "أثرها في تعزيز االنتماء للوطن األسرة و(. 2074)عواشرية، السعيد 

 .21-7، ص (7)ع (/ 72)، م مجلة العلوم التربوية، "بالجزائر

، أطروحة قيمة المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي(. 2070. )القحطاني، عبد هللا

 .منية، الرياضدكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األ

دور األسرة في تكوين الوعي الثقافي الترويحي على استثمار أوقات (:"2001)متولي، محمد القطب 

 .، رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا " الفراغ

، رسالة ماجستير غير دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز قيمة االنتماء الوطني(. 2002)المطيري، الفي 

 .نشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةم

، مجلة العلوم اإلنسانية، السنة مكوناتها وتحدياتها: المواطنة في الكويت(. 2070)الوقيان، فارس 

 .52 -32، ص ( 45)السابعة، العدد 

لتربية والتعليم، مجلة التوثيق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام بوزارة ا(.ه7421)وزارة التعليم 

 .741-722، ص (44)، العدد التربوي
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 (6)الملحق رقم 

 االستبانة بصورتها النهائية
 

  حفظه هللا   ...............................قائد المدرسة الثانوية 

 السالم عليكم ورحممة هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحممة هللا وبركاته

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في "يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان 

، تجدون االستبانة المرفقة التي يتم تطبيقها على القيادات المدرسية "قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب تنمية

في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، بهدف التعرف إلى درجة ممارستهم لدورهم في تنمية قيمة االنتماء 

لتعرف إلى المقترحات التي الوطني لدى الطالب، وكذلك الكشف عن الصعوبات التي تواجه عملهم، وا

في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب، لذا آمل منكم التكرم باالطالع على هذه  تسهم في تفعيل دورهم

 . االستبانة وإبداء الرأي عن طريق اإلجابة على محاورها ولكم جزيل الشكر

 

 الباحث   

 مشعل بن سليمان العدواني. د

 

 : البيانات األساسية: أوالا 
 : ................................................................المدرسة

  

 : الدرجة العلمية

 بكالوريوس              

 ماجستير فما فوق  

 

 : عدد سنوات الخدمة بالتعليم

 أقل من خمس سنوات 

  سنوات 70 -5من   

  أكثر من عشر سنوات               

 

 :تبانةمحاور االس: ثانياا

دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الوطني : المحور األول

 لدى الطالب 

 :في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة من العبارات اآلتية( )الرجاء التكرم بوضع عالمة 

الر

 قم
 الفقرة

موا

فق 

 بشدة

موا

 فق

محا

 يد 

غير 

موا

 فق

غير 

موافق 

 بشدة

      .أساعد الطالب على التحصين ضد األفكار المتطرفة 7

2 
التي  أتيح للطالب فرصة المشاركة في األعمال التطوعية

 .تخدم الوطن والمواطن 

     

3 
 أوجه الطالب نحو االفتخار باللغة العربية والدين اإلسالمي

 .الحنيف

     

      .كل ما يسيء إلى الوطن أناقش مع الطالب آليات الدفاع عن 4

5 
أوضح للطالب واجبات المواطن المسلم نحو المحافظة على 

 .وطنه
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      .أوضح للطالب خطر بعض مواقع التواصل االجتماعي 1

1 
أناقش الطالب في أهم االنجازات الوطنية التي أسهمت في 

 .تقدم المجتمع وتطويره

     

1 
في حل المشكالت التي تواجه أتيح للطالب فرصة التفكير 

 .الوطن 

     

2 
أساعد الطالب على المشاركة الفاعلة في بناء مسيرة الوطن 

 . وتطويره

     

7

0 

أوضح للطالب أهمية التعاون مع رجال األمن للمحافظة 

 . على مقدرات الوطن

     

7

7 

أناقش الطالب في أهمية إتقان العمل لتطوير المجتمع 

 .ورفعته 

     

7

2 

أعمل على نشر قيم التسامح والمحبة بين جميع الطالب وهي 

 .التي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف 

     

7

3 

أساعد الطالب على ممارسة الحوار البناء واحترام الرأي 

 .اآلخر

     

7

4 

أوضح للطالب أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية 

 .واالبتعاد عن التعصب القبلي

     

الصعوبات التي تواجه دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في : ر الثانيالمحو

 :تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 :في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة من العبارات اآلتية( )الرجاء التكرم بوضع عالمة 

 الفقرة الرقم

موا

فق 

 بشدة

موا

 فق

محا

 يد 

ير غ

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

7 
األنشطة التطوعية التي  ضعف مشاركة الطالب في

 .تقيمها المدرسة

     

2 
لدى بعض طالب " الرياضي"انتشار ظاهرة التعصب 

 .الثانوية العامة

     

3 
ضعف التخطيط لألنشطة التي تنمي قيمة االنتماء 

 . الوطني لدى الطالب

     

4 
االجتماعي التي تهدف  وجود بعض مواقع التواصل

 .إلى محاربة قيم االنتماء الوطني لدى الطالب

     

5 
نقص معرفة بعض الطالب باألفكار التةي تقةدمها بعةض 

 .الجماعات المتطرفة

     

1 
قلة البرامج اإلعالمية الهادفة لتنمية قيم االنتماء 

 .الوطني لدى الطالب

     

1 
درسة من أجل األنشطة التي تنفذها المضعف جاذبية 

 .تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

     

1 

ضعف التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع 

المدني في مجال تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى 

 .الطالب

     

2 
ضعف إسهام المعلمين في التخطيط لألنشطة المدرسية 

 .التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

     

     قلة الدعم المادي المخصص لألنشطة الالصفية التي  70
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 .تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارس

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات المدرسية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض  :المحور الثالث

 :في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

 :في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة من العبارات اآلتية( )مة الرجاء التكرم بوضع عال

 الفقرة الرقم

موا

فق 

 بشدة

موا

 فق

غير  محايد 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

7 
األنشطة  تشجيع الطالب على المشاركة في

 .التطوعية التي تقيمها المدرسة

     

2 
توعية الطالب بمخاطر ظاهرة التعصب 

 .يمة االنتماء الوطني على ق" الرياضي"

     

3 
إيجاد خطة استراتيجية لألنشطة التي تنمي قيمة 

 . االنتماء الوطني لدى الطالب

     

4 

توعية الطالب بمخاطر مواقع التواصل االجتماعي 

 التي تهدف إلى محاربة قيم االنتماء الوطني لدى

 .الطالب

     

      .تحصين أفكار الطالب ضد األفكار المتطرفة 5

1 
التعاون مع المؤسسات اإلعالمية لتنمية قيم االنتماء 

 .الوطني لدى الطالب

     

1 
للطالب التي تنمي قيمة  الجاذبة األنشطة إقامة

 االنتماء الوطني لديهم

     

1 

زيادة التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع 

المدني في مجال تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى 

 .الطالب

     

2 
إشراك المعلمين في التخطيط لألنشطة المدرسية 

 .التي تنمي قيمة االنتماء الوطني لدى الطالب

     

70 
زيادة الدعم المادي للمدارس المخصص لألنشطة 

 .الالصفية التي تنمي قيمة االنتماء الوطني بالمدارس

     

 

 

 

 


