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 :امللخص
خالل أبعادها  باملدينة املنورة، من اآلباء واألمهات هدفت الدراسة إلى معرفة دور األسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر

تم و ،  باملدينة املنورة من اآلباء واألمهاتأسرة  (416) عددوقد تكونت عينة الدراسة  (ومقوماتها األربعة )الدين، والتاريخ، والثقافة، والقيم واألخالق

ومن أبرز نتائج الدراسة:  مسحية آلرائهم.. واستخدم الباحث املنهج الوصفي )املسحي( وذلك عند إجراء دراسة عنقوديةاختيارها بالطريقة العشوائية ال

، وجود فروق  اآلباء واألمهات أن درجة دور األسرة التربوي في املحافظة على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر
ً
على املحاور ككل جاءت بدرجة عالية جدا

تعزى ملتغير الدراسة) النوع ( لصالح  الجانب القيمي واألخالقي،ذات داللة إحصائية لدرجة الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة الدور و  التفاق العينة على تلك النتيجة. األمهات ، وعدم وجود فروق دالة إحصائية في باقي الجوانب،

وقد ى ملتغير الدراسة )الحالة االجتماعية، واملستوى التعليمي، والدخل الشهري (. تعز  التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في الجوانب ككل،

  خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ضوء ما توصلت إليه من نتائج.

  ، املدينة املنورةاألسرة، الهوية اإلسالمية الدور التربوي، الكلمات املفتاحية:

  :دقدمةامل
وهي تمثل شخصيتها املستقلة واملتجسدة في خصوصيتها الثقافية ، وبقدر الحفاظ عليها ورعايتها  والشعوب ، ألفرادحقيقة لكقوة  الهوية تبرز 

والوعي  عليها والحرص هاب زاالعتزا فرادها نحوأ تربية على وتعمل هويتها، املحافظة على من أمم األرض أمة كل تحرص ولذا ،قوتها و  لبقائها ضمان

 .أبعادهابمقوماتها و 

في هذا العصر أكثر من غيره من العصور كما اهتموا بموضوع الهوية والحفاظ عليها بجميع أبعادها ومرتكزاتها ؛ لشعورهم  ولقد اهتم الباحثون 

من خالل تغريب املجتمعات املسلمة وإضعاف خصوصيتهم الثقافية والفكرية، بشتى السبل بالخطر الذي يهدد هوية وحضارة األمة اإلسالمية 

 والوسائل، وبمسميات مختلفة، ومشروعات متعددة، هدفها الذوبان واالنصهار والتبعية إلخضاع العالم لثقافة واحدة . 

تميزه عن باقي  ا هذا أن لكل أمة وشعب ما يميزه من حضارة وثقافةوقد اتفقت شعوب العالم من حيث املنطق والواقع منذ بداية البشرية وإلى يومن

ذي يجمعهم الشعوب، إذ الهوية جزء ال يتجزأ منذ والدة املجتمعات إلى نهايتها، فلكل مجتمع خصائص مشتركة بين أفراده من حيث املعتقد والتاريخ ال

 ما بينهم، والقيم التي آمنوا بها والثقافة التي شكلتهم وتكونت بها عقولهم وأصبحت لغة التواصل في
ً
 ضابطا

ً
  لسلوكهم فأصبحت معيارا

ً
ومرجعا

       .لتصرفاتهم

  
ً
من الخصائص والسمات التي تتمّيز بها عن األغيار، وبالتالي فإنها تمتلك هوية لها خصائصها وسماتها؛ ومن  مشترك   قدر   ولألمة اإلسالمية عموما

بمجرد دخوله في اإلسالم صار تاريخه الذي يعتز به تاريخ املسلم، ولغته التي يشرف بها اللغة العربية لكونها " أمّيز ما تتميز بها أنها ربانية املصدر. واملسلم 

لكت هذه قرآن الكريم واإلسالم، والتراث الذي يستمد منه هو التراث اإلسالمي، واألرض التي يحبها هي أرض املسلمين وبالد اإلسالم، ومن هنا امتلغة ال

، املكان، بل الهوية اإلسالمية زخمها وروعتها وقوتها، ذلك أنها تملك قوة تربط أفرادها بشكل عجيب؛ حيث تذيب ما بينهم من الفوارق: الجنس، اللغة

 (.)حسين، د.ت " تذيب حتى الفوارق الناشئة عن اختالف الزمان لتضم هذه األمة وحدة كونية ترّد آخرها إلى أولها

 لذلك تحرص املجتمعات على تجذير معاني الهوية في نفوس أفرادها ، وأولى هذه املؤسسات املجتمعية التي تحرص على تنشئة أبنائها على صدق

واملحافظة على الذات الجماعية من عوامل الضياع واالنفكاك عن هوية املجتمع هي األسرة ودورها الكبير في التربية والتوجيه ، تها اإلسالميةاالنتماء لهوي

ويذب عنها تأثيراتها الواعي بما يضمن القوة واملنعة من حماية املكون الداخلي للمجتمع ابي في التفاعل الحضاري والتأثير يجائها نحو االتجاه اإل ، ودفع أبن

   الدخيلة .

http://www.refaad.com/
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ة إّن املجتمع اإلسالمي على وجه الخصوص يتعرض ملجموعة من التحديات التي تهدف إلى ذوبان هويته وانصهارها في غيرها بفعل تحديات العومل

على مقدراتها والهيمنة عليها. ومن هنا كان التي تسعى إلى هدف أحادي إلخضاع العالم لثقافة واحدة، وهوية واحدة وبالتالي مسخ هوية األمة والسيطرة 

 لى رأسهامن الضروري أن يقوم املجتمع بمسؤوليته تجاه املحافظة على الهوية اإلسالمية، وتبدأ هذه املسؤولية من خالل املؤسسات التربوية فيه وع

 .األسرة 

الحفاظ على الهوية اإلسالمية وبناء الشخصية السوية املعتزة بدينها وقيمها ، وتربية األبناء على أبعاد إلى ضرورة لألسرة املسلمة  ومن هنا تكمن الحاجة  

الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية دراسة تأصيلية  لذا تناول الباحث هذا املوضوع بعنوان "الهوية اإلسالمية ومرتكزاتها األساسية ، 

 " .ميدانية 

: ما حقيقة التصور في التربية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهوية؟ يتناول الباحث جيب الباحث على إجابة السؤال الفرعي األول والذي ينص علىوسي

 اإلجابة على هذا السؤال من خالل استعراض اإلطار النظري والدراسات السابقة : 

كقوة حقيقة  الهوية وية أمة بال معنى وجود لها ومسلوبة حضارتها وتاريخها وإرثها الثقافي ؛ إذ تبرزالهوية هي دليل وجود الفرد وحيوية املجتمع، وأمة بال ه

 تحرص ولذا وقوتها ، لبقائها والشعوب ، وهي تمثل شخصيتها املستقلة واملتجسدة في خصوصيتها الثقافية ، وبقدر الحفاظ عليها ورعايتها ضمان لألفراد

 عليها والوعي بمقوماتها وأبعادها. والحرص بها أفرادها نحو االعتزاز تربية على وتعمل هويتها، فظة علىاملحا أمة من أمم األرض كل

ن باقي وقد اتفقت شعوب العالم من حيث املنطق والواقع منذ بداية البشرية وإلى يومنا هذا أن لكل أمة وشعب ما يميزه من حضارة وثقافة تميزه ع

الذي يجمعهم  الشعوب ، إذ الهوية جزء ال يتجزأ منذ والدة املجتمعات إلى نهايتها ، فلكل مجتمع خصائص مشتركة بين أفراده من حيث املعتقد والتاريخ

 لسلوكهم وم
ً
 ضابطا

ً
 والثقافة التي شكلتهم وتكونت بها عقولهم وأصبحت لغة التواصل فيما بينهم ، والقيم التي آمنوا بها فأصبحت معيارا

ً
رجعا

 لتصرفاتهم .     

قت عن اإلسالم، وشع نورها معه، فأصبح والهوية اإلسالمية تمثل "جوهر األمة اإلسالمية وحقيقتها، ومظاهر تميزها وتفردها وثوابتها التي انبث

قيم اإلسالم هو الهوية التي تصبغ نظرة املسلمين للكون واإلنسان والحياة وللذات ولآلخرين، وتصبغ جميع تصرفات املسلم من عادات وتقاليد و 

(. والهوية اإلسالمية التي 2008مناحي الحياة " )القرني، وسلوكيات وفكر، فهي انتماء لإلسالم إلى هللا ورسوله إلى أمة اإلسالم امللتزمة بتعاليمه في جميع

ة، والقيم واألخالق تمّيز املسلم عن غيره هي جماع أربعة مقومات وأبعاد لها شملتها الدراسة هي: )الدين اإلسالمي، والتاريخ اإلسالمي، والثقافة اإلسالمي

 ي سبيل املحافظة عليها وتعزيزها لدى أفرادها.  اإلسالمية( والوعي بهذه املرتكزات مطلب مهم لألسرة املسلمة ف

 مدقومات الهوية اإلسالمية:

مقومات الهوية اإلسالمية " تكون كعالمات فارقة ملن ينتمي إلى هذه الهوية فتمثل جوهر الهوية وتتشكل من خالل هذه املقومات الشخصية 

املفكرين التربويين حول مقومات الهوية ومرتكزاتها األساسية، فهي تختلف من (. واختلفت وجهات نظر 2008اإلسالمية في جميع تصرفاتها" )القرني،

"على أن مقومات ودعائم الهوية تأتي من خالل السياق  Rew& (2012) Campel  وقد أكدافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر، بيئة إلى بيئة ومن ثق

نتاج معرفي يعمل على تشكيل هوية املنتسبين له، وأن التهديد الذي أفرزته مواقع البيئي، والتفاعل االجتماعي للفرد وما يقدمه هذا السياق من 

 ثقافية" .التواصل االجتماعي تجاه الهوية دفع بعض القوميات إلى الحفاظ على الهوية والتأكيد عليها، بدال من ترسيخ الهوية من خالل مقوماتها ال

تمين إليها، إلى أّن الهوية اإلسالمية تتكون من مجموعة من املقومات التي تشكلها، وتجتمع " ويذهب بعض من كتب عن الهوية اإلسالمية من املن

بيئة، أو الوطن األمة بمختلف أقطارها عليها، وهي: وحدة العقيدة، ووحدة التاريخ، ووحدة اللغة، ووحدة املوقع الجغرافي. ويرى آخرون أنها ترجع إلى ال

غة، والتراث الثقافي والحضاري، والدين. ويذهب غيرهم إلى أن مقومات الهوية اإلسالمية تنحصر في: اللغة بما تحمله في جانبيه الطبيعي والبشري، والل

«) افمن خصائص بوصفها حامال للمعرفة، وأداة تفكير وتعبير وتواصل، والعقيدة )الدين( بما تكرسه من قيم وأحكام، والعادات والتقاليد واألعر 

 ( . 2004الفريح ،

ع اختالف التقسيمات السابقة لكنها تتفق على مقومات محددة متقاربة حسب رؤية الباحث، فالبعض أفرد مقومات تفصيلية وعددها أكثر وم

من خمس مقومات، والبعض أجملها وأدرجها مع مقوم آخر في ثالث مقومات. ومن خالل النظر والبحث والتأمل يرى الباحث أّن مقومات الهوية 

 ساسية تتضمن أربع مقومات ال يمكن ألي هوية من الهويات املجتمعية تجاهلها أو تغافلها، وهي: املحور الديني ، والتاريخي، والثقافي، واإلسالمية األ 

 القيمي واألخالقي. وفيما يلي بيان لهذه املقومات:

: املحور الديني: 
ً
 أوال

اإلسالمية، بما يحمله من عقيدة وعبادة فكر وقيادة سلوك ومنهاج تشريع  يعتبر الدين اإلسالمي املقوم األول والرئيس من مقومات الهوية 

  والتزام قيم وأخالق وعلم وعمل ، منهاج شامل لكل مناحي الحياة قال تعالى )) 
ً
ة
َّ
اف

َ
ِم ك

ْ
ل وا ِفي الّسِ

ُ
ل
ُ
ِذيَن آَمُنوا اْدخ

َّ
َها ال يُّ

َ
( وقال تعالى  208(( )البقرة ، آية َيا أ

َم 
ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
َم ِديًنا (() املائدة ، آية )) ال

َ
ْسال ِ

ْ
ُم اإل

ُ
ك
َ
ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ْيك

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك
َ
ُت ل

ْ
( فميز هللا سبحانه وتعالى أمة اإلسالم بخصائص عدة  3ل
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 يتميزون بهم عن غيرهم من أمم األرض في شتى مجاالت الحياة ا
ً
لدينية وهي الهوية التي يعرفون بها ويتميزون بها ومميزات جمة جعلها عالمة لهم ونبراسا

قيم واألخالق وفي عن غيرهم ، ومن جملة ذلك الشعائر الدينية وإقامتها واالعتزاز بها من الصالة واآلذان واألعياد والصيام واآلداب واألحكام العامة وال

ا يشوبها و يموهها من التشبه بالكفرة للداللة على أصالة املسلم وتميزه عن جميع شؤون الحياة فاآليات واألحاديث تؤكد على هوية املسلم والبعد عن م

ِكَتاَب(( ) الحديد، آية
ْ
وُتوا ال

ُ
ِذيَن أ

َّ
ال
َ
وُنوا ك

ُ
 َيك

َ
( وقال  1999(  قال ابن تيمية رحمه هللا " فهذا نهي مطلق عن مشابهتهم" )ابن تيمية،16غيره، قال تعالى ))َوال

وكان صلى هللا  (2000فسير هذه اآلية: "ولهذا نهى هللا املؤمنين أن يتشبهوا بهم في ش يء من األمور األصلية والفرعية" ) ابن كثير،ابن كثير رحمه هللا عند ت

الفوا اليهود ، عليه وسلم يؤكد على مخالفة اليهود والنصارى واملشركين في جمع من األدلة واألحاديث التي تؤكد على املخالفة ابتداًء ، منها حديث " خ

شركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " ( وحديث " خالفوا امل1989فإنهم ال يصلون في نعالهم وال خفافهم " رواه أبو داوود وصححه األلباني) األلباني،

َم ( وحديث 1954رواه مسلم ) النيسابوري،
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى اَّلل

َّ
ِبيُّ َصل اَل اْهَتمَّ النَّ

َ
ْنَصاِر ق

َ
ُه ِمْن األ

َ
ٍس َعْن ُعُموَمٍة ل

َ
ن
َ
ِبي ُعَمْيِر ْبِن أ

َ
اَس  " أ  َيْجَمُع النَّ

َ
ْيف

َ
الِة ك ِللصَّ

ُه اْنِص 
َ
ِقيَل ل

َ
َها ف

َ
ُه ال

َ
ِكَر ل

ُ
ذ
َ
اَل ف

َ
ِلَك ق

َ
ْم ُيْعِجْبُه ذ

َ
ل
َ
َن َبْعُضُهْم َبْعًضا ف

َ
ْوَها آذ

َ
ا َرأ

َ
ِإذ

َ
الِة ف  ِعْنَد ُحُضوِر الصَّ

ً
ِلَك ْب َراَية

َ
ْم ُيْعِجْبُه ذ

َ
ل
َ
وَر ) البوق ( .. ف بُّ ُقْنُع َيْعِني الشَّ

ْ
ل

 
ُ
اق ُه النَّ

َ
ِكَر ل

ُ
ذ
َ
اَل ف

َ
َيُهوِد ق

ْ
ْمِر ال

َ
اَل ُهَو ِمْن أ

َ
 ِلَهّمِ َوق

ِه َوُهَو ُمْهَتمٌّ ِ ْبُن َزْيِد ْبِن َعْبِد َرّبِ
َّ

 َعْبُد اَّلل
َ
اْنَصَرف

َ
َصاَرى ف ْمِر النَّ

َ
َقاَل ُهَو ِمْن أ

َ
ْيِه وُس ف

َ
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َّ
ا صلى هللا عليه وسلم رفض جميع االقتراحات واآلراء التي ( فهن1989" رواه أبو داوود وصححه األلباني) األلباني، َعْبُد اَّلل

ستقاللية فكان األذان تشبه اليهود والنصارى في رفع األذان ودعاهم إلى التفكير واالجتهاد في األداة التي تميزهم بها عن غيرهم ويصنعوا هويتهم الذاتية واال 

تربية األصيلة واملنهج اإلسالمي الفريد يدعو املسلم إلى تفرده وتميزه بالهوية اإلسالمية نتيجة الرؤيا الصادقة من الصحابة رض ي هللا عنهم . فهذه ال

اإلسالمية على كبرها هو واملحافظة عليها وإظهار االنتماء واالعتزاز بها ، " والشك أّن هويتنا األصيلة هي الهوية اإلسالمية، فالقاسم املشترك الوحيد لألمة 

 تتفق وتلتقي عليه األمة اإلسالمية " ) بدري ، اإلسالم، وإذا ما نّحينا
ً
 مشتركا

ً
 فمن املستحيل أن تجد قاسما

ً
 (.1994اإلسالم جانبا

: املحور التاريخي : 
ً
 ثانيا

خية يال شك أن كل أمة من أمم األرض لها تاريخها املاض ي واملمتد عبر حضارتها وما صنعته ثقافتها عبر األجيال، فأصبح كل جيل يمثل حقبة تار   

 على إنجازها أو عقباتها وتحدياتها، حتى يشحذ الهمم والطاقات عل
ً
ى السير نحو له أحداثه ووقائعه، التي تسطر وتنقل لألجيال القادمة، ليكون شاهدا

ويستشرف مستقبله، الغايات واألهداف، وصناعة سلسلة التاريخ املمتد الذي يضمن بقاء الفكرة والثقافة. ومن جهل ماضيه ال يصنع حاضره وال يبني 

األمة بانسالخ  وهذا ما عمل عليه أعداء اإلسالم من تشويه لتاريخ األمة اإلسالمية سواء بمحوها أو تحريفها أو التشكيك فيها أو إخفاءها ، ملحو ذاكرة

م األرض حتى يضمنوا األحقية هويتها وطمس تاريخها وتسويق وتصدير تاريخهم وما صنعوه من إنجازات في جميع املجاالت، وفضلهم على شعوب أم

ل " فعندما تمكن واألسبقية والتبعية، ومن جملة ذلك االلتفاف على تاريخ األمة اإلسالمية وما صنعوه في إقناع العالم بأن التاريخ ينقسم إلى ثالث مراح

على ربط التاريخ اإلسالمي بالتاريخ األوربي وعدوا  املستعمرون النصارى من تشديد قبضتهم عل ديار املسلمين ، وأصبحوا املشرفين على املناهج عملوا

 كي ال يتميز التاريخ في األمصار اإلسالمية " وهي على النحو التالي : 
ً
 ذلك تاريخا

ات واسعة، وظهور حضار  طورياتاإمبر ق.م ، حتى سقوط روما ، ويمتاز بقيام  3200التاريخ القديم " ويبدأ منذ معرفة اإلنسان الكتابة حوالي عام  .1

 مادية حسب املفهوم األوربي .

ه( ، على يد السلطان محمد الفاتح ، ويمتاز  857م ) 1453م ، وينتهي بفتح القسطنطينية عام 476التاريخ الوسيط : ويبدأ من سقوط روما عام  .2

 هذا العصر بسيطرة الكنيسة ورجال اإلقطاع ، وتفش ي الجهل .

ات الحديثة التاريخ الحديث : ويبدأ بفتح القسطنطينية ، وينتهي في األيام التي نعيش فيها ، ويتسم بالثورة الصناعية وانتشار العلم وقيام الحضار  .3

ريخ الوسيط ( . وانظر إلى التهميش والتجاهل والتضليل لشعوب األرض وخاصة األمة اإلسالمية ويسمونه بالتا1994حسب املفهوم األوربي." ) شاكر،

 ، لكنها عصور النور والضياء والفتوحات واإلنجازات لتاريخ األمة اإلسالمية ، خالل ثمانية قر 
ً
ون سجلت فيها وهي عصور الظالم بالنسبة ألوروبا فعال

االختزال لتاريخ األمة  األمة اإلسالمية حضارة ناصعة في جميع االتجاهات، وكان لها الفضل على العالم بأكمله ويشهد لها كل عاقل منصف. هذا

ا هدفه غياب الهوية اإلسالمية وطمس ذاكرة الشعوب عن ماضيها املجيد، حتى ال تستعيد ثقافتها ونهضتها من خالل وقود تاريخها، وقوة هويته

 الثقافية .  

ر منجزاته وانتصاراته العلمية إن تربية النشء على معرفة تاريخه وجهود رجاله ومعايشة أحداثه واستلهام العبر والدروس منه ، وذك  

تخوض والعسكرية والفكرية واألدبية والسياسية وغيرها من املجاالت ، لهو محور ضروري وأساس ي للحفاظ على الهوية اإلسالمية " فاألمم السوية 

 مسلمة موحدة الفكر والسلوك والوجهة أي
ً
 عن الهوية لتعود إلى تراثها فتنش ئ أجياال

ً
موحدة الهوية مما يجنب األمة مخاطر  معترك الصراع ذيادا

 بأمانة االستخالف كما أرادها رب العاملين" )الواركلي،  وأقدارهاالذوبان في الهويات املناهضة لعقيدتها وشريعتها، 
ً
،( 1995على إنجاز فعل حضاري نهوضا
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( .وهذا يدعونا إلى بذل املزيد ومضاعفة 1999مان واملكان " )عمارة،. بل إن " تاريخ األمة هو تاريخ الدين، ووعاء الذكريات الحافظ لخلود األمة عبر الز 

 ياته ومنجزاته.الجهود إلحياء التاريخ اإلسالمي ، وتنقيته مما قد علق به من شبهات وتشكيك فيه، وزيادة وعي األمة به وبأحداثه، واستنهاض الهمم بمجر 

: املحور الثدقافي: 
ً
 ثالثا

إذ " لم  ال شك أن لكّل أمة من أمم األرض ثقافتها وحضارتها التي تمّيزها عن األغيار، فالثقافة هي التي تشكل بناء املجتمعات وتنسج حضارتها ، 

قافي ومحاولة الجواب تقم نهضة في أمة إال وكانت الثقافة في قلب مشروعها ، كما لم تتعثر أمة وتتخبط في حاالت االنتكاس والتقهقر إال وكان السؤال الث

( فمصطلح الثقافة تنوعت وتعددت مفاهيمه لدى علماء 1998عليه في قلب جهودها للخروج من عثراتها ، واستعادة مكانتها وانطالقها " )حجازي، 

والفكر والعادات والتقاليد  الفكر والفلسفة والثقافة لكنهم يتفقون على أنه يشتمل على ذلك الكل املركب من املعتقدات والقوانين والفنون واللغة

 في مجتمعه ، وسيسلط الباحث على إحدى مكونات هذه الثقافة املؤثرة وال
ً
بارزة فيه وهي والقيم واألخالق التي يكتسبها ويتوارثها الفرد باعتباره عضوا

ية تربط املسلم بأشقائه في املجتمعات اإلسالمية اللغة، إذ تمثل اللغة الوعاء التي تحمل تلك الحضارة بما تحويه من معرفة وثقافة " فاللغة العرب

إليها، فتضيف األخرى، وتشده إليهم، فتشعره بامتداد شخصيته الجمعية إلى تلك املجتمعات، وسعة تراثه، وغناء التجربة اإلنسانية الفريدة التي ينتمي 

(. إّن ارتباط الفرد املسلم باللغة العربية هو ارتباط ديني إذ هي 2012ني،إلى هويته بعدا آخر...فيتحرر من أغالل اإلقليمية الضيقة إلى أفق أرحب )همدا

 عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي و 
ً
جعل السابقين إلى لغة القرآن والدخول في اإلسالم ، " وأن هللا ملا أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا

وأقرب إلى إقامة شعائر الدين،  لدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان وصارت معرفته من الدين ..هذا الدين متكلمين به ؛ لم يكن سبيل إلى ضبط ا

(، فبذلك استطاعت اللغة العربية استيعاب جميع شعوب العالم وتوحدهم على هوية واحدة بشتى صورهم 1999" )ابن تيمية، وأقرب إلى مشابهتهم

صل اإلسالم إليها، فكل من ينطق بالشهادتين فينطق بالعربية ضرورة... فاإلسالم هو الذي نفخ فيها من وأشكالهم ، فاستطاعت أن " تصل إلى كّل بقعة و 

 (. 2012روحه، وجعلها لغة عاملية، بطريقة اختيارية " )همداني،

ت بعض بلدان العالم لقد زاحمت لغات العالم اللغة العربية وبدأت سيطرة ثقافة اللغة األجنبية على مجتمعاتنا بل واكتسحت بعض اللغا

 عنها ، فهذه إحدى أدوات العوملة الثقافية املؤثرة واملسيطرة على الشعوب في إلغاء خصوصيتهم وذوبان هويتهم ، إذ
ً
ثقافتنا اإلسالمية  العربي لتكون بديال

ال تمانع من تعلم الثقافات األخرى واللغات املتعددة تمانع ذلك الذوبان واالنصهار في بوتقة الثقافات األخرى ، وفي نفس الوقت ثقافتنا عاملية انفتاحية 

 لتبعية عليه.     والتنوع الثقافي، بشرط الحفاظ على الهوية الثقافية وأداتها اللغة العربية وقوة االنتماء واالعتزاز بها،  من دون سطوة اآلخر وفرض ا

ات بل هي دالالت ومعاني تحمل في طياتها العلم والفكر والقيم فالعلم من فوظيفة اللغة عظيمة وعميقة فهي ليست كلمات وحروف وتعبيرات وإشار   

ترك الثقافي ، خالل لغة التواصل والتفاهم بين الجيل الواحد واألجيال املتعاقبة ونقل املعرفة والخبرات والتجارب وتراكم املعرفة مما يسهل فهم املش

قافي واإلنتاج العلمي املستمر، مما يسهم ويثمر في إحداث الفعل الحضاري املتجدد ، والقيم وما والفكر من خالل اإلبداع املعرفي وصناعة املحتوى الث

لقيم تحمله من دالالت األلفاظ من معاني تحدث األثر في السلوك اإلنساني، وتحمل في بطونها من مخزون املعاني التي تحرك النفس نحو اكتساب ا

     الجليلة واألخالق الرفيعة.

:
ً
 املحور الدقيمي واألخالقي: رابعا

حتى تعد القيم من أهم مكونات ومرتكزات الهوية اإلسالمية ، فلكل مجتمع قيمه وعاداته وتقاليده التي يفتخر بها ويربي عليها النشء والجيل   

ي تعبر عن يضمن بقاء هويته وثقافته ، كذلك املجتمع املسلم له قيمه ومنظومته األخالقية التي يؤمن بها ويستمدها من كتاب هللا وسنة رسوله ، الت

 استقالليته وخصوصية هويته التي تحميه وتقويه من مغريات ومتغيرات عصره .

د والقيم هي " مجموعة من املعتقدات والتصورات املعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة يختارها اإلنسان بحرية ، بعد تفكر وتأمل، ويعتق

 ، تشكل لدية منظومة من املعايير
ً
 جازما

ً
يحكم بها على األشياء بالحسن أو بالقبح ، و بالقبول أو بالرفض ، ويصدر عنها سلوك منتظم يتميز  بها اعتقادا

( وفق اإلطار املرجعي واملنهج اإللهي والنبوي ، الضابط والحاكم لسلوكه . وتعد القيم حقيقة اإلنسان 2008بالثبات والتكرار واالعتزاز. " ) الجالد، 

عن شخصيته وسلوكه ، وتمثله في واقع املجتمع ، وتربية األفراد عليه يمثل صمام األمان لهم ، وسالمتهم من االنحدار  وكينونته ، واملعبر الحقيقي

التربية  األخالقي ، والعبث الفكري ، والضعف التربوي ؛ إذ ال تنهار املجتمعات وتضعف إال بضعف قيمها وال تقوى إال بقوة قيمها .ومن هنا تستمد

وتحدد نوع  في بناء اإلنسان وإيجاد الدافع الحقيقي له من أجل الحفاظ على هويته ، والتطلع نحو رسم مستقبله و تحقيق أهدافه ، القيمية قوتها

 العالقة بينه وبين مجتمعه ، فعند التزام الفرد بقيم مجتمعه تجعله يحظى بالقبول االجتماعي ، والتوافق النفس ي ، والرضا الذاتي  .

ر الحالي من تقدم العلوم واملعارف، وتدفق املعلومات وتطور وسائل االتصال والتكنولوجيا، والتوليد املعرفي املتسارع وما يشهده العص

لف جوانب ،والتداخل الثقافي بين األفراد والشعوب عبر وسائل العوملة املعاصرة، في عالم متحرك ومتغير تشهد املجتمعات فيه تغيرات هائلة في مخت

انية، حيث ألقت هذه التأثيرات بظاللها على التغير في مستوى القيم واألخالق ، مما يؤكد العمل على جميع املؤسسات وأقواها األسرة في الحياة اإلنس

 رين .التربية على القيم والثبات عليها فهي ضمان للمحافظة على وحدة املجتمع واستقراره وحمايته من عوامل االنصهار والذوبان في هويات اآلخ
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 دور األسرة التربوي في املحافظة على الهوية اإلسالمية:

هذا العصر وما يشهده من تقدم التكنولوجيا ووسائل االتصال ، التي غزت العالم  في كبير تجاه أبنائها خاصة تحدي أمام األسرة تعيش 

االنزالق والذوبان في ثقافات اآلخرين ، وخاصة ما تجره العوملة بمغرياته وتحدياته، جعلت األسرة تقف في امتحان كبير تجاه تربية أبنائها وحمايتهم من 

وأهم مكوناته األسرة املسلمة  املجتمع اإلسالمي ، نسیج وتفكیك هدم كیفیة من صهر للهوية اإلسالمية وتذويبها في ثقافتها. ومن أهم أهداف العوملة هي

عوملیة تسوق لثقافة جديدة  بسمیات جدیدة عالقات وظهور  األزواج بين األسري  والترابطاألسرية  العالقات نمط ومحاولة التأثير عليها من خالل تغيير

 وخاصة األسرية الثقافة نمط وقوانين وضعية في ظنهم تحرر األسرة من التبعية وتهدم التنظيم الداخلي لألسرة ، كذلك مساهمتهم من خالل تغيير

خالل إلهائهم وإشغالهم بوسائل التواصل االجتماعي فساهمت في تقريب البعيد و ُبعد القريب ؛  من بینهم األسري  التواصل وضعف باآلباء األبناء عالقة

ز من هذه مما يحتم على األسرة املسلمة ضرورة الوعي والتربية بمقومات الهوية اإلسالمية من )الدين، والتاريخ، والثقافة، والقيم(، وأن كل مرتك

 لشخصيتها حتى تتعرض للتالش ي واندثار هويتها فتغيب عنها املرتكزات له ما يهدده ويضعفه من 
ً
خالل أدوات العوملة ومحاربتها لهوية األمة وطمسا

ومن هنا كان البد الوجهة الصحيحة مما يعرضها للتشتت واللهث وراء األقوى وتحقيق التبعية لآلخر ، وهذا غاية جهدهم في فقدان األمة بوصلة هويتها . 

فدورهم عظيم في تحمل العبء  لقيام بدورها في هذا الشأن الكبير، وتأتي األسرة في مقدمة تلك املؤسسات، وعلى رأسهم الوالدينملؤسسات التربية ا

 واملسؤولية الكبيرة تجاه أفراد األسرة وتحقيق القوامة الفاعلة في التربية السليمة والصحيحة .  

 ه أبنائهم في التربية واملحافظة على مدقومات الهوية اإلسالمية: وفيما يلي نبرز أهم األدوار التربوية للوالدين تجا

 : املحور الديني : 
ً
 أوال

في تعميق اإليمان بأركان اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه  ترسيخ اليقين بدين اإلسالم وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم  وتناول الجاني اإليماني .1

 ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره .  

في أداء  التربية تعظيم أهمية أركان اإلسالم وتطبيقها التطبيق األمثل من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا ، وعلى التنوع .2

 وصوم ، وصالة ، وإحسان ، وقراءة قرآن ، وطلب علم وغيرها ( النوافل من العبادات)صدقة ،

فض التنبيه على بطالن كتب الديانات األخرى بسبب تحريفها ورفض كل ما يتناول تعاليم اإلسالم بسوء سواًء في التشكيك فيه أو النيل منه ور  .3

 والصحابة وسائر علماء األمة من بعدهم  . كل ما يس يء للنبي 

 التربية على االعتزاز بالدين و احترام الشعائر الدينية وتعظيمها في نفوسهم .  .4

 في أداء الشعائر والعبادات . الحث والتذكير باستمرار على أهمية اإلخالص هلل واملتابعة للنبي .5

للمسلمين والبراء من املشركين  أهل السنة والجماعة وعقيدة الوالءالتمسك بعقيدة التوجيه على أهمية التمسك بهدي القرآن والسنة،و  .6

 بحدودها وضوابطها الشرعية .  

 التربية على ممارسة شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والغيرة والدفاع عن دين هللا إذا انتهكت محارمه  وارتكبت معاصيه . .7

 . التوجيه لخطورة االستهزاء بالدين و االستهزاء بالعلماء واملصلحين والنيل منهم .8

 : املحور التاريخي :
ً
 ثانيا

ومعرفة تفاصيل حياته ، ومعرفة غزواته و جهاده مع أعدائه ،  لالقتداء به والسير على نهجه وطريقه في شؤون التربية على حب سيرة النبي  .1

 حياته كلها  . 

 إبراز سير وقصص األنبياء وما بذلوه في نشر دعوتهم وتحمل أذى قومهم .  .2

 بة والتابعين وعظيم صنيعهم فيما قدموه لدين هللا في جميع الجوانب العلمية والعملية .ذكر قصص سير الصحا .3

ات علمية إبراز ملحات من تاريخ األمة اإلسالمية ورجاالتها املخلصين عبر القرون، وإظهار لهم العزة والفخر بما حققه علماؤنا وقادتنا من إنجاز  .4

 وإسهامات حضارية  .

 ي تاريخ أمتنا والساعين للنيل من تميزها الحضاري .التحذير من املشككين ف .5

 الحرص على زيارة معالم حضارتنا اإلسالمية وآثارها املجيدة في شتى بقاع األرض . .6

 . ر منهااالعتناء بتوفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة، والحث على قراءتها، والحوار معهم حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدروس والعب .7

: املحور الثدقاف   
ً
 : يثالثا

دون توضيح خطورة التقليد األعمى والذوبان في الثقافات األخرى، وتوجيه األبناء نحو االنفتاح على الثقافات األخرى واالستفادة منها بوعي  .1

 ذوبان وانبهار .

 الشعور بالفخر واالعتزاز تجاهها .الحث على التحدث باللغة العربية الفصحى، والتشجيع على تعلمها وإتقانها، وإظهار  .2
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 التنبيه على أن ضعف التمسك باللغة العربية يؤدي إلى ضياع هويتنا و حضارتنا اإلسالمية وأن حمايتنا للغتنا وثقافتنا هي حماية لديننا .3

 اإلسالمي .

 الدين .التوعية بالحفاظ على املوروث من العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تتعارض مع ثوابت  .4

 التربية على إحياء مظاهر الفرح واالحتفال بأعياد املسلمين ، والتحذير من الفرح واالحتفال باألعياد غير الشرعية . .5

عدد التحذير من أفكار الغلو والتطرف والتشدد التي تتعارض مع هويتنا اإلسالمية، والتربية على قيم االعتدال والوسطية والتسامح وقبول الت .6

 منطلق هويتي وثقافتي. الثقافي من

ى املجتمعات تربية الشعور في نفوس األبناء على عظم رسالة اإلسالم وعامليتها ورحمتها للعاملين ، والتوعية على خطر العوملة الثقافية وتأثيرها عل .7

 املسلمة .

 
ً
 : املحور الدقيمي واألخالقي:  رابعا

 . التربية على القيم واملبادئ اإلسالمية واملحافظة عليها .1

 د.  الحرص على تربية األبناء لخلق العدل ونبذ الظلم مع القريب والبعيد ،والتوعية املستمرة على نبذ العصبية والعنصرية مع القريب والبعي .2

 الحث على نشر خلق الرحمة والعطف بين املسلمين وتعظيم قيم الوحدة واألخوة بين أفراد املجتمع ونبذ الفرقة واالختالف . .3

 اء إلى التواص ي بالحق والثبات عليه و البعد عن فتن الشبهات والشهوات .توجيه األبن .4

 التحذير من أفكار التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنا ، والحث على اكتساب خلق العفة والطهر والحياء. .5

 هم.التوجيه على مصاحبة األخيار الصالحين في حياتهم واالستفادة من جميل علمهم وأدب .6

دور األسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ، وإنما دراسات عديدة  اولتنلم يجد دراسات سابقة ت في الدراسات السابقة ومن خالل بحث الباحث

 دم : تناولت الهوية اإلسالمية سواء بجزء من مقوماتها أو بمتغير آخر غير األسرة ، وفيما يلي ذكر الدراسات السابقة من األحدث إلى األق

  هدفت إلى الكشف عن دور التربية )التعليم( في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية في ضوء تحديات العوملة )التربوية( من  ( 2017) العنزي دراسة

بية وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك، وتوصلت إلى عدة نتائج، من أهمها: جاءت استجابة أفراد عينة الدراسة لجميع محاور دور التر 

ثقافية الوطنية في ضوء تحديات العوملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تعزيز الهوية ال

 .أنثى( لصالح )األنثى(  –تعزى إلى متغير النوع )ذكر 

  اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي ( هدفت إلى معرفة دور األسرة في حفظ الهوية اإلسالمية من خطر الغزو الفكري  2017)  السليمانيدراسة ،

تائج :  تتميز الوثائقي من خالل النظر في كتب األدبيات والوثائق واملراجع املعاصرة املتعلقة بالهوية اإلسالمية والغزو الفكري وخلصت إلى أبرز الن

المي على اختالف مذاهبهم وعقائدهم القضاء على الهوية اإلسالمية عن غيرها من الهويات األخرى بمرجعيتها الربانية . يهدف أعداء الدين اإلس

 اإلسالم من خالل  طمس الهوية اإلسالمية ألنها هي الخطر املاثل أمام القوى الراغبة في  احتواء العالم اإلسالمي .  

  (هدفت إلى تقديم تصور مقترح للتكامل بين دور األسرة ومعلمة رياض األطفال في غرس الهوية  2015دراسة شلبي ) الثقافية للطفل ما قبل

لثقافية املدرسة ، وخلصت إلى أبرز النتائج : تقصير كل من األسرة ومعلمة رياض األطفال في القيام باملمارسات التربوية الالزمة لغرس الهوية ا

 ا قبل املدرسة . لطفل ما قبل املدرسة .وقل وعي األسرة ومعلمات رياض األطفال وأولياء األمور بمفهوم الهوية الثقافية لطفل م

  ( هدفت إلى معرفة إسهام 2013دراسة الحارثي ) كلية طلبة على ميدانية اإلسالمية دراسة الهوية بمقومات الوعي تنمية في التدريس هيئة أعضاء 

 جاء جميعها املحاور  اإلسالمية في الهوية بمقومات الوعي تنمية في التدريس هيئة أعضاء إسهام :الدراسة نتائج أبرز  الباحة . ومن بجامعة التربية

 األكاديمي واملستوى  والتخصص النوع ملتغير- الدراسة تبعا عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود ، وعدم)متوسطة( درجة  عند

 اإلسالمية. الهوية الوعي بمقومات تنمية في التدريس هيئة أعضاء إسهام درجة حول 

 (وقد 2011دراسة كايد :) هدفت إلى التعرف على دور الجامعات في مواجهة تحديات العوملة الثقافية، وبناء هوية عربية أصيلة ومعاصرة. وتوصل

ار الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل في تحديد سلبيات العوملة الثقافية وآثارها على املجتمع وعلى الهوية، وخلص إلى مجموعة من األدو 

 على الجامعات أن تقوم بها ملواجهة تحديات العوملة من ضمنها وضع استراتيجية شاملة للجامعات. واملسؤوليات التي ينبغي

 ( وهدفت إلى التعرف على دور التربية في بناء الهوية االجتماعية والنفسية لطالب الجامعة، ودور املناهج في ذلك. وأشارت 2011دراسة الطبيب :)

تربية الهوية عالقة وطيدة، وأن تنمية هوية الشباب تبدأ من توعيتهم بذواتهم وتاريخهم، وغرس القيم في نتائج الدراسة إلى أن العالقة بين ال

 نفوسهم، وأن الجامعة لها قوة اجتماعية في تعزيز الهوية.

 ( وهدفت إلى رصد وتحليل التحديات املعاصرة التي تلقي بظاللها على الهوية الثقافية، وتحديد ب2010دراسة عمارة :) عض قيم املواطنة الالزمة

ي تنمية قيم ملواجهة تحديات الهوية الثقافية التي يتعين على أستاذ الجامعة تنميتها. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تدني إسهام األستاذ الجامعي ف

 املواطنة وبالتالي وضع تصور مقترح لتحسين األداء.
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 (وهدفت إلى التعّرف على الواق2008دراسة القاض ي :) ع الحالي لهويتنا الثقافية وما تواجهها من تحديات، والتعّرف على الدور الحالي لكليات التربية

ة في الحفاظ في الحفاظ على الهوية أمام تحديات العوملة. وفي نهاية الدراسة قدم الباحث تصورا مقترحا أكد فيها على ضرورة إبراز دور كليات التربي

الم، وكذلك تعديل اللوائح بما يسهم في تنمية الوعي في سبيل املحافظة على الهوية، وتفعيل مبدأ الحرية والتعبير على الهوية من خالل وسائل اإلع

 عن الرأي للذود عن الهوية واملحافظة عليها.

 ( وتهدف إلى تحديد مشكالت الشباب املعاصر وبيان أسبابها والوقوف عند نظرة الشباب الجامعي ملفه2008دراسة كنعان :) ،وم الهوية الثقافية

ادية وبيان أثر العوملة في الشباب مع تقديم رؤية مستقبلية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز مشكالت الشباب املشكالت االجتماعية واالقتص

 والدينية واألخالقية، وأن أسبابها ترجع إلى األسرة والجنس واملهنة والهوية واإلدمان واالغتراب والالمباالة.

  ( وهدفت إلى بيان أخطار العوملة الثقافية على الهوية اإلسالمية، وبيان مسؤولية املدرسة الثانوية في املحافظة على الهوية  2008اسة القرني)در

 الطالب على االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عل
ّ
يه وسلم اإلسالمية. ومن أبرز نتائجه: من أبرز مسؤوليات معلم املرحلة الثانوية حث

يم ومنهج السلف الصالح، ومسؤولية إدارة املدرسة في حض الطالب على االلتزام بالقيم اإلسالمية، وتتمثل مسؤولية التوجيه واإلرشاد في تقد

 نماذج تربوية من القدوات، ومسؤولية النشاط تبرز في تنظيم حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. 

 ( هدفت إلى معرفة دور املعلم في إسهامه ملواجهة تحديات العوملة الثقافية للمرحلة الثانوية، من وجهة نظر املعلمين  2008دراسة الشهري )

حديات واملشرفين بمحافظة محايل عسير باململكة العربية السعودية وخلصت إلى أبرز النتائج : أن درجة إسهام معلم املرحلة الثانوية ملواجهة ت

 افية جاء بدرجة متوسطة . العوملة الثق

 ( وهدفت إلى معرفة أهم مالمح الهوية الثقافية من الناحية الفكرية والسلوكية لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية 2006دراسة البليهد :)

مصادر تشكيل الهوية الثقافية لدى  باململكة العربية السعودية وإدراكهم لهويتهم الثقافية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن األسرة تأتي في مقدمة

 الطالب والطالبات، ويأتي بعدها املسجد ثم األصدقاء ثم اإلعالم ثم املدرسة ثم املطالعات الخاصة ثم اإلنترنت. 

 ( وهدفت إلى التعّرف على دور كليات التربية في تنمية الهوية الثقافية لطالبها، وضع رؤية مقترحة لدور كليات التربية في 2004دراسة الشرقاوي :)

 املستقبل.  تنمية الهوية لدى طالبها، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود قصور في دور كليات التربية في إنماء الهوية الثقافية لدى الطالب معلمي

وانب من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة والتي تتعلق بالهوية اإلسالمية نجدها تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب وتختلف معها في جو 

 أخرى :

بالهوية اإلسالمية ومقوماتها  ، استفاد الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة في جانبها النظري واملتمثل في املوضوعات التي تتعلق  .1

 (  . والتأصيل املنهجي للهوية اإلسالمية من منظور التربية اإلسالمية وأصالتها وتفردها في ذلك ،مثل دراسة ) الحارثي ، والشهري ، والقرني

زت معظم الدراسات السابقة على األخطار التي تهدد الهوية، وفي مقدمتها العوملة، وخاصة العوملة ا .2
ّ
لثقافية باعتبار العالقة القوية بين الثقافة رك

 الشهري ، والقاض ي، والقرني، وعمارة(.  العنزي، عموما ومقومات الهوية على وجه الخصوص كما هو في دراسة )

القاض ي، والقرني( ، البليهد، و ، الشهري شلبيحها ووقعها كما في دراسة)انطلقت معظم الدراسات السابقة على مفهوم الهوية الثقافية إلبراز مالم .3

القرني، والقاض ي( بينما حددت السليماني ،كما تناولت أهمية املحافظة عليها وبيان أساليب مواجهة التحديات التي تواجهها كما في دراسة )

حور الديني، واملحور التاريخي الدراسة الحالية موضوعها في الدور التربوي لألسرة في املحافظة على مقومات الهوية اإلسالمية في مقوماتها األربع ) امل

 ، واملحور الثقافي، واملحور القيمي واألخالقي ( وهي تتفق في بعض محاور مقومات الهوية مع دراسة ) الحارثي ( .

ن تختلف دراسة الباحث عن الدراسات السابقة جميعها في اختيار مجتمع الدراسة وعينته وهي األسرة، وتختلف عن بقية الدراسات السابقة م .4

منطقة املدينة املنورة دراسة ميدانية، واقتصرت دراسة)السليماني( على الجانب النظري وهي  ،حيث املعالجة البحثية باختالف البيئة البحثية

لتاريخي وسعت هذه الدراسة إلى تقديم إضافة علمية متخصصة ألهم مقومات الهوية اإلسالمية في مقوماتها األربع ) املحور الديني، واملحور ا فقط.

التربوية للموضوعات  ، واملحور الثقافي، واملحور القيمي واألخالقي( واألدوار التربوية لألسرة املسلمة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ، وإثراء املكتبة

 التربوية التأصيلية والواقعية التي تعتمد على األصالة واملعاصرة .

ذا كان الحق لكل شعوب ، وعنوان بقائه، فإوغاية وجوده ،فهي وحدة مصيره ،ظ عليها لكل املجتمعاتأهمية الهوية والحفا يدرك الباحث ومن هنا

جيال للحفاظ على كينونتهم الذاتية ؛ فمن باب أولى املجتمعات املسلمة أن وذكر تاريخ امتدادهم عبر األ االرض أن ينتموا الى خصوصيتهم الثقافية 

" ،إذ تمثل ذاتيتنا الثقافية تها وأبعادها الحضاريةوتعزيز مقوما ،عليها من خالل دعم عوامل البقاء واالستمرار تحرص على هويتها االسالمية والحفاظ

سيلة تخاطب، فاإلسالم بعقيدته وشريعته وتاريخه وحضارته ولغته هو هوية مشتركة لكّل مسلم، كما أّن اللغة التي نتكلم بها ليست مجرد أداة تعبير وو 

ر والذات والعنوان، بل ولها قداسة املقدس، التي أصبحت لسانه بعد أن نزل بها نبأ السماء العظيم، كما أّن العقيدة التي نتدين بها وإنما هي: الفك
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يديه  ل من بينليست مجرد أيديولوجية وإنما هي: العلم الكلي والشامل واملحيط، ووحي السماء، وامليزان املستقيم، والحق املعصوم الذي ال يأتيه الباط

 ( . 1999)عمارة، " وال من خلفه، وهي منظومة القيم التي تمثل مرجعيتنا في السلوك، فهي ليست نسبية وال مرحلية

ل املتغيرات العاملية في جميع اتجاهاتها ومجاالتها يلحظ اتجاه الحركة العاملية الحضارية نحو سيادة النظام الواحد، حول إرادة لناظر في ظوإن ا

ن مراكز القوة في العالم، والسيطرة عليه من خالل أدواته املؤثرة في سلب الخصوصيات وإضعاف الهويات وجعل العالم بأسره تحت مركز واحد م

لدى املجتمعات املسلمة ، وأساس تكوينها في وحداتها  اإلسالميةالله على زعزعة الهوية ، مما أسهم وأثر وألقى بظالهيمنة الثقافية األحادية الجانب 

، وهذا ما  الكبرى  ثم دائرة املجتمع الوسطى ودوائر القبيلة الصغرى  هي األسرة املسلمة وامتداد وجودها في شجرة املجتمع من دوائر العائلةو الداخلية 

وخاصة ، والعربية  اإلسالمية هويتها املحافظة علىو دور األسرة املسلمة  رورةض إلى دعت التي واملؤتمرات والدراسات العلمية الندوات من تأكده العديد

 .متغير عالم في الهوية اإلسالمية على املحافظة إلى جميع املؤسسات التربوية دعوة الخليج بشأن لدول  التربوي  العمل استشراف وثيقة عليه نصت ما

عن ( 2003، االجتماع العربي للتقييم العشري للسنة الدولية لألسرة) وأوراق عمل تأكده تقارير ندوةوما  ، (1998)مكتب التربية العربي لدول الخليج ،

التحوالت االجتماعية والثقافية التي صاحبت  أن فتطرقت إلى،  أثر العوملة على األسرة العربية من خالل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعرض األسرة لتبدل القيم في البيئة من  ... التحوالت االقتصادية للعوملة املعاصرة واالنعكاسات السلبية التي سببتها على أوضاع األسرة العربية،

 ،وتراجع قيمة العلم والعمل ،فردية على املصالح الجماعيةوتغليب املصالح ال ،املجتمعية نتيجة لسيادة القيم املادية على حساب القيم الروحية

وزيادة مظاهر العنف األسري  ،واضطراب املعايير التي يقاس على أساسها السلوك، وتعرض العالقات األسرية للتفكك وتقلص أوقات التفاعل األسري 

ويؤدي ، ية حينما تفقد قدرتها على إشباع حاجات أبنائها املادية واملعنويةوظائف األسرة التقليد تأثرو ... املادي واملعنوي وخاصة ضد اإلناث واألطفال، 

 إلى األمة العربية وهكذا تتهدد الهوية.
ً
 على االنتماء إلى الوطن وأيضا

ً
وأكد املشاركون أهمية ... هذا إلى شحوب االنتماء إلى األسرة، ويصح ذلك أيضا

هة اآلثار السلبية للعوملة، ودعوا الدول العربية إلى وضع االستراتيجيات الالزمة لرفع مكانة األسرة العربية التمسك بالثقافة العربية والهوية العربية ملواج

ووضع استراتيجيات اتصال وإعالم وتثقيف تستهدف  ،وتمكينها من التعامل اإليجابي مع تداعيات العوملة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

 من التنشئة األولية داخل األسرة واملدرسة واملجتمعتطوير الوظائف واأل 
ً
كما أكدت  ."  دوار ملا فيه خير األسرة واملرأة والرجل واألبناء، وذلك انطالقا

أن  ( " 2004 ،زكريا ذلك دراسة )اليساري و أكدت" أن العوملة تسعى إلى تفكيك األسرة وإفساد األفراد واختراق وعيهم ، كما  (2002 ،دراسة )الدليمي

ويرى ذلك من عدة مؤشرات اجتماعية  ،والدينية واألسرية ،واألخالقيةتعمل على تفكيك املجتمعات وانهيار الضوابط االجتماعية  العوملة االجتماعية 

إن االنفتاح الثقافي الذي . " ازدادت نسبتها بعد العوملة منها ارتفاع نسبة الطالق وارتفاع معدالت الجريمة وتفاقم البطالة والفقر وغيرها من املشاكل

تالف الثقافي وما جره من سيولة فكرية وثقافية ، بقدر ما يمثل فرصة فإنه علم واملعرفة وأساليب التنوع واإلخنشهده في الواقع الحالي وفرص تبادل ال

 
ً
السالمية القيمية ، واجتثاث معالم الهوية ا حكام الهيمنة والقوة في فرض التبعية وحدوث الفوض ىكبيرا في استالب خصوصية الهوية وإيمثل تحديا

أن تشير إحدى الدراسات على إذ  . ، وحدوث تصدعات في جدار الهوية االسالمية لألسرة املسلمة ضعاف االنتماء الديني والثقافيلدى األسرة املسلمة في إ

 " 
ً
بالغ األهمية ملا يشاهد من سلوكيات بعض الطالب الرافضة لثقافة املجتمع واملتمردة عليها، ومحاولة تقّمص ثقافات أخرى  دراسة الهوية تعّد أمرا

، إذ الطالب أساس نشأته  (2004، )الشرقاوي " إلشباع طموحات معينة، ومن ثّم نجد من بين الطالب من يتنكرون لهويتهم ويتمردون على خصائصها

( " إلى أن األسرة تأتي في مقدمة مصادر تشكيل الهوية الثقافية 2006واملتشرب لثقافة مجتمعه ، كما أشارت دراسة )البليهد، ،ة بهمن أسرته املحيط

 لدى الطالب والطالبات" .

تنمية الوعي بمقومات و الهوية اإلسالمية في نفوسهم،  وتعزيز ، وإعادة صياغة أفرادها مهم وكبير في بناء فكر األسرة املسلمة دور ومن هنا فإن 

صدد وفي هذا ال.  ي واألخالقيالقيمو الجانب الثقافي، والجانب  ،يالتاريخالجانب ، و  يالدينالجانب في:  ها الدراسةالمية وأبعادها األربع التي تمثلاإلس الهوية

ملواجهتهم كثير من التحديات التي تطرأ على لدى أفرادها  اإلسالمية في تنمية الهوية األسرة املسلمة تقوم به الذي التربوي  عن الدور  يتساءل الباحث

ما الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية  في اإلجابة عن السؤال الرئيس ي اآلتي: ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة، النظام االجتماعي والثقافي

 ويتفرع منه األسئلة اآلتية: ؟ اإلسالمية

   وية اإلسالمية؟بية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهما حقيقة التصور في التر  .1

جانب ما واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث ) الجانب الديني ، والجانب التاريخي ، والجانب الثقافي ، وال .2

 ؟اآلباء واألمهاتالقيمي واألخالقي ( من وجهة نظر 

تعزى ملتغير  اآلباء واألمهات إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظرهل توجد فروق ذات داللة  .3

 الدراسة ) النوع (؟

تعزى ملتغير  اآلباء واألمهات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر .4

 الدراسة) الحالة االجتماعية(؟

تعزى ملتغير  اآلباء واألمهات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر .5
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 الدراسة ) املستوى التعليمي ( ؟

تعزى ملتغير  اآلباء واألمهات سرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظرهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لأل  .6

 الدراسة ) الدخل الشهري ( ؟

تعزى ملتغير  اآلباء واألمهات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر .7

 الدراسة ) العمر ( ؟

 الدراسة : أهمية
ي تسهم هذه الدراسة إلى تأصيل الهوية اإلسالمية ودورها في الحفاظ على هوية املجتمع وعنصر بقائه وثباته أمام املتغيرات والتحديات الت .1

 .تواجهه لتثنيه عن خصائصه األصيلة 

هم في تأدية الواجب وتقوية مقومات ودعائم الهوية ها ومدى قدرتئتبرز الدراسة دور األسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية لدى أبنا .2

 ( . يواألخالق يالقيم ، و ي، والثقاف ي، والتاريخ يبأبعادها األربعة ) الدين

 .اإلسالمية الهوية ضرورة املحافظة على إلى دعت التيدراسات العلمية وال الندوات من العديد لتوصيات استجابة الدراسة هذه تأتي  .3

 .متغير عالم في الهوية اإلسالمية على املحافظة إلى الدعوة الخليج بشأن لدول  التربوي  العمل استشراف وثيقة عليه نصت وخاصة ما

في  املهتمة بالتنمية األسرية على دور األسرة التربوي  األهليةفي الوزارات املعنية باألسرة والقيادات التربوية واملؤسسات اطالع املسؤولين  .4

املقومات  ، وفق نتائج الدراسة العلمية للباحث لتتخذ على إثرها القرارات العملية والبرامج املؤسسية لتعزيز الحفاظ على الهوية اإلسالمية

 .مقومات الهوية اإلسالمية  تعزيزااليجابية لألسرة ، وتكثيف البرامج واألنشطة في مجال 

 حدود الدراسة:
 ثم درجة ممارسة ،إيضاح حقيقة التصور في التربية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية تقف حدود هذه الدراسة عند  الحدود املوضوعية:

 . اآلباء واألمهات نظر ، من وجهةاألسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية

 .املدينة املنورة منطقة  الحدود املكانية:

 م . 2018 -م  2017تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة :التعريف ب
( وللجمع ) هّن (. " الهوية ) هو ( ضمير للغائب املفرد املذكر ، ويقال للمثنى ) هما ( وجمع املذكر ) هم ( ويقال للمؤنث املفرد) هي (  وللمثنى ) هما  :لغة  الهوية

( إلى 1997،الجرجاني)   يشير و ( 2000معلوف وآخرون ،)الجوهرية وذلك منسوب إلى ) هو ( ،أو الشخص املطلقة املشتملة على صفاته  ءالش يوالهوية : حقيقة 

نه معقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه على األغيار إاألمر املتعقل من حيث  "معنى الهوية بقوله: 

  ( .1998)جرجس وحنا هللا، "عبارة عن اإلحساس بالذاتية والتميز عن اآلخرين  "، وهو ما أكده أيضا معجم املصطلحات التربوية بأن الهوية " يسمى هوية
ً
هي إذا

و تعني الهوية ذلك القدر املشترك من الخصائص والسمات بين أفراد مجموعة أو مجتمع أو أمة،  فهي ماهيته، عن غيره، الذي تميز حقيقة الش يء أو الشخص

  آلخرين في املجموعات أو املجتمعات األخرى.تجعل املرء يشعر بأن لديه ما يمّيزه عن ا

: 
ً
فها كرين والتربويين عن مفهوم الهوية تعددت مفاهيم املثقفين واملف الهوية اصطالحا التي تجعله  جملة املعالم املميزة للش يء " : بعضهم بأنهافقد عرَّ

لوكية و ميوله ، فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته السميزة له، ولكل إنسان شخصيته املطئ في تمييزه عن غيره من األشياء، بحيث ال تخهو

 .(1997، ) إسماعيل." ، وهكذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوبواتجاهاته وثقافته

التي ال تتجدد وال تتغير ، وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طاملا بقيت الذات  ثوابته " أن هوية الش يء : (1999)عمارة،وعرفها    

، إنها الشفرة علي قيد الحياة ، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلى وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس 

 اعة االجتماعية التي ينتمي إليهاها أن يعرف نفسه في عالقته بالجمالتي يمكن للفرد عن طريق
ً
، والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتميا

. " التي ينفرد بها شعب من الشعوب مجموعة الخصائص واملميزات العقدية واألخالقية والثقافية والرمزية" بأنها  ( 2000) بكار،ويعرفها  ."لتلك الجماعة

والصفات املشتركة التي يشترك فيها جميع  الهوية اإلسالمية: هي مجموعة من الخصائصوأما التعريف اإلجرائي الذي يتخذه الباحث في دراسته عن 

 لثقافة والقيماألربع من الدين والتاريخ وا واملقومات ، واملتعلقة باملرتكزات واملجتمعات األمة اإلسالمية وتميزهم عن غيرهم من األمم ومجموع أفراد

 اإلسالمية.  واألخالق
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   :الدراسةإجراءات 
 في اإلسالميةالحفاظ على الهوية  نحويستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ، حيث يتتبع الباحث مصادر التربية اإلسالمية إليضاح حقيقة التصور  منهج الدراسة: 

ويرجع سبب اختيار الباحث هذا ،  اآلباء واألمهات من وجهة نظراألسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية  ممارسةمدى التربية اإلسالمية ، ثم يقيس 

قتصر البحث املنهج إلى ما يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة التي يدرسها ، وتحديد وضعها الحالي ، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها، وال ي

وفر املعلومات التي تساعد على توضيح الظاهرة الوصفي على جمع البيانات وتبويبها ، بل إنه يمض ي إلى ما هو أبعد من ذلك  فهو يفسر البيانات ، وي

 وبيان أسبابها ، واقتراح الحلول املناسبة لها . 

  من جميع )اآلباء واألمهات(. األسر الساكنة في املدينة املنورة جميع من يتكون مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة : 

، من )اآلباء واألمهات(  أسرة من أسر املدينة املنورة ( 416راسة عدد أفرادها ) اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية من مجتمع الدعينة الدراسة :

 ( 242منهم )
ً
 (  174) و ،  أبا

ً
 .  أما

من وجهة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية أداة الدراسة املستخدمة في البحث هي االستبانة التي تقيس مدى ممارسة  أداة الدراسة :

اشتملت أداة البحث في حيث ، ومن ثم تحكيم االستبانة من قبل الخبراء املختصين ، وقياس صدقها.  وقام الباحث بإعداد أداة البحث ،  اآلباء واألمهات

، عبارة ( 13 ) ، واملحور الثقافي عبارة (13) ، واملحور التاريخيعبارة  ( 17 ) ) املحور الديني  :هي محاور  أربعة( فقرة موزعة على  52على )  صورتها األولية

  ( . 9واملحور القيمي واألخالقي ) 

 هيئة التدريس في أقسام التربية( محكمين من أعضاء  8)     عرض األداة بصورتها األولية على بالتأكد من صدق محتوى أداة البحث تم  صدق األداة :

الجامعات السعودية ، وذلك بهدف التعرف على مدى مالءمة عباراتها للهدف الذي وضعت من ، واملناهج وطرق التدريس في  تخصص األصول التربوية

رات أجله ، ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها ، ومدى انتماء كل فقرة للمحور املندرجة تحته ، والتعديالت واإلضافات املقترحة حيال العبا

% (. وبعد مراجعة آراء واقتراحات ومالحظات وتعديالت 80عبارات أداة البحث بشرط أال تقل عن )وتال ذلك حساب نسب اتفاق املحكمين على  املحاور.و 

حور امل، و  ( عبارة19يتكون من ) الديني حور امل:  أربعة محاور ( عبارة مندرجة تحت  57) بصورتها النهائية لتتضمن لجنة التحكيم ، أعدت أداة البحث 

 .( عبارة 11، واملحور القيمي واألخالقي ويتكون من ) ( عبارة 15يتكون من ) الثقافي وحور املو ( عبارة ، 12يتكون من )التاريخي و 

 املعالجات اإلحصائية : 

 مدى ممارسة على أداة الدراسة لتحديد  األسرة الرتب الستجاباتو  والنسب املئوية ، سابية ، واالنحرافات املعيارية ،استخدام املتوسطات الح

 .)اآلباء واألمهات(من وجهة نظراألسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

 . استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة 

 استخدام اختبار (t  للكشف عن الفروق)من وجهة اظ على الهوية اإلسالمية األسرة للدور التربوي نحو الحفملمارسة  بين املتوسطات الحسابية

 ) النوع ( . تعزى ملتغير )اآلباء واألمهات(نظر

  األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية ملمارسة ، للكشف عن داللة الفرق بين املتوسطات الحسابية استخدام تحليل التباين األحادي

 .( ملستوى التعليمي ، الدخل الشهري ا)تعزى ملتغير  )اآلباء واألمهات(من وجهة نظر

  األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية ، للكشف عن داللة الفرق بين املتوسطات الحسابية ملمارسة  واليز -لكروسكالاستخدام اختبار

 .من وجهة نظر)اآلباء واألمهات( تعزى ملتغير ) الحالة االجتماعية، العمر( اإلسالمية 

 : الدراسةتوصيف عينة 
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 التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات الدراسة: (1جدول)
 النسبة % التكرار نوع املتغير عدد العينة املتغيرات  م

 %58.20 242 أب 416 النوع 1

 %41.80 174 أم

 %94.20 392 متزوج 416 الحالة االجتماعية 2

 %3.10 13 مطلق 

 %2.70 11 أرمل

 %10.10 42 تعليم أساس ي 416 التعليمياملستوى  3

 %8.40 35 تعليم ثانوي أو دبلوم

 %55.00 229 تعليم جامعي

 %26.50 110 تعليم عالي

 %21.40 89 ريال 5000أقل من  416 الدخل الشهري  4

 %50.20 209 ريال15000إلى 5000من

 %28.40 118 ريال 15000أكثر من 

 %4.60 19 سنة 30من أقل  416 العمر 5

 %33.90 141 سنة 40إلى  30من 

 %37.00 154 سنة 50إلى  41من 

 %24.50 102 سنة  51أكثر من 

الشهري، يوضح الجدول حساب التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات عينة الدراسة متمثلة في النوع، والحالة االجتماعية، واملستوى العلمي، والدخل 

%(، وأما في الحالة االجتماعية فكانت 41.80%( وأقلها في األمهات بنسبة )58.20وجاءت أكبر نسبة مئوية في متغير النوع اآلباء بنسبة مقدارها )والعمر، 

%( 55.00بنسبة )%(، وفي املستوى التعليمي جاءت أكبر نسبة في التعليم الجامعي 2.70%( وأقلها في األرمل بنسبة )94.30أكبر نسبة في املتزوج بنسبة )

%( وأقل 50.20ريال بنسبة ) 15000ريال إلى  5000%(، ثم جاءت أكبر نسبة في الدخل الشهري من 8.40وأقلها في التعليم الثانوي أو الدبلوم بنسبة )

قل نسبة في العمر األقل من سنة ، وأ 40إلى  30%(، أما العمر فكانت أكبر نسبة للعمر من 21.40ريال بنسبة ) 5000نسبة في الدخل الشهري أقل من 

 سنة . 30

دراسة و لإلجابة عن عبارات االستبانة، وحساب درجة استجابات أفراد العينة حول واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

 ذلك:، والجدول التالي يوضح Likertتأصيلية ميدانية، تم استخدام التدرج الخماس ي حسب مقياس ليكرت 

 مستويات استجابات وتدقديرات أفراد العينة حسب مدقياس ليكرت: (2جدول)
 درجة املوافدقة املتوسط الحسابي الدقيمة الوزنية فئات املدقياس

 
ً
  وأكثر 4.20من   5 دائما

ً
 عالية جدا

 
ً
 عالية 4.20إلى أقل من  3.40من  4 غالبا

 
ً
 متوسطة 3.40إلى أقل من  2.60من  3 أحيانا

 
ً
 منخفضة 2.60إلى أقل من  1.80من  2 نادرا

 ال أ
ً
   1.79إلى أقل من  1.00من  1 هتمأبدا

ً
 منخفضة جدا

 
استخدم الباحث التحليل اإلحصائي لتأكيد صدق وثبات االستبانة في صورتها الفعلية من خالل صدق املحتوى أي " عالقة العبارات : ثبات األداة

( من اآلباء 30ككل "، والثبات من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ، لعينة استطالعية عشوائية عددها ) بمجموع كل مجال، واملجاالت باإلستبانة

 :واألمهات من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل بارشيد                          الدور الرتبوي لألسرة يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية، من وجهة نظر اآلباء واألمهات باملدينة املنورة )دراسة تأصيلية ميدانية(   

 2018 -3، العدد4املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
 456 

 

 (30اإلسالمية )ن= الصدق والثبات الستبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية :(3جدول)
رقم 

 عبارة

ثبات  الصدق

 ألفاكرونباخ

رقم 

 عبارة

ثبات  الصدق

 ألفاكرونباخ

رقم 

 عبارة

 ثبات ألفاكرونباخ الصدق

 داللة ارتباط داللة ارتباط داللة ارتباط

 0.749 **0.000 0.826 39 الجانب التاريخي الجانب الديني

1 0.577 0.001** 0.752 20 0.751 0.000** 0.763 40 0.692 0.000** 0.751 

2 0.362 0.049* 0.756 21 0.762 0.000** 0.756 41 0.441 0.015* 0.762 

3 0.858 0.000** 0.749 22 0.762 0.000** 0.751 42 0.496 0.005** 0.762 

4 0.836 0.000** 0.754 23 0.754 0.000** 0.748 43 0.700 0.000** 0.754 

5 0.786 0.000** 0.755 24 0.764 0.000** 0.747 44 0.454 0.012* 0.764 

6 0.813 0.000** 0.744 25 0.755 0.000** 0.746 45 0.739 0.000** 0.755 

7 0.870 0.000** 0.753 26 0.760 0.000** 0.752 46 0.675 0.000** 0.760 

 0.913 **0.000 0.911 إجمالي 0.755 **0.000 0.749 27 0.751 **0.000 0.821 8

 الجانب الدقيمي واألخالقي 0.760 **0.001 0.582 28 0.749 **0.000 0.858 9

10 0.658 0.000** 0.748 29 0.718 0.000** 0.754 47 0.805 0.000** 0.764 

11 0.822 0.000** 0.740 30 0.816 0.000** 0.750 48 0.785 0.000** 0.772 

12 0.717 0.000** 0.746 31 0.619 0.000** 0.757 49 0.848 0.000** 0.756 

 0.771 **0.000 0.626 50 0.926 **0.000 0.863 إجمالي 0.758 **0.000 0.734 13

 0.759 **0.000 0.790 51 الجانب الثدقافي 0.758 **0.006 0.486 14

15 0.910 0.000** 0.746 32 0.537 0.002** 0.762 52 0.898 0.000** 0.754 

16 0.763 0.000** 0.748 33 0.660 0.000** 0.753 53 0.853 0.000** 0.757 

17 0.838 0.000** 0.746 34 0.427 0.019* 0.761 54 0.850 0.000** 0.756 

18 0.469 0.009** 0.758 35 0.815 0.000** 0.745 55 0.930 0.000** 0.754 

19 0.617 0.000** 0.756 36 0.842 0.000** 0.745 56 0.878 0.000** 0.757 

 0.769 **0.000 0.728 57 0.746 **0.000 0.838 37 0.934 **0.000 0.870 إجمالي

 0.949 **0.000 0.831 إجمالي 0.745 **0.000 0.910 38    

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة ) (01.0**  دالة إحصائيا

ً
 (05.0* دالة إحصائيا

 بين استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية وجوانبها و 
ً
عباراتها وهذا يدل يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا

وهذه القيم 0.949، 0.913، أما إجمالي الجوانب فقد تراوح بين  0.740،0.772على صدق املحتوى لالستبانة، أما معامل الثبات فقد تراوحت قيمة بين 

 عالية مما يدل على ثبات االستبانة وجوانبها وعباراتها.

 : تهاومناقش الدراسة رض نتائجع
 باستخدا   

ً
م يتناول هذا الجانب تحليل نتائج الدراسة؛ وذلك من خالل عرض استجابات أفراد العينة على تساؤالت الدراسة، ومعالجتها إحصائيا

 إلى النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار مفاهيم اإلحصاء الوصفي 
ً
وباستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة ألداة الدراسة وأسئلتها، وصوال

تساؤالت الدراسة، لومن خالل اإلجابة  النظري للدراسة املتعلق بواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية دراسة تأصيلية ميدانية.

 والجداول التالية تجيب على هذا السؤال:  ما الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية؟ تي تمحورت في السؤال الرئيس التالي:وال

 نتائج ترتيب جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية:(4جدول)

 

%( أي بدرجاة 84.480(، ونسابة مئوياة بلغات )0.548( وانحاراف معيااري قادره )4.224وقد جااءت نتاائج متوساط مجماوع جواناب االساتبانة ككال بقيماة )

 
ً
 محافظاا

ً
، ويعاازو الباحاث ذلااك علاى أن مجتمااع املديناة املنااورة مجتمعااا

ً
 معتاازا بهويتاه منتميااموافقاة عاليااة جادا

ً
 بقيمااه ا

ً
  ،لثقافتاه الدينيااة ، متمساكا

ً
متوارثااا

ودور  ومهااجر النباي صالى هللا علياه وسالم ، ،ومهابط الاوحي ،لحضارة وتاريخ أمته، يستشعر أهله وساكنيه بعظم تحمال الرساالة واألماناة فاي أرض الرساالة

، ةاألسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية عالي
ً
وقد جاءت النتيجة متوافقة مع ما يلمسه ويشااهده الباحاث مان مجتماع أهال املديناة املناورة  جدا

 درجة املوافقة ترتيب نسبة % انحراف متوسط جوانب االستبانة م

  2 %91.300 0.499 4.565 الجانب الديني 1
ً
 عالية جدا

 عالية 4 %70.440 0.882 3.522 الجانب التاريخي 2

 عالية 3 %81.020 0.697 4.051 الجانب الثدقافي 3

  1 %92.700 0.512 4.635 الجانب الدقيمي واألخالقي 4
ً
 عالية جدا

   %84.480 0.548 4.224 االستبانة ككلمتوسط مجموع جوانب  5
ً
 عالية جدا
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قااد وهااذا مااا تؤكااده الدراسااات التربويااة إلااى عظاام دور األساارة فااي التربيااة علااى الهويااة اإلسااالمية وتعزيزيهااا فااي نفااوس أبنائهااا، ف ، واعتاازازهم بهااويتهم اإلسااالمية

نتااائج دراسااة  وتختلااف.  إلااى أن األساارة تااأتي فااي مقدمااة مصااادر تشااكيل الهويااة الثقافيااة لاادى الطااالب والطالبااات ( 2006البليهااد ،  دراسااةنتااائج ) أشااارت 

 إذ تشير إلى تقصير كل من األسرة ومعلمة رياض األطفال في القيام باملمارسات التربوية الالزمة لغرس الهوية  (  2015)شلبي،دراسة الباحث مع نتائج

 نتائج ترتيب جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية، من حيث املتوسط وجاءت  .ما قبل املدرسة الثقافية لطفل 

مئونااة بلغااات بنسااابة الحسااابي واالنحااراف املعيااااري والنساابة املئوياااة والترتيااب ودرجاااة املوافقااة بالترتياااب التااالي: فااي الترتياااب األول الجانااب القيماااي واألخالقااي 

(92.700.
ً
.91.300في الترتيب الثاني الجانب الديني بنسبة مئونة بلغت )و %( ودرجة موافقة عالية جدا

ً
في الترتيب الثالث و %( ودرجة موافقة عالية جدا

%( 70.440نسااابة مئوناااة بلغااات )فاااي الترتياااب الراباااع واألخيااار الجاناااب التااااريخي بو %( ودرجاااة موافقاااة عالياااة.81.020الجاناااب الثقاااافي بنسااابة مئوناااة بلغااات )

ويعاازو الباحاث هااذه النتيجااة ذلاك إلااى عظام قيمااة القاايم واألخاالق فااي نفاوس مجتمااع أهاال املديناة املنااورة ، وامتزجات وتااأثرت نفااوس  ودرجاة موافقااة عالياة.

ت نفوساهم وحسانت أخالقهام ، فانعكساات ومسامياتها النبوياة مان )طيبااة( فطابات أخالقهام مان ) املساكينة ( فساكن بيئاة املديناةوسالوكهم القيماي ب أهلهاا

 في سمو تعاملهم وتمثلهم للقيم النبوية ، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الشهري ،  ذلك بركة األرض في نفوس بركة أهلها فظهر
ً
حيث  ( 2008جليا

املحاور الاديني بالدرجاة األولاى . فالنتيجاة متقارباة ماع املحاور ( حيث جاء  2013) الحارثي، وتختلف مع دراسة جاء املحور القيمي واألخالقي بالدرجة األولى،

 
ً
 وسالوكا

ً
وأن القايم قريناة اإليماان والادين فاي الشاريعة  ،الديني بنسبة ال تذكر مما يدلل على أن القيم واألخالق جزء من الجانب الديني وتمثلها يعتبر ديانة

 اإلسالمية. 

ما واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث )الجانب الديني، والجانب التاريخي، : إجابة السؤال الثاني والذي ينص على      

 والجانب الثقافي، والجانب القيمي واألخالقي( من وجهة نظر أفراد األسرة؟

 الديني واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانبلالبيانات الوصفية  :(5)جدول 

 

 

 درجة املوافدقة ترتيب نسبة % انحراف متوسط العبارات م

أربي في أوالدي رفض كل ما يتناول تعاليم اإلسالم بسوء سواًء في التشكيك فيه أو  1

 النيل منه

4.671 0.721 93.420% 9  
ً
 عالية جدا

 عالية 18 %84.080 1.095 4.204 أنبه أوالدي لبطالن كتب الديانات األخرى بسبب تحريفها 2

  3 %95.820 0.561 4.791 أربي أوالدي على االعتزاز بالدين 3
ً
 عالية جدا

 عالية  2 %96.540 0.485 4.827 أغرس في أوالدي احترام الشعائر الدينية وتعظيمها في نفوسهم   4
ً
 جدا

  1 %98.180 0.335 4.909 أربي في أوالدي رفض كل ما يس يء للنبي والصحابة 5
ً
 عالية جدا

  12 %90.440 0.800 4.522 أرسخ في أوالدي اليدقين بدين اإلسالم الذي يجعلهم قادرين على رد شبهات املشككين 6
ً
 عالية جدا

  8 %94.040 0.631 4.702 أداء العباداتأحث أوالدي على أهمية اإلخالص هلل واملتابعة للنبي في  7
ً
 عالية جدا

  7 %94.240 0.584 4.712 أعظم في أوالدي أهمية التمسك بهدي الدقرآن والسنة 8
ً
 عالية جدا

  10 %93.220 0.727 4.661 أربي أوالدي على التمسك بعدقيدة أهل السنة والجماعة 9
ً
 عالية جدا

  16 %87.400 0.951 4.370 أوجه أوالدي على عدقيدة الوالء للمسلمين والبراء من املشركين   10
ً
 عالية جدا

  17 %86.680 0.965 4.334 أربي أوالدي على أوثق عرى اإليمان وهي الحب في هللا والبغض في هللا 11
ً
 عالية جدا

 عالية  19 %77.400 1.031 3.870 املنكرأحث أوالدي على ممارسة شعيرة األمر باملعروف والنهي عن  12

  5 %95.440 0.550 4.772 أوجه أوالدي لخطورة االستهزاء بالدين 13
ً
 عالية جدا

  13 %89.280 0.829 4.464 أعلم أوالدي خطورة االستهزاء بالعلماء واملصلحين والنيل منهم 14
ً
 عالية جدا

  15 %88.420 0.849 4.421 انتهكت محارمه وارتكبت معاصيه أربي في أوالدي الغيرة والدفاع عن دين هللا إذا 15
ً
 عالية جدا

  4 %95.620 0.513 4.781 أحث أوالدي على أداء الصلوات في وقتها واملحافظة عليها باستمرار 16
ً
 عالية جدا

أوجه أوالدي باستمرار على أهمية أركان اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم  17

 اآلخر وبالدقدر خيره وشره  

4.462 0.815 89.240% 14  
ً
 عالية جدا

أوجه أوالدي باستمرار على أهمية أركان اإلسالم من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة  18

 وصوم رمضان وحج بيت هللا

4.714 0.615 94.280% 6  
ً
 عالية جدا

أوجه أوالدي على أداء العبادات وتنوعها من )صدقة، وصوم، وصالة، وإحسان،  19

 وقراءة قرآن، وطلب علم وغيرها(

4.553 0.706 91.060% 11  
ً
 عالية جدا

  4.565 متوسط إجمالي الجانب الديني
ً
 عالية جدا

 0.499 انحراف معياري 

 %91.300 نسبة مئوية
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الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املوافقة يوضح 

بي وقد جاءت نتائج املتوسط الحسا الستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الديني.

.91.300(، ونسبة مئوية بلغت )0.499( وانحراف معياري قدره )4.565للجانب الديني بقيمة )
ً
ومن خالل استعراض  %( أي بدرجة موافقة عالية جدا

 جاءت ترتيب االستجابات كالتالي:  نتائج واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الديني،

 في العباراتاملوافق .1
ً
  ة بدرجة عالية جدا

ً
" بنسبة مئوية قدرها أربي في أوالدي رفض كل ما يس يء للنبي والصحابة"  التالية وهي أعلى العبارات ترتيبا

عتزاز أربي أوالدي على اال %(،و " 96.540" بنسبة مئوية قدرها )أغرس في أوالدي احترام الشعائر الدينية وتعظيمها في نفوسهم %(، و " 98.180)

ويعزو الباحث ذلك إلى مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة وقربه منهم وحسن التربية األسرية  %(،95.820" بنسبة مئوية قدرها )بالدين

 للمكان وصاحب املكان واملكانة العالية عليه الصالة والسالم  فتعاظم األثر الديني في نفوسهم، وهي تتفق 
ً
) في نتائجها مع دراسة ألبنائها احتراما

( حيث أشار إلى أهمية  غرس قيمة االعتزاز باالنتساب لهذا الدين العظيم، وترسيخ العقيدة الصحيحة وهو ما يالمس بطريقة  2013الحارثي، 

رت إلى ضرورة العناية ( التي أشا2008مباشرة هوية املسلم التي تبدأ من بناء العقيدة واالنتساب للدين اإلسالمي ، وتتفق مع دراسة )كنعان،

علتهم بالجانب العقدي لترسيخ الهوية، نتيجة للتيارات الجديدة، والتغيرات املتالحقة التي تصيب القيم والثوابت، وأثرت في فئة من الشباب، ج

 الشباب. يعيشون في تخبط وضياع بين ثوابتهم وبين ما ُيستجد. والتي أشارت أيضا إلى أّن االعتزاز بالهوية متأصل في نفوس

 املوافقة بدرجة عالية  .2
ً
بنسبة مئوية قدرها أحث أوالدي على ممارسة شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر" " وهي آخر العبارات ترتيبا

التبليغ سالة %(، ويفسر الباحث ذلك إلى عظم مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتبعاتها الشاقة على النفوس من تحمل ر 77.400)

 لقول هللا تعالى ))
 
ِم  والصبر على أدائها ، وضرورة التواص ي بالحق بين الوالدين وأفراد األسرة على إحياء هذه الشعيرة وهذا مصداقا
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( .فهذه اآليات  72) األحزاب، آية  ))ُه ك

من بعده تدلل على عظم هذه الشعيرة وحملها الثقيل من دعوة الناس للبر ونهيهم عن املنكر ، وهي منهج و رسالة النبي صلى هللا عيه وسلم ولألمة 

 أن تسير على نهجه وتتحمل أمانة الرسالة والدعوة إليها . 

 البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي :(6)جدول 

افقة يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املو  

ط الحسابي سالستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي. وقد جاءت نتائج املتو 

%( أي بدرجة موافقة عالية. ومن خالل استعراض نتائج 70.440(، ونسبة مئوية بلغت )0.882( وانحراف معياري قدره )3.522للجانب الديني بقيمة )

 واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي، جاءت ترتيب االستجابات كالتالي: 

 درجة املوافقة ترتيب نسبة % انحراف متوسط العبارات م

  1 %88.320 0.772 4.416 أربي في أوالدي حب سيرة النبي ومعرفة تفاصيل حياته لالقتداء به 20
ً
 عالية جدا

 عالية 7 %68.320 1.040 3.416 أقص على أوالدي غزوات النبي وجهاده مع أعدائه 21

 عالية 5 %71.440 1.011 3.572 أبرز ألوالدي سير وقصص األنبياء وما بذلوه في نشر دعوتهم وتحمل أذى قومهم   22

 عالية 6 %69.280 1.020 3.464 أقص على أوالدي سير الصحابة والتابعين وعظيم صنيعهم فيما قدموه لدين هللا 23

 متوسطة 9 %66.000 1.146 3.300 أروي ألوالدي ملحات من تاريخ األمة اإلسالمية ورجاالتها املخلصين عبر القرون 24

أظهر ألوالدي العزة والفخر بما حققه علماؤنا وقادتنا من انجازات علمية وإسهامات  25

 حضارية

 عالية 4 75.100% 1.150 3.755

 عالية 2 %78.260 1.133 3.913 احذر أوالدي من املشككين في تاريخ أمتنا والساعين للنيل من تميزها الحضاري  26

احرص مع أوالدي على زيارة معالم حضارتنا اإلسالمية وآثارها املجيدة في شتى بقاع  27

 األرض

 متوسطة 10 62.540% 1.277 3.127

 عالية 3 %75.280 1.254 3.764 الهجري أشعر أوالدي بأهمية استخدام التاريخ  28

 متوسطة 12 %61.200 1.259 3.060 أحرص على توفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة وحث أبنائي على قراءتها 29

 متوسطة 11 %61.260 1.203 3.063 أتناقش مع أوالدي حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدروس والعبر منها 30

ألوالدي تاريخ وطني وما قدمه من انجازات تخدم اإلسالم وأهله في شتى بقاع أذكر  31

 األرض

 عالية م 7 68.320% 1.201 3.416

 عالية 3.522 متوسط إجمالي الجانب التاريخي

 0.882 انحراف معياري 

 % 70.440 نسبة مئوية
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 في العباارة األولاى التاي تانص علاى" امل .1
ً
" بنسابة مئوياة قادرها أرباي فاي أوالدي حاب سايرة النباي ومعرفاة تفاصايل حياتاه لالقتاداء باهوافقة بدرجة عالية جدا

ر سايرته وسانته %( ويفسر الباحث ذلك إلى مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة وقربه منهم وحسان التربياة األسارية ألبنائهاا مان ذكا88.320)

( حياث جااءت فاي املراتاب األولاى فاي  2013وهاذه النتيجاة تتفاق ماع دراساة)الحارثي ، لالقتداء به فيه من أعظم الجوانب التي تعازز الهوياة واالعتازاز بهاا .

ماذج تربوية من القدوات املتمثلة في سيرة املحور التاريخي من تعزيز الهوية اإلسالمية وهي عبارة " يحث على االعتزاز بتاريخ املسلمين " وعبارة " يقدم ن

( التااي أشاارت إلااى ضارورة تقااديم القادوات للمحافظااة علااى 2008الرساول صاالى هللا علياه وساالم والسالف الصااالح " ومتفقاة مااع نتيجاة دراسااة )القرناي،

 . عيتهم بذواتهم وتاريخهم( التي أشارت إلى أن تنمية هوية الشباب تبدأ من تو 2011ومتفقة كذلك مع دراسة )الطبيب، الهوية. 

2.  " 
ً
أتناقش مع أوالدي حول األحداث التاريخية واستخالص أهام الادروس والعبار املوافقة بدرجة متوسطة في العبارات التالية وهي آخر العبارات ترتيبا

بنسااااابة مئوياااااة قااااادرها أحااااارص علاااااى تاااااوفير كتاااااب التااااااريخ اإلساااااالمي املوثقاااااة وحاااااث أبناااااائي علاااااى قراءتهاااااا" %(، و " 61.260بنسااااابة مئوياااااة قااااادرها )منهاااااا" 

ها %(. ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف الناحية العلمية بين الوالدين واألبناء ساواًء باالحوار والنقاال العلماي أو بتاوفير الكتاب العلمياة وشارائ61.200)

) املركاز الثقاافي للطفولاة لتشاجيع القاراءة لادى  ره يؤثر في التربية والتعزيز للهوية اإلساالمية وهاي تتفاق ماع دراساةلألبناء وحثهم على قراءتها، وهذا بدو 

" أن أولياء األمور يؤثرون بصورة كبيارة فاي أبناائهم ، فاآلبااء يملكاون اتجاهاات إيجابياة نحاو القاراءة، ولكانهم ال يمارساون  (  2012األطفال بدولة قطر،

كل كاااف ، فهاام يقاارؤون عنااد الحاجااة إليجاااد معلومااات معينااة ، وهااذا ياانعكس علااى دوافااع القااراءة عنااد أبنااائهم ، كمااا ال يهااتم أولياااء األمااور القااراءة بشاا

 بشراء الكتب لألبناء حتى يتشجع أبناؤهم للذهاب إلى املكتبة وشراء الكتب".  

 الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثدقافي البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في :(7جدول)

افقة يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املو 

الحسابي  طالستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثقافي. وقد جاءت نتائج املتوس

%( أي بدرجة موافقة عالية. ومن خالل استعراض نتائج 81.020(، ونسبة مئوية بلغت )0.512( وانحراف معياري قدره )4.635للجانب الديني بقيمة )

 واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثقافي، جاءت ترتيب االستجابات كالتالي: 

 التااي تاانص علااى"  .1
ً
 فااي العبااارة التاليااة وهااي أعلااى العبااارات ترتيبااا

ً
"  أحيااي فااي أوالدي مظاااهر الفاارح واالحتفااال بأعياااد املساالميناملوافقااة بدرجااة عاليااة جاادا

لثقافياة ، وتجساايد %( . ويفساار الباحاث ذلااك إلاى قااوة تمساك األساارة املسالمة بهويتهااا اإلساالمية فااي مناساباتها الدينيااة وا94.240بنسابة مئويااة قادرها )

 معالم الفرح واالبتهاج بها مع كافة أفراد مجتمعاتهم.

 في العبارة التي تنص على "  .2
ً
بنسبة مئوية قادرها  أحث أوالدي على التحدث باللغة العربية الفصحى"املوافقة بدرجة متوسطة وهي آخر العبارات ترتيبا

 درجة املوافقة ترتيب نسبة % انحراف متوسط العبارات م

  4 %89.320 0.772 4.466 أوضح ألوالدي خطورة التقليد األعمى والذوبان في الثقافات األخرى  32
ً
 عالية جدا

 عالية 13 %74.720 1.152 3.736 أحث أوالدي على تشجيع املنتج الوطني 33

 متوسطة 15 %61.440 1.308 3.072 أحث أوالدي على التحدث باللغة العربية الفصحى 34

 عالية 12 %75.440 1.140 3.772 أشجع أوالدي على تعلم اللغة العربية وإتقانها 35

 عالية 8 %80.860 1.095 4.043 أشعر أوالدي بالفخر واالعتزاز تجاه اللغة العربية 36

أوضح ألوالدي أن ضعف التمسك باللغة العربية يؤدي إلى ضياع هويتنا وحضارتنا  37

 اإلسالمية

 عالية م 13 74.720% 1.217 3.736

 عالية 11 %74.760 1.193 3.738 أوضح ألوالدي أن حمايتنا للغتنا وثقافتنا هي حماية لديننا اإلسالمي 38

العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تتعارض أربي في أوالدي الحفاظ على املوروث من  39

 مع ثوابت الدين

 عالية 7 81.820% 1.026 4.091

أوجه أوالدي نحو االنفتاح على الثقافات األخرى واالستفادة منها بوعي دون ذوبان  40

 وانبهار

 عالية 10 77.160% 1.087 3.858

  1 %94.240 0.624 4.712 املسلمينأحيي في أوالدي مظاهر الفرح واالحتفال بأعياد  41
ً
 عالية جدا

  5 %87.500 1.003 4.375 احذر أوالدي من الفرح واالحتفال باألعياد غير الشرعية 42
ً
 عالية جدا

  2 %90.200 0.836 4.510 احذر أوالدي من أفكار الغلو والتطرف والتشدد التي تتعارض مع هويتنا اإلسالمية 43
ً
 عالية جدا

  6 %84.560 0.991 4.228 أوالدي على قيم التسامح وقبول التعدد الثقافي من منطلق هويتي وثقافتيأربي  44
ً
 عالية جدا

 عالية 9 %79.240 1.064 3.962 احذر أوالدي من خطر العوملة الثقافية وتأثيرها على املجتمع املسلم 45

  3 %89.380 0.821 4.469 للعاملينأشعر أوالدي على عظم رسالة اإلسالم وعامليتها ورحمتها  46
ً
 عالية جدا

 عالية 4.051 متوسط إجمالي الجانب الثقافي

 0.697 انحراف معياري 

 %81.020 نسبة مئوية
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وغلباة التحادث باللهجاة العامياة  -ماع القناعاة بهاا  -التطبيق نحو التخاطب باللغة العربياةويعزو الباحث ذلك إلى القصور في املمارسة و  %(.61.440)

( حيااث جاااءت العبااارة فااي الترتيااب األخياار عبااارة " يحااث طلبتااه علااى التحاادث  2013الطاغيااة فااي املجتمااع ، وهااي تتفااق فااي نتيجتهااا مااع دراسااة ) الحااارثي ، 

ساااااات املجتمعياااااة والتربوياااااة ساااااواء  أكانااااات فاااااي الجاناااااب األساااااري أو املدرسااااا ي. وتتفاااااق هاااااذه ماااااع دراساااااة باللغاااااة العربياااااة" وهاااااي مشاااااكلة مشاااااتركة فاااااي املؤس

ادت علاى أن مواجهاة العوملاة الثقافياة مان خاالل الحفااظ علاى اللغاة العربياة، واالعتازاز بهاا كونهاا لغاة القارآن الكاريم وأبارز مال 2011)كاياد،
ّ
مااح ( التاي أك

 ة ارتباطا بالهوية اإلسالمية. ثقافة األمة، وأكثر اللغات اإلنساني

 البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الدقيمي واألخالقي :(8جدول) 

 

افقة يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املو 

وقد جاءت نتائج املتوسط  .قيمي واألخالقياإلسالمية من حيث الجانب الالستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية 

  %( أي بدرجة موافقة عالية92.020(، ونسبة مئوية بلغت )0.512( وانحراف معياري قدره )4.635بقيمة ) القيمي واألخالقيالحسابي للجانب 
ً
ومن  .جدا

 ى الهوية اإلسالمية من حيث الجانب القيمي واألخالقي، جاءت ترتيب االستجابات كالتالي: خالل استعراض نتائج واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ عل

 وهي كما يلي
ً
 جاءت جميع عبارات هذا الجانب بموافقة عالية جدا

ً
  املوافقة بدرجة عالية جدا

ً
أوجه أوالدي على مصاحبة " :وهي أعلى العبارات ترتيبا

، ويعزو الباحث ذلك إلى وعي األسرة إلى أهمية الصحبة الصالحة وتأثيرها على سلوك األبناء %(95.580بنسبة مئوية ) " األخيار الصالحين في حياتهم

 ( .  2008" وهي في نتيجتها تتفق مع )دراسة الشهري ،  وتشربهم للقيم واألخالق من خالل بيئة الرفقة والصحبة 

أحرص في تربية أوالدي على القيم واملبادئ %( وعبارة " 94.960" بنسبة مئوية )مع القريب والبعيدوعبارة " أربي أوالدي على خلق العدل ونبذ الظلم 

% ( ، ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية القيم و املبادئ في قناعة الوالدين وشدة حرصهم على تمثل 94.820"بنسبة مئوية ) اإلسالمية واملحافظة عليها

" الحث على االلتزام بالقيم حيث أشارت إلى ( 2013تعزيز الهوية اإلسالمية، وهي تتفق في نتائجها مع دراسة) الحارثي ،  األبناء لتلك القيم ، التي تسهم في

( التي أشارت إلى أهمية حض  2008مع دراسة )القرني،( التي أشارت إلى أهمية غرس القيم في نفوس الطالب ، و 2011ومع دراسة )الطبيب،اإلسالمية " 

  االلتزام بالقيم التربوية. الطالب على 
اآلبااء  هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية لواقاع الادور الترباوي لألسارة فاي الحفااظ علاى الهوياة اإلساالمية مان وجهاة نظارإجابة السؤال الثالث الفرعي: 

 : والجدول التالي يجيب على هذا السؤال تعزى ملتغير الدراسة )النوع(؟ واألمهات

 اآلباء واألمهات بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر T- Test داللة فروق اختبار " ت " :(9جدول)

 ملتغير النوع
ً
 تبعا

 الداللة قيمة "ت" 174أمهات ن = 242أباء    ن = جوانب االستبانة م

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.472 0.719- 0.508 4.586 0.492 4.550 الجانب الديني 1

 0.130 1.518 0.884 3.445 0.878 3.578 الجانب التاريخي 2

 0.218 1.233- 0.685 4.101 0.705 4.015 الجانب الثقافي 3

 *0.016 2.416- 0.518 4.706 0.502 4.584 الجانب القيمي واألخالقي 4

 0.583 0.550- 0.547 4.241 0.549 4.211 جوانب االستبانة ككلمتوسط مجموع  5

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة )    (01.0**  دالة إحصائيا

ً
 (05.0* دالة إحصائيا

 درجة املوافقة ترتيب نسبة % انحراف متوسط العبارات م

  3 %94.820 0.542 4.741 واملحافظة عليهاأحرص في تربية أوالدي على القيم واملبادئ اإلسالمية  47
ً
 عالية جدا

  2 %94.960 0.525 4.748 أربي أوالدي على خلق العدل ونبذ الظلم مع القريب والبعيد 48
ً
 عالية جدا

  6 %93.420 0.636 4.671 أربي أوالدي على نبذ العصبية والعنصرية مع القريب والبعيد 49
ً
 عالية جدا

  5 %93.940 0.613 4.697 خلق الرحمة والعطف بين املسلمين أحث أوالدي على نشر 50
ً
 عالية جدا

  10 %90.200 0.757 4.510 أوجه أوالدي على التواص ي بالحق والثبات عليه 51
ً
 عالية جدا

  9 %90.380 0.747 4.519 أحث أوالدي على البعد عن فتن الشبهات والشهوات 52
ً
 عالية جدا

  11 %89.620 0.853 4.481 التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنااحذر أوالدي من أفكار  53
ً
 عالية جدا

  7 %91.640 0.753 4.582 أربي أوالدي على قيم االعتدال والوسطية التي حث عليها الدين الحنيف 54
ً
 عالية جدا

  8 %90.620 0.821 4.531 واالختالفأغرس في أوالدي قيم الوحدة واألخوة بين أفراد املجتمع ونبذ الفرقة  55
ً
 عالية جدا

  4 %94.620 0.564 4.731 أحث أوالدي على خلق العفة والطهر والحياء 56
ً
 عالية جدا

  1 %95.580 0.550 4.779 أوجه أوالدي على مصاحبة األخيار الصالحين في حياتهم 57
ً
 عالية جدا

  عالية 4.635 متوسط إجمالي الجانب القيمي واألخالقي
ً
 جدا

 0.512 انحراف معياري 

 %92.700 نسبة مئوية
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 للنوع نحو 
ً
جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية يوضح الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة تبعا

لقيمي واألخالقي، ولصالح األمهات ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن حرص األمهات بصفة عامة على تربية في الجانب ا اآلباء واألمهات اإلسالمية من وجهة نظر

بحكم كثرة احتكاك األوالد مع أمهاتهم وطول مكث ومعاشرة األم لألوالد أكثر من اآلباء بحكم انشغالهم خارج  ،األوالد على القيم واألخالق أكثر من اآلباء

وعدم وجود فروق دالة إحصائية في باقي  ويتشرب منها األوالد القيم واملبادئ . األم هي املدرسة الحقيقية لصناعة األجيالف، بطبيعة أعمالهم املنزل 

 ة ككل، التفاق العينة على تلك النتيجة.الجوانب و االستبان
والذي ينص على:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من  إجابة السؤال الرابع الفرعي:

 : ب على هذا السؤالوالجدول التالي يجي تعزى ملتغير الدراسة )الحالة االجتماعية(؟ اآلباء واألمهات وجهة نظر

بين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي  Kruskal Wallis Testواليز للفروق  -تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال: (10جدول )

 اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الحالة االجتماعية لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة )01.0**  دالة إحصائيا

ً
 (05.0( * دالة إحصائيا

 بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من  يوضح الجدول عدم وجود
ً
تباين دال إحصائيا

 ملتغير الحالة االجتماعية )متزوج، مطلق، أرمل( في جميع جوانب االستبانة ككل، مما يشير إلى اتفاق ا
ً
لعينة على تلك وجهة نظر اآلباء واألمهات تبعا

 نتيجةال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  إجابة السؤال الخامس الفرعي والذي ينص على:

 : والجدول التالي يجيب على هذا السؤال تعزى ملتغير الدراسة )املستوى التعليمي(؟ اآلباء واألمهات من وجهة نظر

 بين عينة دراسة نحو جوانب استبانة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر One Way ANOVAتحليل التباين األحادي :(11) جدول 

 ملتغير املستوى التعليمي اآلباء واألمهات
ً
 تبعا

درجات  املصدر جوانب االستبانة م

 الحرية

متوسط  مجموع املربعات

 املربعات

الداللة اإلحصائية  الداللة ة "ف"قيم

0,05 

 غير دالة 0.161 1.727 0.427 1.282 3 بين املجموعات الجانب الديني 1

 0.247 101.922 412 داخل املجموعات

  103.203 415 املجموع

 غير دالة 0.066 2.418 1.863 5.588 3 بين املجموعات الجانب التاريخي 2

 0.770 317.311 412 داخل املجموعات

  322.898 415 املجموع

 غير دالة 0.992 0.034 0.016 0.049 3 بين املجموعات الجانب الثقافي 3

 0.489 201.437 412 داخل املجموعات

  201.486 415 املجموع

 غير دالة 0.298 1.230 0.322 0.965 3 بين املجموعات الجانب القيمي واألخالقي 

الحالة  العدد جوانب االستبانة م

 االجتماعية

الداللة اإلحصائية  الداللة "2قيمة "كا متوسط الرتب

0,05 

 غير دالة 0.370 1.987 210.540 متزوج 392 الجانب الديني 1

 176.310 مطلق 13

 173.680 أرمل 11

 غير دالة 0.383 1.921 209.590 متزوج 392 الجانب التاريخي 2

 164.380 مطلق 13

 221.860 أرمل 11

 غير دالة 0.919 0.169 208.160 متزوج 392 الجانب الثقافي 3

 206.350 مطلق 13

 223.090 أرمل 11

 غير دالة 0.619 0.961 209.690 متزوج 392 الجانب القيمي واألخالقي 4

 199.960 مطلق 13

 176.270 أرمل 11

 غير دالة 0.775 0.510 209.150 متزوج 392 متوسط مجموع جوانب االستبانة ككل 

 185.310 مطلق 13

 212.910 أرمل 11
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 0.262 107.786 412 داخل املجموعات

  108.752 415 املجموع

متوسط مجموع جوانب  

 االستبانة ككل

 غير دالة 0.875 0.231 0.070 0.209 3 بين املجموعات

 0.302 124.390 412 داخل املجموعات

  124.599 415 املجموع

 عند مستوى الداللة
ً
 عند مستوى الداللة (01.0) **  دالة إحصائيا

ً
 (05.0) * دالة إحصائيا

 بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإل 
ً
سالمية من يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا

 ملتغير ا اآلباء واألمهات وجهة نظر
ً
 ملستوى التعليمي في جميع جوانب االستبانة و االستبانة ككل، مما يشير إلى اتفاق العينة على تلك النتيجة.تبعا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  إجابة السؤال السادس الفرعي والذي ينص على:

 : والجدول التالي يجيب على هذا السؤال تعزى ملتغير الدراسة )الدخل الشهري(؟ اآلباء واألمهات من وجهة نظر

بين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي :(12جدول )

 ملتغير الدخل الشهري  اآلباء واألمهات من وجهة نظر
ً
 تبعا

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة ) (01.0**  دالة إحصائيا

ً
 (05.0* دالة إحصائيا

 بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة 
ً
واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا

 ملتغير الدخل الشهري في جميع جوانب االستبانة و االستبانة ككل، مما يشير إلى اتفاق العينة على تلك النتيجة. اآلباء واألمهات وجهة نظر
ً
 تبعا

توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من  هلإجابة السؤال السابع الفرعي والذي ينص على:

 : والجدول التالي يجيب على هذا السؤال  تعزى ملتغير الدراسة )العمر(؟ اآلباء واألمهات وجهة نظر

 

 

 

 

 

درجات  املصدر جوانب االستبانة م

 الحرية

متوسط  مجموع املربعات

 املربعات

الداللة  الداللة قيمة "ف"

 0,05اإلحصائية 

 غير دالة 0.520 0.655 0.163 0.326 2 بين املجموعات الجانب الديني 1

 0.249 102.877 413 داخل املجموعات

  103.203 415 املجموع

 غير دالة 0.668 0.404 0.315 0.630 2 بين املجموعات الجانب التاريخي 2

 0.780 322.269 413 داخل املجموعات

  322.898 415 املجموع

 غير دالة 0.141 1.966 0.950 1.901 2 بين املجموعات الجانب الثقافي 3

 0.483 199.586 413 داخل املجموعات

  201.486 415 املجموع

 غير دالة 0.738 0.304 0.080 0.160 2 بين املجموعات الجانب القيمي واألخالقي 

 0.263 108.592 413 داخل املجموعات

  108.752 415 املجموع

متوسط مجموع جوانب  

 االستبانة ككل

 غير دالة 0.562 0.577 0.174 0.347 2 بين املجموعات

 0.301 124.252 413 املجموعاتداخل 

  124.599 415 املجموع
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بين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي  Kruskal Wallis Testواليز للفروق  -تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال: (13جدول)

 تعزى ملتغير العمر اآلباء واألمهات لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر
 0,05الداللة اإلحصائية  الداللة "2قيمة "كا متوسط الرتب العمر العدد جوانب االستبانة م

0.043 8.126 152.500 سنة30منأقل  19 الجانب الديني 1

* 

 دالة

 206.770 سنة40إلى 30من 141

 202.270 سنة50إلى 41من 154

 230.720 سنة51أكثر من 314

 غير دالة 0.828 0.889 210.840 سنة30أقل من 19 الجانب التاريخي 2

 212.430 سنة40إلى 30من 141

 201.300 سنة50إلى 41من 154

 213.510 سنة51أكثر من 314

 غير دالة 0.458 2.599 204.110 سنة30أقل من 19 الجانب الثقافي 3

 219.640 سنة40إلى 30من 141

 197.350 سنة50إلى 41من 154

 210.750 سنة51أكثر من 314

 دالةغير  0.835 0.861 197.290 سنة30أقل من 19 الجانب القيمي واألخالقي 4

 212.110 سنة40إلى 30من 141

 203.080 سنة50إلى 41من 154

 213.770 سنة51أكثر من 314

متوسط مجموع جوانب  

 االستبانة ككل

 غير دالة 0.477 2.493 190.240 سنة30أقل من 19

 214.300 سنة40إلى 30من 141

 198.770 سنة50إلى 41من 154

 218.570 سنة51منأكثر  314

 عند مستوى الداللة
ً
 عند مستوى الداللة(01.0) **  دالة إحصائيا

ً
 (05.0) * دالة إحصائيا

 بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية
ً
اإلسالمية من وجهة  يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 ملتغير العمر)أقل من
ً
سنة( في الجانب الديني، وعدم وجود فروق دالة 51سنة، أكثر من50إلى 41سنة، من40إلى 30سنة، من30نظر اآلباء واألمهات تبعا

 .إحصائية في باقي الجوانب و االستبانة ككل التفاق العينة على تلك النتيجة

 للعمر في واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظرداللة الفروق بين : (14جدول )
ً
لتحديد اتجاه الداللة  اآلباء واألمهات املجموعات تبعا

 في الجانب الديني Scheffe Test باستخدام اختبار شيفه 

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة )دالة *  (01.0**  دالة إحصائيا

ً
 (05.0إحصائيا

 للعمر في واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة 
ً
 اآلباء واألمهات نظريوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

 للترتيب التالي:في   Scheffe Testلتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 
ً
 الجانب الديني، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

والنتيجة ،  سنة 50( ولصالح العمر أكثر من 0.383-( بلغت )0.05سنة بقيمة دالة عند مستوى ) 50سنة والعمر أكثر من  30بين العمر أقل من  .1

زاد تمسكه بدينه وهويته ، أكثر من غيره في مقتبل و  زاد نضجه ووعيه نحو مستقبله، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلنسان كلما تقدم في عمرهمنطقية ، 

   تنفتح عليه الدنيا بزينتها وملذاتها فيخف تمسكه بدينه وهويته .   يقل وعيه ونضجه العقلي نحو مستقبله ، عمره

 وال توجد داللة في باقي املجموعات . .2

 50لصالح العمر أكثر من  اآلباء واألمهات بوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظروجاء ترتيب مجموعات العمر نحو الدور التر  .3

 سنة. 30سنة، ثم في األخير أقل من  40إلى  30سنة، ثم من  50إلى  41سنة، ثم من 

املتوسط  العدد املجموعات

 الحسابي

 30أقل من 

 سنة

 سنة 50أكثر من  سنة 50إلى  41من  سنة 40إلى  30من 

 *0.383- 0.262- 0.238- - 4.294 19 سنة 30أقل من 

 0.145- 0.025- -  4.531 141 سنة 40إلى  30من 

 0.120- -   4.556 154 سنة 50إلى  41من 

 -    4.677 102 سنة 50أكثر من 
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 توصيات الدراسة: 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوص ي الباحث بما يلي:

حماية األبناء من مخاطر أدوات العوملة املتعددة،  من أجل الوالدين في األسرة املسلمة بين األدوار و تظافر الجهود التربويةالحرص على تكامل  .1

 .العصرية املتسارعة واملحافظة عليها أمام التحديات اإلسالمية الهوية وتعزيز

مية ومقومها األساس ي وهو )املقوم الديني( بمفهومه الشامل واملتكامل زيادة االهتمام والحرص من قبل األسرة املسلمة على جوهر الهوية اإلسال  .2

 من
ً
 ويعتز بها وينتمي إليها انتماًء صادقا

ً
 متكامال

ً
حيث الشعور  بشقيه اإليماني والتعبدي، بشتى السبل والوسائل حتى يربط الفرد بهويته ارتباطا

 والتطبيق .  

ومن أهم األساليب التي تعزز الهوية والذاكرة التاريخية لدى األبناء هي  ،قدواته ورجاالته عبر القرونو  على االعتزاز بالتاريخ اإلسالمي ربيةالت .3

والحرص على توفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة وحث ،  حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدروس والعبر منها الحوار والنقال معهم

  ؤثرين عبر التاريخ كنماذج للتأس ي بهم .امل وتقديم القدواتعة املعرفية في تكوين شخصياتهم، األبناء على قراءتها ومشاركتهم املت

إظهار مكانتها في عقول األبناء وأنها لغة القرآن ورسالة اللغة العربية، و  اللغوي وهي االنتماء الثقافي لألمة اإلسالمية عبر وعائها التأكيد على أهمية .4

 ، ففقدانها فقدان للهوية ، فيجب االعتزاز بها والتحدث بها اإلسالم ، 
ً
 وقيما

ً
 ومعرفة

ً
، ألن اللغة تحمل في طياتها فكرا

ً
وجعلها ثقافة وسلوكا

 .لديناو 

5.  
ً
 بارزا

ً
فيهم  ضرورة الحرص على غرس القيم واملبادئ اإلسالمية في نفوس األبناء، وتنشئتهم عليها التنشئة السليمة حتى يتشربوها وتكون سلوكا

 . وتحصين األبناء ووقايتهم من أفكار التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنا يعرفون بهويتهم اإلسالمية ،

مية ضرورة تكامل األدوار وبذل املزيد من الجهود من قبل املؤسسات التربوية واالجتماعية واملدنية في سبيل تحصين املجتمع، ورفع الوعي بأه .6

الهوية اإلسالمية وسبل املحافظة عليها، وفق دائرة املسئولية املناطة لكل مسئول عن رعيته، من أعلى مؤسسات الدولة إلى أدناها في مقومات 

 ظل مخاطر وتحديات العوملة الثقافية التي تستهدف هويتنا اإلسالمية وتضعف حيويتها. 
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Abstract: The study aimed to know the role of the educational family in preserving the Islamic identity 

from the point of view of the parents in Madinah through its dimensions and its four components (religion, 
history, culture, values and ethics). The study sample consisted of 416 families of parents in Madinah, They 

were randomly selected by cluster. The most important results of the study: The degree of the role of the 

educational family in maintaining the Islamic identity from the point of view of parents on the axes as a whole 
came very high, there are differences of statistical significance to the degree of educational role And the 

absence of statistical differences in the other aspects of the sample agreement on that result. There are no 

statistically significant differences in the degree of the educational role of the family in preserving the Islamic 

identity In the overall aspects, due to the variable of the study (social status, educational level, monthly 
income). The study concluded with a set of recommendations in the light of its findings. 
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