
 اهلُوية اإلسالمية ومتطلباهتا الرتبوية..

 كمال عجمي حامد
 هجري  3/3/1429 -ميالدي  11/03/2008 اتريخ اإلضافة:

       102زايرة: 

 
 اهلوية اإلسالمية ومتطلباهتا الرتبوية يف ضوء التحدايت املعاصرة

 كمال عجمي حامدحبث ماجستري للباحث:  
 رحممد بن سامل بن علي جابأعد امللخص/ 

 
 مقدمة الدراسة: - 1

 -مل يرحل االستعمار عن األراضي العربية واإلسالمية إال وقد خلف وراءه العديد من املََساوئ اليت رجعت ابجملتمع املسلم 
ه إىل الوراء، ولقد كان التخلُّف والت ََّبعيَّة والتَّْجزئة من أفدح املساوئ اليت خلفها االستعمار وراءه، مما كان ل -عدة قرون 

 َأْكََب األثر يف إضعاف اهلوية اإلسالمية، تلك اهلوية اليت متيَّزت بقوهتا يف العصر الزَّاهر للُمسلمني.
 

حياولون بشىت السُّبل، وكافة الوسائل أن يقضوا على حضارة األمة اإلسالمية،  -أايا كانوا  -وطوال سنوات واملستعِمرون 
إىل  -، ولقد جنحوا يف ذلك [1]ويتها، ويدمروا قواها الداخلية، ويضعفوا مقوماهتاوأن ُيزيلوا معاملَ شخصيتها، ويفقدوها هُ 

مون أبنفسهم وابتعادهم عن اإلسالم، حبيث صار غريًبا عليهم، أو على حد قول أحد بسبب ما صنعه املسل -حد ما 
الكتاب "اإلسالم يف هذا العامل اإلسالمي غريب على الناس؛ كغربته يوم بدأ يف جاهلية اجلزيرة العربية، وهو فوق ذلك 

 .[2]مكروه من كثريين"
 

إن ختلُّف املسلمني وتدن ِيهم إىل هذه الدرجة ال يتوافق مع عظمة اإلسالم وطبيعته، وهو الذي جيعل أتباعه فوق اجلميع مبا 
يف بعث أمة كانت مثااًل لألمم يف  -على مدى قرون  -ذلك "مما صنع اإلسالم يبثه فيهم من عزة وكرامة، وليس أدل على 

، يقول [3]عزهتا وسيادهتا وحضارهتا، وحرصها على العدالة واألخالق، كما يُ َقر ر ذلك املُْنِصُفون الغربيون أنفسهم"
غوستاف لوبون: "كلما أْمعنَّا يف درس حضارة العرب املسلمني، وكتبهم العلمية، واخرتاعاهتم، وفنوهنم، ظهرت لنا حقائق 

القرون الوسطى لعلوم األقدمني، وأن جامعات جديدة، وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الَفْضل يف معرفة 
مورًدا علمياا سوى مؤلفاهتم، وأهنم هم الذين مدنوا أورواب مادة وعقاًل وأخالًقا،  -مدة مخسة قرون  -الغرب مل تعرف هلا 

 .[4]وأتثري العرب عظيم يف الغرب"
 

لقد تكونت احلضارة العربية اإلسالمية حني كانت للمسلمني شخصيتهم، وأصالتهم اليت ليسوا فيها اتبعني لغريهم؛ ألن 
أن تكون أمة اإلسالم اتبعة أو َذْياًل لغريها،  -صلى هللا عليه وسلم  -، ولقد أنكر الرسول [5]"التبعية هي جوهر التخلف"

ا بذراع، حىت لو دخلوا جحر ضب ٍّ لدخلتموه، قالوا: اليهود فقد قال: ))لتتِبُعنَّ سنن من قبلكم شَبًا بشَب، وذراعً 
 .[6]والنصارى؟ قال: فمن؟((

 
ة أن تفقد ُهويتها وأصالتها، إىل حد ٍّ تغدو فيه ذياًل اتبًعا لآلخرين من أصحاب الدايانت السابقة، ينكر احلديث على األم
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وأصحاب احلضارات السائدة، وفارس والروم ال يوجدان اليوم هبذا االسم والعنوان، ولكن معنامها موجود يف الدولتنْيِ 
غريب، كما كانت فارس والروم عند ظهور اإلسالم، ويعَبِ  احلديث عن العظيمتنِي اللتنِي متثالن: املعسكر الشرقي، واملعسكر ال

مدى التَّبعيَّة الذيلية بقوله: ))شَبًا بشَب، وِذراًعا بذراع(( حىت لو دخل املُقلَّدون جحًرا، هو أسوأ صورة لاللِتواء، والضيق، 
دون، هذا مع حرص اإلسالم ا ِِ لبالغ يف تشريعاته وتوجيهاته على أن تظل والظلمة، وسوء الرائحة، لدخله وراءهم املقلَّ

الشخصية املسلمة مستقلة متميزة يف خمَبها ومظهرها، حىت ال يسهل ذوابهنا يف غريها، وابلتايل تفقد خصائصها 
 .[7]ومشخصاهتا

 
خيَبان من خالل حديث شريف آخر أن أمة اإلسالم سوف تتعرض لكثري من املََخاِطر  -صلى هللا عليه وسلم  -إن الرسول 

طر اليت أنه لكي يتمكن املسلمون من مواجهة التحدايت واملخا -صلى هللا عليه وسلم  -والتَّحدايت، ويلمح الرسول 
سيتعرضون هلا من األعداء، جيب أن تكون هلم شخصية قوية، وُهوية َمِتينة حيافظون على مقوماهتا، ال أن يكونوا كغُثاء 

: ))يُوشك أن تَ َتداَعى عليكم األمم؛ كما تتداعى األكلة على قصعتها((، قالوا: -صلى هللا عليه وسلم  -السَّْيل، يقول 
ل هللا؟" قال: ))ال؛ بل أنتم يومئذٍّ كثري، لكنكم غثاء كغثاء السيل، وليَ ْنزعن هللا املََهابة من قلوب "أفمن قلة حنن يومئذ اي رسو 

 .[8]أعدائكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن((، قالوا: "وما الَوَهن اي رسول هللا؟" قال: ))حبُّ الدنيا وكراهية املوت((
 

فاألعداء يتآمرون على األمة املسلمة لنَ ْهب خرياهتا، وتقاسم ممتلكاهتا احلضارية، وهذا يتحقق أبحد أمرين: إما ابالستعمار 
وإما ابلتَّبعيَّة لألمم األخرى يف شىت اجملاالت، وهو حاصل اآلن، وهو ما ال يَ َتأَتَّى إالَّ  املباشر، وهو ما حصل لألمة منذ مدة،

مما ُيصيب األمة يف  -صلى هللا عليه وسلم  -بَذَوابن األمة يف حضارة تلك األمم، وغياب النموذج الذي بناه الرسول 
 ؛ َرْغم كثرة أبناء هذه األمة.[9]حضارهتا وكياهنا ووجودها، فال يكون هلا شأن بني األمم

 
خدمنَي كافة أسلحتهم، وشىت الوسائل على املسلمني ُمْست -مهما اختلفت أنواعهم  -ويُ ْفَهُم من احلديث هجوم األعداء 

املمكنة يف حماولة منهم لتذويب ُهوية املسلمني، وَزْعَزعة شخصيتهم، وزلزلة كياهنم، حىت ال تقوم هلم قائمة، ونظًرا هلذا اهلجوم 
 تتعرض األمة اإلسالمية والعربية لكثري من املخاطر والتحدايت، اليت جيب عليها ُمواجهتها بكل قوة وصالبة.

 
إن التحدايت اليت تواجه األمة العربية واإلسالمية هلََِي حتدايت حضارية، وإن ُمواجهتها لن تكون ُُمِْدية إال إذا راجعت الدول 

العربية أمورها، وشرعت يف إرساء مشروع حضاري يغطي كافة جوانب احلياة؛ كما أنه ال تُوجد دولة عربية تستطيع مبفردها 
، وخاصَّة تلك التحدايت اليت تتعلق ابجلانب الرتبوي، فهي حتتاج [10]واخلارجية اليت تواجهها مواجهة التحدايت الداخلية

 اعي إسالمي عريب.إىل تكاُتفٍّ مج
 

يف  -كما بدت للباحث من خالل ُمطالعاته ألدبيات البحث ذات العالقة مبوضوع اهلُوية   -وقد متثَّلت أهم هذه التحدايت 
العوملة، والغزو الفكري، واالستشراق، وأما غريها من حتدايت فهي: إما ُمتفرِ عة عنها، أو نتيجة هلا، أو ذات ارتباط هبا 

ا سوف تكون حَمَط دراسة بطريقة أو أُبخْ  رى، ومن َثَّ سوف يركز الباحث على هذه التحدايت الثالثة دون غريها، كما أهنَّ
 الباحث املَْيَدانيَّة.

 
إنَّ مهمة ُمواجهة هذه التحدايت أمر يقع على عاِتق الرتبية، فمن خالل الرتبية ميكن أن حندد شكل ذلك الغد الذي توجد 
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بية تتحدد الِقَيم، واملعارف، واملهارات، والسلوكيات اليت يتطلبها ذلك الغد؛ بل وتتحدد التنمية به تلك التحدايت، فبالرت 
االقتصادية، واالجتماعية، واملُْستوى الصحي للساكن ابجملتمع، كما تساعد الرتبية يف عملية التغلُّب على املعوقات 

نطالقته، على أن يكون ذلك يف إطار املُحاَفظة على اهلُوية العربية واملشكالت، اليت تعتَب مبَثابة قُ ُيود على اجملتمع متنع ا
 .[11]واإلسالمية

 
نبيه على أمر يف غاية اأَلمهيَّة، وذلك قبل استعراض الَواِقع الرتبوي العريب، والصراع الواقع فيه، وهذا األمر وهنا الُبدَّ ِمَن الت

دعوة البعض إىل ُهوية أخرى غري اهلُوية اإلسالمية، مثل الدعوة إىل اهلُوية العربية، والتعصب هلا وحدها، بدون أن تقرتن 
القدمية، والتعصب جلنس معني، وهنا البد من تقرير أمر يف غاية األمهية، وهو  ابإلسالم، فأشبهت دعوته بذلك الشعوبية

"اقرتان الُعروبة ابإلسالم منذ أَمدٍّ بعيد يف حضارة واحدة، واتريخ مشرتك؛ بل وشعر العامل كله هبذا الرابط القوي اجلامع، 
وفوا أرجاء العاملني برسالته، وإذا تصور العروبة ال فالعامل إذا تصور اإلسالم ال يستطيع أن ينسى العرب الذين آمنوا به، وط

يستطيع أن ينسى الدين الذي أْعَلى شأهنا، ومَجَع من شتاهتا دولة قدمت لإلنسانية َأزَْكى املثل، وأرجح القيم، إن اإلسالم ال 
َفك عن العروبة أبًدا، ذلك أن القرآن الكرمي  ، ومن َثَّ البد من [12]لعربية"لغته هي اللغة ا -وهو ُدْسُتور املسلمني  -ين ْ

 .[13]ة واإلمَباطورية اإلسالمية فيما بعد"تقرير حقيقة ُمؤدَّاها "أن اإلسالم كان العامل األول يف بناء الدول العربي
 

بدعوى التقدم واملدنية، فذلك أمر مرفوض؛ ألن العروبة  أما ُُمَرَّد الدعوة إىل ُهوية عربية فقط، وتعريتها من اإلسالم
واإلسالم ُمرتبطان وال اْنِفكاك بينهما؛ لذلك قال أبو هريرة "أحبوا العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور يف اإلسالم، وإن فناءهم 

لتشكيُك يف هذه الصلة بني فمن أين إًذا جاء اظلمة يف اإلسالم"، وقال جابر بن عبدهللا: "إذا ذلت العرب ذل اإلسالم"، 
فزعم بعض الزاعمني أن اإلسالم ليس عنصًرا أصياًل يف ُمقومات العربية، وأراد آخرون أن يعروا اإلسالم  العروبة واإلسالم؟

 .[14]من صفة العربية
 

والصراع الكبري اليوم يف أكثر من بلد عريب وإسالمي هو صراع التعليم، وتفريغه من كل ما يُ ْنِشئ الروح اإلسالمية، والعقلية 
الة، وظهور تيار التغريب للَهْيَمنة ابلقوة اإلسالمية، والنفسية اإلسالمية، وحماولة استغالل فرتة غياب اهلُوية، وَتَذْبُذب األص

 .[15]على التعليم، والتوجيه، واإلعالم، والتثقيف
 

ن توجيه الرتبية توجيًها إسالمياا، وقد يكون من العجب طلب ذلك يف داير العرب واملسلمني؛ ولكن ستزول وهلذا البد م
أصاب الدهشة حني العلم أنَّ ُمْعَظم بُ ْلَدان العامل اإلسالمي قد َأَصاهَبَا الضَّْعف واهلََوان، وأصاب نظام الرتبية والتعليم فيها ما 

ق وضياع، كان من عوامله أن مجيع األقطار اإلسالمية عاَنْت لفرتة طويلة من التخلُّف، منذ بدأ األمة اإلسالمية نفسها من مَتزُّ 
توقف احلضارة اإلسالمية عن دورها الِقَيادي، كما أن الفرتة اليت سبقت توقف االستعمار احلديث كانت فرتة مخول حضاري 

مقصورًا على الشروح، والتقليد، والتَّْكرار، وظهور حركات استقاللية وثقايف يف العامل اإلسالمي، وكان النشاط الثقايف والعلمي 
يف مجيع األقطار اإلسالمية قامت على ُأُسس قومية ضيقة حمددة، وظهور قيادات تُ ْؤِمن ابلواقع االنفصايل عن األمة 

 .[16]اإلسالمية
 

نَ بُّه إىل  إن الرتبية وهي تضطلع مبهمتها يف ختريج أجيال مسلمة ذات ُهوية إسالمية يف كافة ُماالت العلم، لَيَ ْنبغي عليها الت َّ
ْسلم وبني أصوله الدينية، وما هذا إال تقليد َأْعَمى، فمن خالل املدرسة أمر مهم، وهو احلََذر من االْنِفصام بني ثقافة املُ 
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واجلامعة واملنهج، ومن خالل الرتبية، والتوجيه اإلعالمي والفكري متكَّن الغرب من فَ ْرض رؤيته العلمانية، وأحيااًن املادية على 
بعد جهد مل يكلل ابلنجاح الكامل  -وية، وحتقق هلم مساحات واسعة من علوم املسلمني، وآداهبم، وفُنوهنم، وأنشطتهم الرتب

 .[17]الفصام بني العلوم بعامة، وبني إطارها اإلمياين -
 

وهلذا فإن الرتبية عند املسلمني حتتاج إىل ختطيط شامل واعٍّ مع إقامة كيان تربوي إسالمي عريب، تستطيع به ُُمَاهَبَة كل ما هو 
َدِخيل عليها، حبيث ال َيِصري املسلمون اتبِعنَي لغريهم، ويستطيعون أن يرجعوا هويتهم قوية بكافة مظاهرها ومكوانهتا؛ ألنه مل 

، وال يستطيع أحد أن يغفل [18]حد يف العامل اإلسالمي ما منيت به نظم الرتبية والتعليم من فشل َذرِيعيعد خافًيا على أ
ائل اإلعالم أبنواعها، وقيامها جنًبا إىل َجْنب مع الرتبية مبؤسساهتا ابلدور الفعال يف تدعيم اهلُوية اإلسالمية؛ ولكن دور وس

وسائل اإلعالم حتتاج إىل ختطيط شامل وإعادة َنَظر، وتغيري ملا هي عليه من وضع ُمرتد ٍّ، خاصة وقد َندََّد املؤمتر العاملي لتوجيه 
َعِقد عام الدعوة اإلسالمية ا ه  ابملدينة املنورة ابهلُوَّة السحيقة اليت تَ َردَّى فيها اإلعالم، وال يزال يرتدَّى عن علم 1397ملُن ْ

 ، وهللا املستعان.[19]من القائمني به، أو عن جهل منهم
 
 مشكلة الدراسة: -2

رَاسة يف النِ َقاط التالية:  مما سبق مُيِْكن حتديد ُمْشِكلة الدِ 
لُفْرقة ُهناك َضْعف وَخَلل يَ ْعرَتِي اهلُوية اإلسالمية يف اآلونة الراهنة، وأن من أهم مظاهر هذا الضَّْعف التَّْجزِئة وا - 1

 والتَّخلُّف والتبعيَّة.
هناك أسباب داخليَّة، وحتدايت خارجيَّة تعمل على ِإْضعاف، أو حَمْو اهلُوية اإلسالمية، إذا ما استمرت هذه األسباب  - 2

  والتحدايت يف بثِ  خماطرها، فسوف يكون ذلك من أهم عوامل تذويب اهلُوية اإلسالمية.
بية اإلسهام يف ُمعاجلة الضَّْعف واخللل الذي حدث للُهوية اإلسالمية، وميكن عن يرى الباحث أنه مُيْكن عن ط - 3 ريق الرتَّ

طريقها أيًضا ُمواجهة التحدايت واألسباب اليت تشكل خطًرا على اهلُوية اإلسالمية، بَشْرط توفري املُتطلبات الالَّزمة لقيام 
  عليها.الرتبية بدورها يف َغْرس اهلُوية وتقويتها، واحلَِفاظ 

 
 تساؤالت الدراسة: - 3

 مُيِْكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:
ما املُتطلبات الرتبوية الالَّزمة لقيام الرتبية بدورها يف َغْرس وتقوية اهلُويَّة اإلسالمية واحلفاظ عليها؟ وما درجة تواُفر تلك  -

  امعية منها بصفة خاصة؟املتطلبات يف املؤسسات الرتبوية بصفة عامة، واجل
 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مفهوم اهلُوية اإلسالمية؟ وما مصادرها؟ - 1
 ما الَعالقة بني اهلُوية اإلسالمية، والقومية العربية؟ - 2
  ما املظاهر اليت تدل على وجود اهلُوية اإلسالمية؟ - 3
  ة اإلسالمية؟ما ُمقومات اهلُوي - 4
  ما املخاِطر والتحدايت اليت تتعرَّض هلا اهلُوية اإلسالمية؟ - 5
  ما األسباب اليت جتعل بعض األنظمة الرتبوية العربية ال تتالءم مع الرتبية اإلسالمية الصحيحة؟ - 6
  ما دور املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف تدعيم اهلُوية اإلسالمية؟ - 7
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 اسة:أهداف الدر  - 4
 َغْرس اهلُوية اإلسالمية، وتقويتها، واحلفاظ عليها. - 1
  التعرُّف على املظاهر اليت تدل على وجود اهلُوية اإلسالمية وتدعيمها. - 2
  التعرُّف على ُمقومات اهلُوية العربية اإلسالمية. - 3
  يها.التعرف على التحدايت اليت تُواجه اهلُوية اإلسالمية، وُتشكِ ل خطًرا عل - 4
  َوْضع َتصوُّر للدور الذي ميكن أن تلعبه الرتبية ومؤسساهتا يف تدعيم وتقوية اهلُويَّة العربية اإلسالمية. - 5
 
 أمهية الدراسة: - 5

 تتلخص أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 ية.تناوَلْت هذا املوضوع رغم ما له من أمه -يف حدود ِعْلم الباحث  -عدم وجود دراسة  أواًل:
حُمَاولة رسم الطريق للخروج من التخلُّف احلضاري الذي أصبح العامل العريب اإلسالمي يعيش فيه، والَكْشف عن  اثنًيا:

 األسباب الذاتية واخلارجية اليت أضعفت اهلُوية اإلسالمية.
واهلُوية اإلسالمية، وتقوية وضع تصور للدور الذي ميكن أن تلعبه الرتبية يف الَقضاء على أسباب َضْعف االنتماء  اثلثًا:

 وتدعيم اهلُوية اإلسالمية.
 
  َمْنهج الدراسة وأدواهتا: - 6

استخدم الباحث املنهج الَوْصفي التحليلي، الذي يعتمد على مجع املعلومات والبياانت واحلقائق، ويصف ما هو كائن، 
وقائع، وال يقتصر على مَجْع البياانت وتَ ْبِويبها، وميكن من تفسريه، كما يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني ال
؛ بغرض َوْضع تصوُّر للدور الذي ميكن أن [20]وإمنا مَيَْتد إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدرًا من التفسري واملُقارَنة

 تلعبه الرتبية يف تدعيم وتقوية اهلُوية اإلسالمية، ومن قبل ذلك الَقَضاء على أسباب التخلُّف احلضاري الداخلية واخلارجية.
 

ملتطلبات الرتبوية الالزمة؛ لتدعيم اهلُوية كما استخدم الباحث يف مجع البياانت استبانة من تصميم الباحث، تتضمن قائمة اب
اإلسالمية وتقويتها، واليت ََت  التوصل إليها بعد عرضها على ُمموعة من املتخصصني يف احلقل الرتبوي؛ وذلك هِبَدف التعرف 

َعْوَلمة، والَغْزو على درجة توفر تلك املتطلبات يف املؤسسات الرتبوية بصفة عامة، واجلامعية منها بصفة خاصة يف ُماالت: ال
 الِفْكري، واالْسِتْشراق.

 
  حدود الدراسة:

 اقتصرت احلُدود املكانية للدراسة على ثالث كليات من كليات جامعة األزهر ابلقاهرة وهي:
يت : الوكلية العلوم اليت جتمع يف دراستها بني اجلانب النظري واجلانب العملي، كما تصطبغ ابلصبغة الرتبوية، كلية الرتبية:

: اليت يغلب عليها الطابع النظري، وسوف يرد تفصيل العينة يف وكلية الدراسات اإلنسانيةيغلب عليها الطابع العملي، 
 الفصل الرابع؛ "إجراءات الدراسة امليدانية".

ور أساسية؛  كما اقتصرت الدراسة على املُؤلفات، والُبحوث الرتبوية اليت تناولت اهلُوية اإلسالمية، وما يتصل هبا من حما
 كاالنتماء اإلسالمي؛ ومقومات الشخصية اإلسالمية.
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 مصطلحات الدراسة: -7

 :*اهلُوية اإلسالمية
، ويقصد هبا الباحث "السمات [22]، وهي حقيقة الشيء، أو الشخص اليت مُتَيزه عن غريه[21]وية: هي الذَّاتاهلُ 

مية املنبثقة عن وتكوِ ن ذاهتم، وترتبط ارتباطًا واضًحا ابلوطنية، والقو  والسلوكيات واملقومات اليت متيز املُسِلمني عن غريهم،
 اإلسالم".

 
  املُتطلبات الرتبوية:

املُتطلبات: مجع متطلب، ومادة الط اء والالم والباء )طلب(، يف اللغة: تدل على حُماَوَلة وجدان الشيء وَأْخذه، وتطلبه: 
، ويرى بعض الباحثني أن املتطلبات شروط قبلية الزمة [23]حاول وجوده وأخذه، والتطلب: الطلب مرة بعد أخرى

، ويقصد الباحث ابملُتطلبات الرتبوية: ُمموعة من األمور والشروط الرتبوية اليت البد من توفرها؛ لتدعيم [24]للشيء
 وتقوية اهلُوية اإلسالمية.

 
 التحدايت املعاصرة:

كمي أو نَ ْوعي، يفرض متطلًبا أو متطلبات حمددة تفوق إمكاانت اجملتمع اآلنية،   التحدايت: مجع حَتَد، وهو كل تغريُّ أو حتوُّل
، ويقصد هبا الباحث تلك األمور املعضلة، سواًء  [25]حبيث جيب عليه مواجهتها، واختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيقها

كانت سياسية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أو علمية، واليت تفرض متطلبات معينة البد من توفريها، وأييت يف مقدمة هذه 
 التحدايت: العوملة، والغزو الفكري، واالستشراق.

 
 الدراسات السابقة: - 8

ال توجد يف حدود علم الباحث دراسة مباشرة تناولت املوضوع قيد البحث، وإمنا هناك بعض الدراسات اليت هلا عالقة اثنوية 
 ابملوضوع مثل:

 
 :[26]دراسة عبدالعزيز حممد عطية

وهي بعنوان "تعميق االنتماء لدى شباب اجلامعات املصرية يف إطار املنهج اإلسالمي"، وهي دراسة ميدانية استهدَفْت حتليل 
ي ميكن للجامعة أن تلعبه يف مفهوم االنتماء بصفة عامة، وأتصيله من الُقرآن الكرمي والسُّنة املُطهرة، وتوضيح الدور الذ

تعميق االنتماء لدى شباهبا، والعوامل اليت قد تؤثر يف ضعف االنتماء لدى الشباب اجلامعي، وذلك من خالل اإلجابة على 
 التَّساُؤالت اآلتية:

 ما مفهوم االنتماء بصفة عامة؟ - 1
  ما مفهوم االنتماء اإلسالمي ومتطلباته من الفرد واجملتمع؟ - 2
  ما منهج اإلسالم يف تعميق االنتماء لدى الشباب؟ - 3
  ما الدور الذي ميكن أن تلعبه اجلامعة يف تعميق االنتماء؟ - 4
  ما مدى انتماء طالب اجلامعات املصرية؟ - 5
  هل خيتلف االنتماء لدى الطالب ابختالف اجلامعات؟ - 6
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  هل خيتلف االنتماء لدى الطالب ابختالف اجلنس؟ - 7
  خيتلف االنتماء لدى الطالب ابختالف نوع التعليم؟ هل - 8
  ما املُقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف تعميق االنتماء اإلسالمي لدى الشباب اجلامعي؟ - 9
 

وقد استخدمت الدراسة املنهج الَوْصفي، واستعان الباحث بتصميم استبيان يشمل أربعة حماور: االنتماء العقائدي، واالنتماء 
واالنتماء االجتماعي، واالنتماء للجامعة، وقام بتطبيقه على َعينة ممثلة من طلبة وطالبات السنوات النهائية بكليات: الوطين، 

، وكان اجملموع الكلي ألفراد العينة األزهر، وعني مشس، وطنطا، واإلسكندرية، وأسيوط؛ جبامعات: الطب، والتجارة، والرتبية
شرين طالًبا وطالبة، وقد ََتَّ التحقق من ثبات الدراسة عن طريق: "طريقة إعادة االختبار"، وََت  املمثلة: ألًفا وستمائة وثالثة وع

َيان.   التحقُّق من صدقها من الناحية اإلحصائية صدًقا ذاتياا ِقيَس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االْسِتب ْ
 

ملختلفة، كما ُوجدت فروق دالة إحصائياا بني ُمتوسط درجات وكان من أهم نتائج الدراسة: وجود انتماء إسالمي مبظاهره ا
طالب اجلامعات عينة الدراسة، كما ُوجدت فروق دالة إحصائياا بني متوسط درجات طالب الكليات العملية، والكليات 

جات أفراد العينة الذكور النظرية، والكليات اليت جتمع بني النظرية والعملية، كما ُوجدت فروق دالة إحصائياا بني ُمتوسِ ط در 
 واإلانث.

 
وقد اْستفاَد الباحث من هذه الدراسة يف حتديد العالقة بني اهلُوية اإلسالمية واالنتماء؛ لتقاُرب املفهومنِي وترابطهما، وختتلف 

 هذه الدراسة عن الدراسة احلالية من حيث املشكلة واهلدف والعينة؛ كما هو واضح من املقارنة بينهما.
 

 :[27]انصر على أمحد دراسة
سالم، ودور الرتبية اإلسالمية يف وهي بعنوان "التحدايت املُعاصرة اليت جُتَابِه اجملتمع اإلسالمي؛ كما يراها مفكرو اإل

مواجهتها"، وقد استهدفِت الدراسة الَكْشف عن التحدايت اليت تواجه العامل اإلسالمي، وخطورة هذه التحدايت يف رأي 
املفكرين اإلسالميني وأثرها على الرتبية، كما استهدفت التعرف على مالمح الرتبية اإلسالمية القادرة على مواجهة تلك 

 ت.التحداي
 

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، كما استخدم أسلوب "دلفاي" لتحديد التحدايت من وجهة نظر بعض اخلَباء أفراد 
( خبريًا، واشرُتِط يف اخلبري حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يُعادهلا، وقد كان 20-10العينة الذين تراوح عددهم بني )

ود حتدايت تواجه العامل اإلسالمي يف ُماالت متعددة، كاجملال العقائدي، واجملال من أهم نتائج الدراسة َكْشفها عن ُوج
الفكري، وُمال التشريع، وُمال االقتصاد، وُمال االجتماع، وُمال السياسة، وُمال الرتبية، وُمال التقنية، وانتهت الدراسة 

إعطاء الدين دوره احلقيقي، وإعادة صياغة  بوضع تصور مقرتح لدور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت من خالل
األهداف، وجعل اللغة العربية أساًسا للمناهج، وربط طرق التدريس ابملنهج اإلسالمي، وإزالة سوء الَفْهم والتعمية ملفهوم 

 اإلسالم، وتنقية مناهج التعليم، وإجياد إعالم إسالمي.
 

بعض التحدايت ومتطلبات مواجهتها، وختتلف هذه الدراسة عن وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف التعرُّف على 
 الدراسة احلالية من حيث املشكلة، واهلدف، واألداة، والعينة.
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ومثل الدراسة السابقة )دراسة انصر علي أمحد( يف إفادة الباحث ابلتعرُّف على بعض التحدايت وكيفية معاجلتها، دراسة 

، [29]"التعليم وحتدايت القرن احلادي والعشرين، وأخرى بعنوان: "[28]"رتبويالتحدي ال"جابر عبداحلميد" بعنوان "
، [30]"التحدايت العلمية والتكنولوجية، ودور التعليم العايل يف مواجهتها"ودراسة "محود السعدون، ووليم عبيد"، بعنوان: 

، ودراسة "حممد ُماهد سيد أمحد" بعنوان: [31](اجلامعات وحتدايت العصرودراسة "حسني كامل هباء الدين" بعنوان: )
، ودراسة "إبراهيم عبدالرافع" بعنوان: [32]الَوْعي ببعض التحدايت الرتبوية املعاصرة لدى طالب كليات الرتبية""

، ولكنها ابلطبع [33]"املتطلبات املهنية لعضو هيئة التدريس بكليات الرتبية مبصر يف ضوء التحدايت الرتبوية املعاصرة"
 دراسات ختتلف عن الدراسة احلالية من حيث املشكلة، واهلدف، واألداة، والعينة.

 
  أقسام الدراسة: - 9

 اإلطار العام للدراسة. الفصل األول:
 مفهوم اهلُوية اإلسالمية، ومصادرها ومظاهرها ومقوماهتا. الفصل الثاين:

. الفصل الثالث:  بعض التحدايت املعاصرة اليت تُواجه اهلُوية اإلسالمية، ومواجهتها تربوايا
 إجراءات الدراسة امليدانية. الفصل الرابع:

 .نتائج الدراسة امليدانية الفصل اخلامس:
 تفسري نتائج الدراسة امليدانية، واالستخالصات العامة، والتوصيات واملُْقرَتَحات. الفصل السادس:

 
  تفسري نتائج الدراسة امليدانية: - 10

ة لقد َأْوَضَحت نتائج الدراسة امليدانية فيما سبق قلة توفُّر املتطلبات الالزمة لتدعيم وتعزيز اهلُوية اإلسالمية يف ُماالت العومل
والغزو الفكري واالستشراق، ويُ ْرِجع الباحث قلة توفُّر تلك املتطلبات إىل ُمموعة من العوامل، وقد ذكر الباحث بعض هذه 

 العوامل يف اإلطار النظري يف الفصلنِي الثاين والثالث، ويستطيع الباحث أن جُيْمل أهم العوامل فيما يلي:
 

 :لالزمة لتدعيم اهلُوية اإلسالمية)أ( األسباب العامة لقلة توفر املتطلبات ا
التشتت والتمزُّق الذي تعيش فيه الدول العربية واإلسالمية، يف الوقت الذي حتتاج فيه املتطلبات الرتبوية السابقة إىل  - 1

  الرتاُبط، وتوفري قدر كبري من التَّكتُّل لتحقيقها.
 يف ميادين احلياة بعامة، والرتبوية منها بصفة خاصة.سوء التخطيط الذي جيسد واقع األمة العربية واإلسالمية  - 2
االستعمار الذي راَن على البالد العربية واإلسالمية لفرتات طويلة؛ فنَ َهب خرياهتا، وعطل مقدرهتا، وعمل على  - 3

  إضعاف مقوماهتا.
تطلبات الرتبوية الالزمة لتدعيم اهلُوية حالة التخلف املُْزرِية اليت تعم كافة ميادين احلياة، واليت يتعذر معها حتقيق امل - 4

  اإلسالمية.
انتماء َوَوالء بعض أبناء األمة العربية واإلسالمية لغري أمته ولغري دينه، مما جعله يُ ْؤِثر مصلحته الشخصية على ما فيه  - 5

نفوس أبناء اجملتمعات العربية  خري ألمته وإسالمه، وهذا ما كان االستعمار يسعى إليه دائًما، أن يضعف االنتماء والوالء يف
واإلسالمية عن طريق التغريب، وقد أمكنه حتقيق بعض ما أراد، وخباصة يف ظل انتشار االنفتاح والفضاء املفتوح واهلجرات 
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اخلارجية، والبعثات العلمية اليت تقوم هبا بعض اجلامعات، وإنشاء مؤسسات تعليمية تعمل على نشر الثقافات الغربية، 
  احلثيث على نشر املؤلفات اليت حتمل الِقَيم الثقافية الغربية، وحتاول إعالءها على أي ثقافة أخرى.والعمل 

وبصفة عامة ميكن القول: إن سبب قلة توفر املتطلبات الالزمة لتدعيم وتعزيز اهلُوية اإلسالمية يرجع إىل حماولة إقصاء  - 6
حياة بصفة عامة والرتبية بصفة خاصة، ولقد كان لإلسالم يف املاضي جولة مع اإلسالم يف املقام األول؛ لئالَّ يكون مقوًما لل

أعدائه من أهل الباطل والضالل وأصحاب األهواء، ولقد حقق املسلمون انتصارات غري قليلة على هؤالء وأولئك؛ ولذلك 
خ بني اإلسالم وهؤالء األعداء، يف فقد عادى اإلسالم كل ضال، وكل ذي هوى، وِمن َثَّ قامت معارك ُمتعددة على مر التاري

الداخل واخلارج على السواء يف حماولة منهم إلبعاد اإلسالم عن ُماالت احلياة؛ ألنه يقف يف سبيل مصاحلهم ومطامعهم؛ 
فعملوا على إضعاف كل ما من شأنه أن يسهم يف تقوية اهلُوية اإلسالمية، وهذا ما أكد عليه الباحث يف اإلطار النظري يف 

  صلني الثاين والثالث.الف
قلة توفر اإلمكاانت التقنية والتكنولوجية بصفة عامة ابلدول اإلسالمية، وحماربة أي دولة إسالمية من حماولة اخلوض يف  - 7

ُمال التقدم يف تلك اجملاالت؛ وذلك لتظل اتبعة للدول املتقدمة غري اإلسالمية، وال خيفى ما لتلك اجملاالت من جعل 
  مركز القوة والغلبة والرِ اَيَدة.أصحاهبا يف 

انتشار محالت التنصري، ورصد اإلمكاانت املادية هلا من الدول غري اإلسالمية حملاولة مقاومة انتشار اإلسالم يف سائر  - 8
  األقطار.

 
 )ب( األسباب اخلاصة ابلفروق بني فئات متغريات الدراسة:

عينة الدراسة  -أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروًقا دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة ابلكليات الثالث  - 1
وأن هذه الفروق يف اجلانب اإلجيايب ألفراد العينة من كلية الرتبية أعلى من نظريهتا يف   -حول عبارات األداة بصورة ُمملة 

سانية، ويعزي الباحث ذلك إىل أن أفراد العينة بكلية الرتبية أكثر وعًيا من غريهم ابملتطلبات كلييت العلوم، َث الدراسات اإلن
الرتبوية قيد البحث، وهذا ما تفرضه طبيعة دراستهم واهتماماهتم العلمية، وهذا الوعي واإلدراك الذي لديهم جيعلهم يرون 

طالبة ابلعمل على توفري هذه املتطلبات سوف يكون عند أفراد قلة توفر املتطلبات الرتبوية السابقة عن غريهم، كما أن املُ 
  العينة من كلية الرتبية أوضح من غريهم؛ لنفس الوعي واإلدراك السابق.

 
وإذا كانت نتائج الدراسة قد أظهرت أن هناك فروًقا دالة إحصائياا ابلنظر إىل قلة توفُّر املتطلبات الرتبوية قيد البحث  - 2

أعضاء هيئة التدريس واستجاابت اهليئة املُعاونة، وأن هذه الفروق تَ ْنحاز ألفراد العينة من أعضاء هيئة  بني استجاابت
التدريس على حساب أفراد العينة، من اهليئة املعاونة، فإن ذلك يرجع إىل َكْون أعضاء هيئة التدريس أكثر إدراًكا وخَبة مبدى 

أن اهليئة املعاونة رغم إدراكهم َوَوْعيهم بتلك املتطلبات بصورة ما، إال أن هذا الوعي توفر املتطلبات الرتبوية آنفة الذ ِْكر، و 
نِ يَّة، وكثرة االطالع غالًبا عن اهليئة  واإلدراك ال يبلغ حبال إدراك ووعي أعضاء هيئة التدريس، على األقل حُبْكم اخلَبة السِ 

  املُعاونة.
 
روًقا دالة إحصائياا ابلنََّظر إىل املُتطلبات اليت وردت ابألداة بصورة ُُمَْملة بني وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فُ  - 3

استجاابت أفراد العينة احلاصلنَي على الدرجة العلمية داخل مصر، واستجاابت احلاصلني على الدرجة خارج مصر، وأن هذه 
على حساب احلاصلني على الدرجة خارج مصر، الفروق تنحاز ألفراد العينة احلاصلني على الدرجة العلمية داخل مصر 

ويفسر الباحث ذلك مبا ذكره من قَ ْبل، من أن الدراسة واالهتمامات العلمية اليت انلتها الفئة احلاصلة على الدرجة خارج 



لثقايف عند مصر قد أثرت بصورة أو أبخرى يف الوالء واالنتماء الفكري والثقايف هلذه الفئة، وأن الوالء واالنتماء الفكري وا
  الفئة احلاصلة على الدرجة العلمية داخل مصر قد يكون أعلى منه عند الفئة األخرى.

 
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروًقا دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة من كلية الرتبية واستجاابت أفراد  - 4

ىل حَمَاور الدراسة األربعة: حمور العوملة، وحمور الغزو الفكري، وحمور العينة من كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلنظر إ
االستشراق، وحمور املُتطلبات العامة، وأن هذه الفروق تَ ْنَحاز ألفراد العينة من كلية الرتبية على ِحَساب أفراد العينة من ُكلييت 

ِمْن أن أفراد العينة بُكلية الرتبية على َوْعي وإدراك وِدراية العلوم والدراسات اإلنسانية، ويُفسِ ر الباحث ذلك مبا ذكره من قبل 
أكثر من غريهم ابملتطلبات الرتبوية الواردة ابحملاور قيد البحث، كذلك هم أكثر وعًيا ابملؤسسات الرتبوية غري النظامية، 

ة من إمكاانت هذه املؤسسات ابلدول ومبدى أتثريها وتَ ْنِميطها للشَّْخصية اإلنسانية؛ هذا من جانب، وموقع الدول اإلسالمي
اإلسالمية من جانب آخر، األمر الذي جيعلهم أكثر مياًل للُحْكم بقلة تواُفر تلك املُتطلبات عن غريهم، أما أفراد العينة من  

احملاور  كلية العلوم قد أث ََّرْت عليهم الصبغة العملية للدراسة يف كلية العلوم؛ فشغل ذلك أكثرهم عن التعرف على متطلبات
قيد البحث، حىت إن الباحث قد وجد منهم أثناء تطبيق الدراسة امليدانية من جيهل كثريًا من املصطلحات الواردة ابالستبانة 

مما اضطر معه الباحث إىل تفسريها هلم، ونفس األمر تقريًبا ينطبق على أفراد العينة من كلية الدِ راسات  -مع وضوحها  -
  اإلنسانيَّة.

 
د أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروًقا دالة إحصائياا بني استجاابت أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة، ابلنظر وق - 5

إىل ُمتطلبات حمور ُمواجهة الَعْوَلَمة، وأن هذه الفروق تنحاز ألفراد العينة من اهليئة املعاونة على حساب أعضاء التدريس، 
اهليئة املعاونة قد أضريوا اقتصادايا يف عصر الَعْوَلَمة واالنفتاح أكثر من أعضاء هيئة التدريس،  ويُ ْرِجُع الباحث ذلك إىل َكْون

فقلة رواتب اهليئة املعاونة جعلهم يتأثرون أبي َغالء يف األسعار انتج عن العوملة واالنفتاح، أما أعضاء هيئة التدريس فقد 
أن العوملة ال تشكل خطًرا، مثل الذي يراه أفراد العينة من اهليئة املعاونة حتقق هلم االستقرار النسيب الذي جعلهم قد يرون 

  الذين تقع على عاتقهم الكثري من األعباء احلياتية ومتطلباهتا، واحلال ذاته مع حموري االستشراق، والغزو الفكري.
 
اابت احلاصلني على الدرجة العلمية وإذا كانت نتائج الدراسة قد أوضحت أن هناك فروًقا دالة إحصائياا بني استج - 6

داخل مصر، واستجاابت احلاصلني على الدرجة خارج مصر ابلنظر إىل متطلبات ُمواجهة حَمَاور الدراسة األربعة السابقة، كما 
أن هذه الُفروق تنحاز ألفراد العينة احلاصلني على الدرجة داخل مصر على حساب احلاصلني على الدرجة خارج مصر، فإن 

  .*يرجع إىل التأثر ابلثقافة اليت حصل عليها كلٌّ، هذا على الرغم من أن الفروق ضئيلة بني استجاابت الفئتنيِ  ذلك
 
(، فقد أوضحت نتائج الدراسة أن 13وابلنسبة للنتائج اليت أْسَفَرت عنها اإلرابعيات؛ كما يوضحها ملحق رقم ) - 7

الَوْعي بسلبيات العوملة واالستفادة مما هلا من إجيابيات جاء يف مقدمة املُتطلبات الالَّزم توافرها يف حمور ُمواجهة العوملة؛ حيث 
األول بني متطلبات احملور قيد البحث، ويرجع ذلك إىل أن الوعي مَبخاِطر الشيء هي أوىل املراحل  وقعا يف مقدمة اإلرابعي

اليت الُبد  أن تتوفر؛ لكي تتم ُمواجهة الشيء ذاته، واالستفادة منه بعد ذلك إْن أْمَكن، وعلى ذلك فالَوْعي مقدمة ضرورية ال 
من ُمتطلبات فإنه يَ ْبُدو للُمدقق أهنا متطلبات عالجية، وكما قيل:  بعضها، وهو يف ذات الوقت ُمتطلب وقائي، أما غريه

  "فالوقاية خري من العالج".
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كما أوضحت نتائج الدراسة أن ُمتطلب تدعيم فكرة التفاعل احلضاري البناء، ومتطلب الوعي مبخاطر الغزو الفكري   - 8

الفكري؛ حيث وقعا يف مقدمة اإلرابعي األول بني متطلبات احملور جاء يف مقدمة املتطلبات الالزم توافرها ملواجهة حمور الغزو 
البَ نَّاء -1-     قيد البحث، ويفسر الباحث ذلك أبن: أفراد العينة قد رأوا َوْضع ُمتطلب تدعيم فكرة التفاُعل احلضاري 

التفاُعل من خماِطر؛ إذ إن هذا أمر مل يعد غري ملُواجهة َمْن يرى أنه البد من إغالق الباب إزاء كل دخيل؛ جَتَن ًُّبا ملا يرتتَّب على 
مُمِْكن يف ظل عصر االنفتاح والفضاء املفتوح، ويتعاَرض مع مبدأ حتمُّل أمانة نشر اإلسالم وتدعيم عامليته، ومن َثَّ فالتفاُعل 

صلى هللا عليه  -الرسول احلضاري مطلوب إذا ما واَكبَ ْته عملية نقديَّة لتمييز اخلبيث من الطيب، وهذا يتطابق مع حديث 
حيث قال: ))احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا((؛ أما متطلب الوعي مبخاطر الغزو الفكري فقد  -وسلم 

جاء يف مقدمة املتطلبات كذلك؛ ألن الوعي كما سبق مقدمة البد منها؛ لتجنب خماطر الشئ ذاته، كما أنه وقاية مهمة تقدم 
  أخرى.على أي خطوة عالجية 

 
كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن متطلب الرد على ما أاثره املستشرقون من تزييف وحتريف، ومتطلب الوعي مبخاطر   - 9

االستشراق جاء يف ُمقدمة املُتطلبات الالَّزم توافرها يف حمور مواجهة االستشراق؛ حيث وقعا يف مقدمة اإلرابعي األول بني 
فسري ذلك إىل أن أفراد العينة َهاهَلُْم ما جيدونه من كتاابت استشراقية كثرية ُمتنوعة فيها الكثري ُمتطلبات احملور قيد البحث، وت

متطلب الرد على ما  -من التَّجينِ  على مقومات اإلسالم ومظاهره، ومن َثَّ فقد ذهب أفراد العينة إىل وضع هذا املتطلب 
طلبات؛ كخطوة مهمة للتوعية مبخاطر االستشراق؛ ألن هذه التوعية يف مقدمة املت -أاثره املستشرقون من تزييف وحتريف 

  مقدمة وقائية البد منها كما سبق.
 
كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن هناك أربعة متطلبات وقعت يف مقدمة اإلرابعي األول بني متطلبات احملور قيد   - 10

  البحث، وهي:
 ساِسيَّنْيِ: القرآن، والسنة.أتصيل الثقافة اإلسالمية من خالل مصدريها األ -
 التأكيد على متاُسك املسلمني إزاء ما يُواجُهونه من حتدايت. -
 تعميق املظاهر العقائدية للُهوية اإلسالمية يف النفوس. -
 التأكيد على املظاهر االجتماعية للُهوية اإلسالمية. -
 

أتصيل الثقافة اإلسالمية من خالل مصدريها وهو:  ويَ ُرد الباحث ذلك إىل أن املتطلب األول من املتطلبات األربعة
، مهم وضروري من جهة أنه يف ِظل االختالفات واأَلْهواء وحماولة البعض التكسب من وراء العلم، األساِسيَّنْيِ القرآن والسنة

مة، ابعتبارمها مصادر رابنية؛ مما البد من العودة إىل األصول واملنابع احلقيقية املتمثلة يف القرآن والسنة، فهما حيوزان الثقة التا
التأكيد على متاُسك املسلمني إزاء ما جيعل أفراد العينة يؤكدون على ضرورة الرجوع إليهما، كما أن املتطلب الثاين وهو: 

غريه مهم والُبد  منه؛ إذ أْصَبح العصر عصر التكتالت والتجمُّعات، فسمع مثاًل عن االحتاد األورويب و  يواجهونه من حتدايت
من احتادات، فكان من الضروري أن يُقال ذلك احتاد ومتاُسك من انحية املسلمني، ومن َثَّ فإنه من املُتعذر على الدول 

 العربية واإلسالمية ُمواجهة أي حتد ٍّ كل على حدة؛ بل البد من التماُسك من أجل املواجهة.
 

املُتعلق وقعت يف مقدمة اإلرابعي األول من احملور الرابع وهو: وفيما خُيص  ابملتطلب الثالث من املتطلبات األربعة اليت 



، فهذا يتناسب مع أمهية هذا املتطلب اليت أكثرت آايت القرآن من بتعميق املظاهر العقائدية للُهوية اإلسالمية يف النفوس
ظاهر العقائدية للُهوية اإلسالمية تناُوله، وذلك لَكْونه أصاًل مهماا من أصول اإلسالم على النحو الذي فصله الباحث يف امل

فقد جاء كذلك يف مقدمة املُتطلبات؛  التأكيد على املظاهر االجتماعية للُهوية اإلسالمية يف الفصل الثاين، وأما ُمتطلب:
ق وذلك ألن العالقات بني األفراد وبعضهم من انحية، وبينهم وبني غريهم من انحية أخرى؛ هو املقياس احلقيقي ملدى تعمُّ 

املظاهر العقائدية للُهوية اإلسالمية يف النفوس، حبيث ميكن القول: إن املظاهر العقائدية إذا طبقت وترسََّخْت يف النفوس، 
 أْْثََرت عالقات اجتماعية سوية يف اجملتمع ليصبغ بصبغة إسالمية.

 
 االستخالصات العامة للدراسة: - 11

 صات العامة للدارسة فيما يلي:يستطيع الباحث أن جيمل أهم النتائج واالستخال
رغم االختالف حول مفهوم اهلُوية، وعدم االتفاق على حمتواها إال أنه ميكن القول: إن مضمون اهلُوية يدور حول  - 1

 الذاتية، والتفرُّد، والسمات، والسلوكيات اليت متيز اجملتمع عن غريه، وترتبط اهلُوية ابالنتماء ارتباطًا وثيًقا.
 
جوانب اهلُوي ة، فثمة جانب ثقايف، وآخر سياسي، وآخر اجتماعي، وغري ذلك من اجلوانب؛ كما تتعدد اهلُوايت  تتعدد - 2

َبِثق عن اهلُوية اإلسالمية، فهناك اهلُوية العربية، وهناك اهلُوية الفردية، وهناك اهلُوية االجتماعية، وغري ذلك من ُهواي ت، اليت تَ ن ْ
َبِثق هذه اهلُوايت عن اإلسالم، فكلها حلقات وانتماءات يوصل بعضها إىل وكلها ال تتعارض مع اهلُوية  اإلسالمية ما دامت تَ ن ْ

  بعض، حىت تصل إىل الدائرة اجلامعة وهي اإلسالم.
 
عَن ترتبط اهلُوية اإلسالمية ابلقومية العربية اليت تَ ْعيِن أن حيب اإلنسان قومه، ويُ ْعََن أبمرهم، ويعمل على رفعتهم، ال مب - 3

أن يتعصب اإلنسان لرقعة من األرض، أو لفئة من الناس، فهذا التعصُّب غري حممود، وال يقبله اإلسالم الذي يسوي بني 
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا مجيع األجناس يف كافة األماكن، وال يفضل أحد الناس على اآلخر إال ابلتقوى والعمل الصاحل: }

  [، فالتفكري اإلسالمي ال يعرف الُعنُصريَّة وال اإلْقِليمية.13{ ]احلجرات: أَتْ َقاُكمْ 
 
الُقرآن الكرمي والسُّنة املُطهرة مها املرجعيَّة الُعليا، ومصدر احلياة العقائدية والتشريعية واالجتماعية والثقافية  - 4

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبهلِل َفِإْن تَ َناَزْعُتْم يف شَ واالقتصادية والسياسية، وإليهما يرجع عند االختالف:} يءٍّ فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوَرُسوِلِه ِإْن ُكن ْ
ْوِم اآلِخرِ  [، ومنهما ينبغي أن تستمد الرتبية أهدافها وفلسفتها ومرجعيتها، وال خيفى أن الرتبية سوف 59{ ]النساء: َواْلي َ

  يِن األساِسيَّنْيِ الشاملنِي لكافة شؤون احلياة.تكون خبط َعْشواء ما دامت مل تستمد أهدافها وفلسفتها من هذيِن املصدر 
 
تتعدد مظاهر اهلُوية اإلسالمية، وترتاوح ما بني مظاهر عقائدية، ومظاهر عبادية، ومظاهر اجتماعية، ومظاهر اقتصادية،  - 5

اإلسالمية وقوهتا، ومظاهر سياسية، ومظاهر ثقافية، ومظاهر وجدانية، ووجود هذه املظاهر وقوهتا يدل على وجود اهلُوية 
  والعكس صحيح، فبضعف هذه املظاهر تضعف اهلُوية اإلسالمية، وتتجه الشخصية اإلسالمية حنو التقليد والتبعي ة.

 
تتكامل مظاهر اهلُوية اإلسالمية مع بعضها لتخرج يف النهاية ُمتمًعا ُمتماسًكا مبنياا على دعائم َمتينة، ويستطيع أن جُيَابه  - 6

  املَخاطر اليت يتعرض هلا؛ ألنه ميلك من الزاد ما يستطيع به الذود عن نفسه.التحدايت و 



 
متثل املظاهر العقائدية عصب اهلُوية اإلسالمية، إذ ال ِغَن عنها للَفْرد واجملتمع، فهي ضرورة للفرد ليسعد ويطمئن،  - 7

تقف سداا منيًعا بني األمة وبني املذاهب  وتكون مبعث ثقته، وضرورة للمجتمع ليتماسك ويستقر وينهض، كما أن العقيدة
املقتحمة، أو العقائد الوافدة الفاسدة، وإذا ما ختلفت أمة عن عقيدهتا أصبحت فريسة لكل من يريد أن يذيب شخصيتها 

ثة عشر يعمق املظاهر العقائدية يف نفوس أصحابه ُقرابة ثال -صلى هللا عليه وسلم  -وميسح ذاتِيَّتها، ومن َثَّ ظل الرسول 
  عاًما من ثالثة وعشرين عاًما هي مدة بعثته.

 
ليس معَن أن املظاهر العقائدية متثل عصب اهلُوية اإلسالمية، أن بقية املظاهر األخرى ال متثل أمهية كبرية؛ بل األمر  - 8

سان وبقية أجزاء اجلسم، خالف ذلك، ويشبه الباحث عالقة بقية املظاهر ابملظاهر العقائدية ابلرتاُبط الذي بني دماغ اإلن
فاملظاهر العقائدية هي "الدماغ"، وبقية املظاهر متثل أجزاء اجلسم، وابلطبع ال يقول أحد بقلة أمهية بقية أجزاء اجلسم خالف 

 : ))اإلميان: ما َوَقر يف القلب وَصدََّقُه العمل((، فاملظاهر-صلى هللا عليه وسلم  -الدماغ، وهذا يتطابق مع حديث الرسول 
  العقائدية هي "ما َوَقر يف القلب، وبقية املظاهر هي "العمل" الذي يصدق ما وقر يف القلب.

 
ال تقوم اهلُوية القوية على فراغ، وإمنا البد هلا من مقومات قوية تُ ْبََن عليها، ومن أهم دعائم ومقومات اهلُوية القوية بعد  - 9

للغة العربية: هي لغة القرآن، وهي الوعاء الذي يُ َعَبَّ به عن الرتاث، ومن َثَّ اإلسالم: اللغة العربية، والتاريخ اإلسالمي، فا
فهي حتتل مكانة مهمة ملا هلا من بُ ْعد عقائدي، وبُ ْعد حضاري، وبُ ْعد اترخيي، وبُ ْعد سياسي، وغري ذلك من مكانة فصلها 

وية اإلسالمية، وعلى ُهداه تسري لُتعاجل سلبيات الباحث يف حينها، والتاريخ اإلسالمي: ميثل املنطلق الذي تبدأ منه اهلُ 
  احلاضر، وترسم معامل املستقبل.

 
تتعرض اهلُوية اإلسالمية للعديد من التحدايت، أييت يف ُمقدمتها العوملة، والَغْزو الفكري، واالستشراق، وال تستطيع  - 10

ب على ذلك ضعف اهلُوية اإلسالمية، وللخروج من املأزق الراهن النُّظم الرتبوية حبالتها الرَّاهنة ُمواجهة تلك التحدايت، ويرتت
البد من العمل على توفري املتطلبات اليت سبق أن عرضها الباحث يف حينها، خاصة وقد أثبتت الدراسة امليدانية اليت قام هبا 

عدم توفُّر بعضها اآلخر، ومن هنا الباحث قلة توافر بعض املتطلبات الرتبوية الالزمة لتدعيم اهلوية اإلسالمية، كما أثبتت 
  تبدو احلاجة ماسَّة إىل إعادة النظر حملاولة حتقيق تلك املتطلبات؛ لتقوية اهلُوية اإلسالمية.

 
هناك فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة، حسب ُمتغري الكلية حول مدى توفُّر املتطلبات الالزمة  - 11

ُُمَْملة، وتَ ْنَحاز هذه الُفروق ألفراد العينة من كلية الرتبية على حساب أفراد العينة من كلييت العلوم،  لتدعيم اهلُوية اإلسالمية
  والدراسات اإلنسانية.

 
هناك فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس، واهليئة املُعاونة حول درجة توفُّر  - 12

الواردة ابالستبانة بصورة ُُمَْمَلة، وتنحاز هذه الفروق ألفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس على حساب  املتطلبات الرتبوية
  اهليئة املُعاونة.

 
توجد فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة احلاصلني على الدرجة العلمية داخل مصر، وبني استجاابت  - 13



ْنَحاز هذه الُفروق جتاه أفراد العينة احلاصلني على الدرجة العلمية خارج مصر، وذلك على احلاصلني عليها خارج مصر، وت َ 
  املتطلبات الرتبوية الواردة ابالستبانة بصورة ُُمَْمَلة.

 
ْثَّة فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة حسب متغري الكلية حول عبارات حماور: العوملة، واالستشراق،  - 14

الغزو الفكري، وحمور املتطلبات العامة الواردة ابالستبانة، وتنحاز الفروق يف احملاور الثالثة جتاه أفراد العينة من كلية الرتبية و 
  على حساب أفراد العينة من كلييت العلوم، والدراسات اإلنسانية.

 
التدريس، وبني استجاابت أفراد العينة من توجد فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة من أعضاء هيئة  - 15

اهليئة املُعاونة حول عبارات حماور: العوملة، والغزو الفكري، واالستشراق، وتَ ْنحاز هذه الُفروق يف احملاور الثالثة جتاه أفراد 
  العينة من اهليئة املُعاِونة على حساب أعضاء هيئة التدريس.

 
تجاابت أفراد العينة احلاصلني على الدرجة العلمية داخل مصر، وبني استجاابت توجد فروق دالة إحصائياا بني اس - 16

أفراد العينة احلاصلني على الدرجة خارج مصر حول عبارات حماور: العوملة، والغزو الفكري، واالستشراق، وحمور املُتطلبات 
اصلني على الدرجة العلمية داخل مصر على حساب العامة الواردة يف االسِتبانة، وتَ ْنحاز هذه الُفروق جتاه أفراد العينة احل

  أفراد العينة احلاصلني على الدرجة خارج مصر.
 
ال توجد فروق دالة إحصائياا بني استجاابت أفراد العينة، حسب متغري الدرجة الوظيفية على عبارات حمور املتطلبات  - 17

  انة.العامة الالزمة لتدعيم اهلُوية اإلسالمية الواردة ابالستب
 
 توصيات الدراسة: - 12

 توصي الدراسة مبا يلي:
ضرورة عمل موسوعة شاملة للرد على كل ما يبُ ثُّه أعداء اإلسالم عن اإلسالم من أابطيل وأكاذيب، ونشر هذه  - 1

 املوسوعة بصورة َدْورِيَّة.
ي للدعوة اإلسالمية، كما تتوىل الرد عن  إنشاء وَكالة أنْ َباء إسالمية؛ تسهم يف نشر اإلسالم؛ وتكون مبثابة جهاز عامل - 2

  كل ما يُثار يف الغرب من أكاذيب حول اإلسالم.
ات العصر، وال  - 3 إعطاء عناية كبرية للدراسات والبحوث اليت تتناول تطوير وحتديث التعليم الديين، مبا يتواَفق مع تغريُّ

  خيالف أصول اإلسالم.
لرأي العام، حنو إنشاء سوق عربية مشرتكة، على اعتبار أهنا قضية تستند على ضرورة أن تسهم الرتبية يف حتريك ا - 4

  تكوين اهلُوية العربية، واالنتماء القومي.
  عقد دورات وندوات بصفة َدْورِية ويف أماكن متفرقة من العامل؛ لعرض كل ما من شأنه تقوية وتدعيم اهلُوية اإلسالمية. - 5
ْفظ واالستظهار، واالبتعاد عن الطرق التقليدية اليت ُتْسِهم يف تكوين عقلية ال تسهم يف تقوية عدم الرتَِّْكيز على احلِ  - 6

  اهلُوية اإلسالمية.
  التأكيد على احلرية، والرتبية على أساسها؛ لتكون بداية الستقالل قرارات قادة األمة ُحك اًما كانوا أم حمكومني. - 7



ه أن يسهم يف تنقية املناهج يف الدول العربية واإلسالمية مما علق هبا من آاثر الَغْزو العمل على تشجيع كل ما ِمْن شأن - 8
 الِفْكِري.

 
 مقرتحات الدراسة: - 13

 تقرتح الدراسة القيام ابلبحوث التالية لإلسهام يف تقوية اهلُوية اإلسالمية:
 اإلسالمية، واملتطلبات الرتبوية الالزمة للرُِّقي هبا. عمل دراسة منفردة عن اللغة العربية؛ كُمَقوِ م من مقومات اهلُوية - 1
  عمل دراسة منفردة عن التاريخ اإلسالمي؛ كُمَقو م من مقومات اهلُوية اإلسالمية، واملتطلبات الرتبوية الالزمة لتدعيمه. - 2
عات أخرى غري جامعة األزهر، اليت عمل دراسة ميدانية عن املتطلبات الرتبوية الالزمة؛ لتدعيم اهلُوية اإلسالمية يف جام - 3

  أجرى عليها الباحث دراسته.
 عمل دراسة عن أتثري التغريب على الفكر اإلسالمي، واملتطلبات الالزمة ملواجهته. - 4
تناول بعض الشخصيات بدراسة مؤلفاهتا، واستخراج إسهاماهتا الرتبوية اليت تتعلق ابهلُوية اإلسالمية، وخباصة  - 5

 ت الرؤية العصرية اليت ال تتعارض مع أصول اإلسالم.الشخصيات ذا
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 .3م، ص1997ر: "شخصية املسلم كما يصنعها اإلسالم"، القاهرة، مطابع روز اليوسف، عبداملنعم النم   [3]
 .52مؤشرات حول احلضارة اإلسالمية"، القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزيع، د. ت، صعماد الدين خليل: "   [4]
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حممد بنكريان: "الوعي احلضاري املطلوب"، منار اإلسالم، العدد اخلامس، السنة احلادية والعشرون، اإلمارات، وزارة    [9]

 .95م، ص 1995الشؤون اإلسالمية واألوقاف، نوفمَب 
 .54م، ص1999أمحد املهدي عبداحلليم: "التحدايت الرتبوية لألمة العربية"، القاهرة، دار الشروق،    [10]
ممدوح الصديف حممد، وفرغل عبداحلميد: "التحدايت الرتبوية اليت تواجه العامل اإلسالمي يف القرن احلادي    [11]

ابلتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، األقصر،  والعشرين"، دراسة حتليلية، ندوة رابطة اجلامعات اإلسالمية
 .17، 16م، ص ص1998

 .12م، ص1998ايل: "حقيقة القومية العربية"، القاهرة، هنضة مصر، حممد الغز    [12]
ة ودور الرتبية يف حتقيقها"، رسالة دكتوراه غري منشورة، تربية عني مشس، يوسف خليل يوسف: "القومية العربي   [13]

 .80م، ص1962
 .202، 200م، ص 1975سني: "اإلسالم واحلضارة الغربية"، القاهرة، مؤسسة الرسالة، حممد حممد ح   [14]
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م، ص 1994الثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة"، القاهرة، مكتبة وهبة، يوسف القرضاوي: "   [15]
 وما بعدها. 177

 .194، 193م، ص 1999سعيد إمساعيل علي: "نظرات يف الرتبية اإلسالمية"، القاهرة، مكتبة وهبة،    [16]
 .34د الدين خليل: "مؤشرات حول احلضارة اإلسالمية"، مرجع سابق، ص عما [17]
 .45م، ص1999القاهرة، مكتبة وهبة،  5مي"، طعلى جريشة: "حاضر العامل اإلسال   [18]
ايت"، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع عبدهللا انصح علوان: "الشباب املسلم يف مواجهة التحد   [19]

  .142م، ص 1993والرتمجة، 
أمحد خريي كاظم: "مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس"، القاهرة، دار النهضة العربية، جابر عبداحلميد، و    [20]

 .134م، ص 1996
رَاسة.س *   وف يرد مفهوم اهلُوية اإلسالمية ابلتفصيل يف الفصل الثاين من الدِ 
 .654م، ص2000"املعجم الوجيز"، القاهرة، ُممع اللغة العربية، مصطفى حجازي وآخرون:    [21]
 .1039م، ص1972، القاهرة، ُممع اللغة العربية، 3، ط2سيط"، ج إبراهيم مدكور وآخرون: "املعجم الو    [22]
 .601داد وتصنيف: يوسف خياط، بريوت، دار لسان العرب، د.ت، صابن منظور: "لسان العرب احمليط"، إع   [23]
رتبوية لطفل ما قبل املدرسة االبتدائية يف القرية املصرية يف ضوء الوظيفة حممد عبدالرازق خالد: "املُتطلبات ال   [24]

  .11م، ص1991الرتبوية للكتاتيب"، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، 
حممد املصيلحي سامل: "وعي الطالب اجلامعي ببعض التحدايت اليت تواجه اجملتمع املصري يف اآلونة الراهنة"،    [25]

  .277 - 175م، ص ص1998، 75دراسة ميدانية، ُملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد 
 عبدالعزيز حممد عطية: "تعميق االنتماء لدى شباب اجلامعات املصرية يف إطار املنهج اإلسالمي"، رسالة دكتوراه   [26]

  ه .1410غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، 
 جتابه اجملتمع اإلسالمي؛ كما يراها مفكرو اإلسالم، ودور الرتبية انصر على أمحد بشيه: "التحدايت املعاصرة اليت   [27]

  م.1987اإلسالمية يف مواجهتها"، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا، 
، مكتب الرتبية العريب، السنة العاشرة، 33جابر عبداحلميد جابر: "التحدي الرتبوي"، ُملة رسالة اخلليج، عدد    [28]

 م.1990
، 1جابر عبداحلميد جابر: "التعليم وحتدايت القرن احلادي والعشرين"، حبوث مؤمتر تربية الغد يف العامل العريب، ج    [29]

 م.1997ُملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، مارس 
محود السعدون، ووليم عبيد: "التحدايت العلمية والتكنولوجية ودور التعليم العايل يف مواجهتها"، مؤمتر التعليم    [30]

العايل العريب، وحتدايت مطلع القرن احلادي والعشرين، املؤمتر العلمي الثاين لقسم أصول الرتبية، جامعة الكويت، إبريل 
 م.1994

 م.1998حسني كامل هباء الدين: "اجلامعات وحتدايت العصر"، وزارة الرتبية والتعليم، مصر، قطاع الكتب،    [31]
حممد ُماهد سيد أمحد: "الوعي ببعض التحدايت الرتبوية املعاصرة لدى طالب كليات الرتبية"، رسالة ماجستري    [32]

 م.2001ه ، 1422غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، 
إبراهيم عبدالرافع: "املتطلبات املهنية لعضو هيئة التدريس بكليات الرتبية مبصر يف ضوء التحدايت الرتبوية    [33]

 م.2001ه ، 1422ر، املعاصرة"، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزه
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انظر النسب املئوية ذات الداللة اليت حصل عليها كل من الفئتنِي يف نتائج الدراسة امليدانية، واليت توضح ما ذكره  *
 الباحث.

 
 


