
 
 

ل 

  

 

   باللغة العربيةصالملخّ

 ةة الجماعية والهوي الفرديالخصائصة وسيطة بين  كهوينتماء المدرسياإل

  فلسطين-لدى طلبة القدس

  إعداد

  )فتيحة(فاطمة يوسف يعقوب شرف

  بإشراف

  إبراهيم مكّاوي : الدكتور

  
طلبةعرف على واقع راسة التّهدفت الدفّ الصامن األساسيين في مدرسة ابع والثّين الس

ة ة والهوية الفرديومدى مساهمة  المدرسة في بلورة الهويفي القدس مليسون إجمعية 

  . ماهي معها وتعزيز انتمائهم والتّلطلبتها الجماعية

ـ ابع و ين الـس  فّ الص طلبةنت من   نة تكو دراسة على عي  أجريت الّ  وقد   اسـتخدمت  وامن  الثّ

قـارير  التّّ-3مالحظـات الباحثـة   -2 المقابلـة    -1دراسة وهي   الباحثة ثالثة أدوات في الّ    

لعـام   خـالل ا   تمت الدراسة على مرحلتين وعلى طول فـصلين دراسـيين           ، و ةالمدرسي

  .2009-2008الدراسي 

ب النظرية  راسة تم تحليل المعلومات التي وردت في المقابالت حس        جابة على سؤال الد   ولإل

 االسـتعانة بـبعض      استخالص موضوعات تكررت في أغلب االجابات وتم       جذرة وتم تالم

     المشاهدات وما جاء في بعض الس جمعيـة  ة لمعرفة مدى مساهمة مدرسـة     جالت المدرسي  



 
 

م 

وتعزيز انتمـائهم والتمـاهي     لطلبتها   الجماعيةة  ة والهوي ة الفردي مليسون في بلورة الهوي   إ

  .     معها

  -:إلىراسة  نتائج الدصتخل

 بذلك، حيث أكـد     الطّلبةة ووعي   ة والوطني  في رسالة المدرسة االجتماعي    الوضوح-1

، وهـذا يـدفعهم الـى       طمئنانعور باإلنتماء واإل   للشِّ لبة بأن هذا الوعي ضروري    الطّ

مان يحمـي   عور باأل خصية، وكذلك الشّ  راسة وتنمية المواهب وبناء الشّ    بداع في الد  اإل

ـ إلعالقـات ا  القـة و  ذى والعنف ويعمل على بناء الثّ     عرض لأل  من التّ  طّلبةال ة جتماعي

وهذا يعمـل علـى      ات واحترام االخرين   على تقدير الذّ   تقوم تنبذ العنف و    التي زةمميال

  .همزرع بذور الخير في نفوس

له دور في صقل     ة المختلفة شاطات المدرسي الب في النّ   أن انخراط الطّ   التأكيد على -2

وأوضح الطلبـة أن    ،  كاديمي على تحصيلهم األ    ويؤثر ايجاباً  ،وبلورة هويتهم ووعيهم  

 وينتمون لهـا ممـا      ،لمدرسة ويشعرون بمحبة المدرسة    تجمعهم في ا    مشتركة   اأهداف

 الطّلبـة الب من خالل الفرص المتنوعة أمـام        حداث تغيير في سلوك الطّ    إلى  إيؤدي  

 في هويتهم وشخصياتهم وطريقة تفكيرهم ممـا        تي تؤثر لممارسة النشاطات المختلفة الّ   

  .دائهم األكاديميأن لى تحسإيؤدي 

مليسون التي تكونت   إ مدرسة جمعية    لدى طلبة ة  ة المدرسي جتماعية اإل لهويا  بروز -3

لديهم نتيجة خبراتهم المتراكمة على مدى ثالث سنوات وبـرزت لـديهم مـشاعرهم              

جابيةهم للمدرسة وتوجهاتها االيالخاصة وحب.  



 
 

ن 

  :خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

  :على صعيد المدرسة

، توفير البيئة المدرسية االمنة والجاذبة للتعلم المتواصلة مع األهل والزارعة لقيم            أوالً

  .اإلنتماء للمدرسة والوطن

 من تأثير    لما لها   وزناً  لها  التي ال تقيم    المدارس اإلهتمام بالنشاطات الالمنجية في   ،  ثانياً

  .لى التحصيل وعلى هويات الطلبة واهتماماتهمع

 الهوية في المناهج التعليمية المختلفة في إطار اإلعتزاز بها والفخر وتقبل            ورود،  ثالثاً

،وتحرك المعلم بالمنهاج  بين الحاضر والماضي مشجعا طالبه علـى التحليـل             اآلخر

  .والنقد مقرناً بها األنشطة لتأصيل المعارف في نفوس الطلبة

  .ابعاً، بروز الهوية اإلجتماعية المدرسية عبر رسالة المدرسة ورؤيتها التربويةر

  على صعيد األهل والمجتمع المحلي ومؤسساته

الدور الكبير لهما في دعم التعليم ومحاربة اإلختراق الفاضح للقيم اإلسرائيلية لشارعنا            

 في  ذة المؤسسات منوط به بدراسة ميدانية حول الدور ال     قياملل وأدعو الباحثين المقدسي،  

  .تشكيل هويات األفراد

  

  

 

 

 


