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 مقدمة :
األهل والسكن، وجعل احلمد هلل الذي أودع القلوب حمبة الوطن، وجبل النفوس على حّب 

يف قرب األوطان راحة البدن، ويف البعد عنها ازدياد اللوعة والشجن، سبحانه ال يأخذه نوم وال 
وسن، له احلمد على أفضاله واملنن، وله الشكر ما تعاقب الفرقدان وطال الزمن، والصالة على حممد 

ق األمني خري مؤمتن، دعا إىل ربه ما أرعد الربق وهنت، والسالم عليه ما أقام رحٌل أو ظعن، الصاد
يف حمكم تنزيله مشريًا اىل نعمة  اهلل تعاىل فقال يف السر والعلن، وجنانا اهلل به من مظالت الفنت.

 وقوله تعاىلأخوة﴾ إمنا املؤمنون ﴿ الوحدة والتآلف بني املؤمنني : بسم اهلل الرمحن الرحيم
يًعا ﴿ َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ

َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا َآِمًنا َواْرُزْق ﴿سبحانه وتعاىل  وقال  ﴾فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا
ُهْم بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر قَالَ  أَْهَلهُ  َوَمْن َكَفَر فَأَُمت ُِّعُه قَِلياًل ُُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب  ِمَن الثََّمرَاِت َمْن َآَمَن ِمن ْ
، والسالم عليه السالم هذا الدعاء باألمنوهنا حكى اهلل عن خليله إبراهيم  ﴾َوبِْئَس اْلَمِصريُ  النَّارِ 

، ، والبلد اْلمن هو الذي يأمن اإلنسان فيه على ماله وعرضه ونفسه، هلذا البلد احلرامورغد العيش
كما قال رسول   .وال يتحقق ذلك هلذا البلد إال بوحدة أفراده وشعورهم أهنم على قلب رجل واحد

صلى اهلل عليه وسلم : )ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس  اهلل
وغريها من اْليات واألحاديث يف  ()املسلم أخو املسلموقوله أيضًا :  (من مات على عصبية منا

 .هذا املعىن

إن موضوع الوح دة الوطني ة م ن املوض وعات الش اوكة، واألم ور الط رية ال ا ينبط   التع اط  معه ا 
بتيقظ، واألخذ هبا ِبذر، والتعامل معها َوفق امل نه  الص حي ، ب ال غل و يفس د العقي دة، أو إف را   رجه ا 

ام التفك ري، فه   عن مسارها احلقيق ، وإال ألصبحت غري ذات جدوى يتع ذر تطبيقه ا لقل ة ال وع  وانع د
أمر دعا إليه اإلسالم وحث على فعلها، وأرش د إىل االتص اهب هب ا ش ريطة أن تك ون و نه  وس ط  معت دل 

 حيفظ حقوقها، ويسري أمورها، ويأخذ هبا إىل شاطئ األمان. 

وموض  وع الوح  دة الوطني   ة م  ن املوض  وعات املهم   ة والض  رورية يف حي  اة الف   رد وا تم    ال  ا ب   رزت 
ا يف اْلون  ة األخ  رية، ح  ني عص  ف ببالدن  ا كث  ري م  ن الف  نت واأله  واء الض  الة املض  لة ال  ا رك  ب احلاج  ة إليه  

موجته  ا م  ن بَ عُ  د م  نهجهم ع  ن الكت  اب والس  نة، وق  لَّ انتم  ا هم وُض  عف اط  اهم إىل تعزي  ز وح  دة وط  نهم، 
   .به ويل أمرهم، وطاهلوا ما نادى  فخالفوا ما دعا إليه اإلسالم، وأغفلوا ما أرشد إليه نيب الرمحة 
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اهلاجس الرويس الذي يشطل السياسيني واالجتماعيني، وص ناع  لعل هاجس الوحدة الوطنية هوو 
القرار السياس  والسلطة التنفيذي ة والتش ريعية يف الوق ت ال راهن. فالوح دة الوطني ة كم ا يعتربه ا ا مي   ه   

ال  ذي تتجم    م  ن خالل  ه كاف  ة  ال  ا األمح  ر ال  ذي ال يس  م  ألح  د أن ين  ال منه  ا، وه    اهل  دهب ال  رويس
الفئات والشراو  االجتماعية داخل ا تم  لتحقيقه. فه  الشعار ال ذي يرفع ه ا مي   دون اس تثناء، وه   
املقول  ة ال  ا ال يقب  ل أي ط  رهب م  ن األط  راهب أو أي م  ن الفئ  ات أن تش  عر بأهن  ا تس  عى بص  ورة مقص  ودة أو 

 يها، أو زعزعة بناءها.غري مقصودة يف هدمها، أو شق جدراهنا املبنية عل

ولك   ن يبق   ى الس   ؤال ع   ن م   ا ه      مفه   وم يش    ا في   ه ا مي     لتحقيق   ه، فالوح   دة الوطني   ة ه    
يف  ا امعات ومدارس التعل يم الع اماملؤثرات واملخاطر الا من املمكن أن تزعزع هذا املفهوم، وما هو دور 

لتعزي   ز ه   ذا  معلم     التعل   يم الع   امو ع   ات أس   اتذة ا اموم   ا ه   و ال   دور امللق     عل   ى  الوح   دة الوطني   ة، تعزي   ز
املفه  وم والتأكي  د عل  ى املف  اهيم املرتبط  ة ب  ه ل  دى ط  الب ا امع  ات وط  الب التعل  يم الع  ام باململك  ة العربي  ة 

جاب  ة عل  ى ه  ذه التس  ا الت الرويس  ة، فه  ذه . ولع  ل اهل  دهب ال  رويس م  ن وراء ه  ذه الورق  ة ه  و اإلالس  عودية
يف  وطني  ة، ودور ك  الً م  ن أس  اتذة ا امع  ات ومعلم    التعل  يم الع  ام الوح  دة التتن  اول مفه  وم الورق  ة س  وهب 

   .هبذا املفهومالقيم املرتبطة  تعزيز الوحدة الوطنية التأكيد على

 Patriotism Unity مفهوم الوحدة الوطنية:أوالً : تحديد 

اختلف فيه الوحدة تعين طمي  األشياء املتفرقة يف كل واحد مطرد، أما مفهوم الوطنية فقد  
: انتماء اإلنسان إىل دولة معينة حيمل جنسيتها ويدين  سب رأي البعض أن الوطنية ه الباحثون، فبح

بالوالء إليها، على اعتبار أن الدوله ما ه  سوى َجاعة من الناس تستقر يف إقليم حمدد وختض  حلكومة 
الفكر السياس  املعاصر ه  احتاٌد منظمة، ويرى البعض اْلخر من الباحثني أن الوحدة الوطنية وفهوم 

وسياسية، تعزز  اختيارٌي بني ا موعات الا تدرا أن وحدهتا تكسبها منوًا زاوداً، وميزات اقتصادية
 (120: 2010مكانتها العاملية. )بلولة، إبراهيم، 

فريت  با  ومباش  ر م    مف  اهيم اجتماعي  ة أخ  رى، لع  ل مفه  وم الوح  دة الوطني  ة ي  رتبا بش  كل كب  ريو
االنتم اء وال والء ق د  مثل االنتماء، والوالء، وغريه ا، ولع ل مفه وم وم الوحدة الوطنية مثاًل م  مفاهيم مفه

 ل ال  وطن وبالت  ايل الوح  دة الوطني  ة،يراه  ا ال  بعض بأهن  ا ق  يم حم  ددة ت  ؤدي يف النهاي  ة إىل حتقي  ق الوح  دة داخ  
ويظهر مفه وم آخ ر  الوحدة الوطنية،مقومات من مقومات الوالء واالنتماء بالتايل مها   وقد يكون مفهوم
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قد يكون مالصقاً ملفهوم الوحدة الوطنية واملتمثل يف مفهوم املواطنة والا ميكن تعريفه ا كم ا ج اء يف داو رة 
نه ه ذه العالق ة املعارهب الربيطانية بأهنا العالقة بني الفرد والدولة الا يتحدد من خالل الق انون، وم ا تتض م

)املنش   اوي،  مف   اهيم متداخل   ة ال خت   ر  ع   ن نط   اق مفه   وم الوح   دة الوطني   ة. فه   ذه م   ن واجب   ات وحق   وق،
 (8: 2007عبداحلميد. 

احت اد يف أهن ا   ميكن تبين تعريف خاص للوحدة الوطنية فيم ا ذك ره آل مب ارامن خالل ما سبق، 
  ،مك  ان واح  د وحت  ت راي  ة حك  م واح  دة جمموع  ة م  ن البش  ر يف ال  دين واالقتص  اد واالجتم  اع والت  اري  يف

فالوحدة الوطنية ه  اندما  اجتماع  بني شراو  ا تم  كافة حتت حكم واحد، ويف إقل يم حم دد ب اخ   
)آل مب   ارا،  ت   ام ع   ن ه   ذا االنتم   اء، وبش   عور  م     ه   ذه الش   راو  م   ن أج   ل مص   لحة واح   دة ومش    كة.

 (23: 2005عبداهلل، 

 أبن  اء ا ماع  ة ومي    قل  وهبم بأهن  ا  الش  عور ا مع    ال  ذي ي  ربا ب  ني الوح  دة الوطني  ة كم  ا تع  رهب
ِب   ب ال   وطن وا ماع   ة، واالس   تعداد لب   ذل أقص   ى ا ه   د يف س   بيل بناوهم   ا، واالس   تعداد للم   وت دفاع   اً 

 (Patrick, J. 2009: 12) .عنهما 

أبن اء ال وطن أخرياً، يعرهب الباحث مفهوم الوحدة الوطنية يف ه ذه الورق ة بأن ه  توح د وطم   ك ل و 
اي دلوجياهتم وتوجه اهتم الفكري ة و و وج دان ومش اعر ا ابي ة ت دفعهم وحتف زهم إىل الواحد، مهما اختلفت 

 ممارسات وسلوكيات موحدة طاه قضاياهم الوطنية والارجية 

 : الوحدة الوطنية لدى طالب الجامعةمفهوم في تعزيز  أساتذة الجامعات دورثانياً: 

 ا تم  مؤسسات هبا تقوم الا ا هود من جمموعة حصيلة ه  عملية تعزيز الوحدة الوطنية إن

 واملقررات الكتب يف كل  بشكل تعلمها ميكن ال وأنه التعليمية، وغري التعليمية الرمسية، وغري الرمسية

 أو ال بوية املؤسسة داخل تتم الا والتطبيقات املمارسات على األوىل بالدرجة تعتمد بل الدراسية،

 وتنمية ا تمع ، املواطن تكوين على داوم بشكل العمل ينبط  ِبيث مستمرة؛ عملية، كما أهنا خارجها

، إليه ينتم  الذي ا تم  دينامية يف مشاركته مستوى وتطوير سلوكه وترسي  وواجباته، حقوقه بنظام وعيه
 مسئوالً  املواطن طعل أن املف ض من إذ املسؤولية، على تربية جوهرها يف الوحدة الوطنية على فال بية

 (23: 2007)سلطان، حممود صديق.  .جمتمعه يف فعال بشكل ومشاركا املسؤولية، كامل

 



5 
 

الشعور تنمية  إىل اهلادفة ال بية لدى طالب ا امعة تقدمي بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية يقصدو 
 هاكل فرد داخل شعور تعزيزو  ا مع  الذي يربا بني أبناء ا ماعة ومي  قلوهبم ِبب الوطن وا ماعة

 ،االنتماء بثقافة الفرد تشب  حد إىل الشعور هذا لريتق  وثقافته وبيئته ونظامه وقيمه جمتمعه إىل باالنتماء
 تعزيز الوحدة الوطنيةف ،ماومكتسباهت ا ماعة والوطن قيم عن دفاعه ويف سلوكه يف ذلك يتمثل وأن

 صاحلني مواطنني تكوين يف يسهم بشكل ،أفراده م  إ ابًيا وتفاعله وجتمعه الفرد معرفة تنمية تضمني

، مدركني ملا عليهم من واجبات وما هلم وخارجه جمتمعهم داخل يع ضهم ما على احلكم من متمكنني
 (C.C.E. 2009: 36) من حقوق دومنا إفرا  أو تفريا.

 تتوجه داوًما األنظار فإن وتنموية، وتعليمية وتربوية علمية كمؤسسة ا امعة طبيعة من وانطالقًا

تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية  كذلك والعلمية، املؤهلة البشرية والقوى والطاقات الكوادر إعداد يف إليها
 على حيدث ذلك كل ،طاهها إ ابية اطاهات وتكوين الطالب نفوس يف ا تم  ومعتقدات قيم غرسو 

  .وغايتها الشاملة التنمية ووسيلة الوطن ثروة الطالب هم هؤالءأن  اعتبار

ل ، م  ن خ  الل تفعي  الس  عوديدع  م الوح  دة الوطني  ة ألبن  اء ا تم     وألس  اتذة ا امع  ة دور فاع  ل يف
مل ا ج اء ب ه ال دين م ن ق يم، حت ث عل ى األخ وة اإلنس انية والتس ام   دور الدين ىف ذلك، من خ الل تبن يهم

ض   د  طالهب   موج   ه الف   نت، م     حماول   ة حتص   ني وع   ى  ونش   ر الس   الم والوق   وهب ىف وقب   ول واح    ام اْلخ   ر،
ال  دعاوى ال  و ت  رو  هل  ا ق  وى أجنبي  ة، وت  تهم خالهل  ا الثقاف  ة العربي  ة اإلس  المية،  لوه  ا م  ن التس  ام  وقب  ول 

 اْلخر.

 خلق خالل من تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالب ا امعة دور أساتذة ا امعة يف يتحددكما 

 القيمو  هذا املفهوم وتشرب اكتساب على هؤالء الطالب تشج  مناسبة تعلمية تعليمية بيئة أو مناخ
 بدور وقيامه الطالب أمام حسنة قدوة أستاذ ا امعة يكون أن خالل من ويتحقق ذلك ،املرتبطة به

 الدميقراطية إىل أقرب ويكون القيم تلكذلك املفهوم و  شخصيته يف تتجسد الذي الفاضل املريب
 ،ِبرية رأيهم عن بالتعبري هلم ويسم  هلم ويسم  حي مهم ،طالبه وبني بينه ودية عالقات ويكون
الوحدة  تعزيز يف وبارزًا مهًما دورًاالا ميارسها م  هؤالء الطالب  الطالبية األنشطة تلعب ذلك جبانب
. واملشاركة واملساواة والعدل والتسام  التطوع  والعمل التعاون روح طسيد خالل من الوطنية

 (42: 2011)احلكم ، إبراهيم. 
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 الوحدة الوطنية مفهوم يتضمنها الا القيم من جمموعة استخالص ميكن السابق ضوء يفو
 ومنها طالب ا امعة لدى وتعزيزها وتدعيمها تنميتها  ب على أساتذة ا امعات أن يعمدوا إىل والا

: 
وإحساسهم وسئوليتهم يف مواجهتها، توعية الطالب باملشكالت والصعاب الا تواجه وطنهم،  -

 والتماس احللول اإل ابية هلا متعاونني شركاء يف البذل والعطاء.
اعية والسياسية والفرص ، وتأكيد حقهم يف املساواة االجتمتعريف الطالب ِبقوقهم وواجباهتم- -

 انتخابات احتاد الطالب.، وتدريبهم على ذلك من خالل أساليب متعددة مثل املتكافئة
تبه ا تكوالر ية الناقدة ملتنمية القدرة على التفسري الصحي  ل حداث ا ارية يف الوطن،  -

وعاملية وتأثري هذه  ذاعات والتلفاز، من أحداث حملية، وما تذيعه اإلالصحف وا الت
 األحداث العاملية على مصاحل الوطن.

 داخ ل املدرس ة وأمهه ا األس س شخص يةتعليم طالبه كيفية تطبيق اس  اتيجيات إدارة الالف ات ال -
 اإلسالمية لتسوية الالفات يف العمل.

 يشعر طالبه باألمان واحلب والتقدير لذاهتم ولآلخرين. -

ويف األنش   طة بتع   اون َج   اع  وس   يادة روح  البح   ث ع   ن املعرف   ةتب   ديل ص   فة التن   افس الف   ردي يف  -
 الفريق.

 غرس املرونة وتقبل آراء اْلخرين يف سلوا طالبه. -

ال  وطن واالنتم  اء إلي  ه ل  دى الط  الب، حي  ث ينم    ف  يهم مش  اعر احل  ب وال  والء هل  ذا    ح  برس  ي -
 .الوطن، وحيثهم على احلرص عليه والدفاع عنه ضد كل معتد أثيم

     .يف نفوس الطالب التعاون التسام  قيم تعزيز -
 .وتقبل الرأى األخر، حو لو اختلفت وجهات النظر الرأي عن التعبري حرية تنمية -
 .الطالب بأنفسهم، من خالل اح م وجهة نظرهم وعدم التقليل منها بأي شكل ثقة تعزيز -
 .وعدم التفريا فيها بأي حال من األحوال ِبقوقه التمسك على الطالب قدرة تنمية -
 .وعدم التقصري فيها بأي حال من األحوال اإللتزام بأداء واجباته على الطالب قدرة تنمية -
 .السعودي ا تم  أخالقيات مراعاةتوعية الطالب بضرورة  -
 .اْلخرين على واالنفتاح احلوار مهارات تنمية -
 .الذي يؤدي إىل التنمية والتحسني وليس النقد اهلدام اإل ايب النقد على القدرة زيادة -
 .حتيز دون األشياء على املوضوعية األحكام إصدار على القدرة تنمية -
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احملافظة على مرافق الوطن العامة، ك الثروة املاوي ة، والطرق ات، واملنش آت العام ة،  اىلالناشئة  يرشد -
 .ثروة وطنيةكومؤسسات الدولة، باعتبارها ملك للجمي ،  

 .مهارات اختاذ القرار واحلوار واح ام احلقوق والواجبات لدى الطالب ينم  -

، لتك   وين ط   الب ال   ريي التط   وع  وال   دم  يرس    مفه   وم التع   اون م     اْلخ   رين والقي   ام بالعم   ل -
 .أكثر فعالية يف احلياة العامة

 .البناء اإل ايب احلوار ثقافة إغناء يف املسامهة -
 .الذات واستقاللية الشخصية احلرية بقيمة اإلدراا تعزيز -
 .حاجاهتم تلبية يف ا تم  أفراد مساعدةاملشاركة ا تمعية من خالل  ضرورة على التأكيد -
 .أشكاله بكل والتمييز والعصبية العنف نبذ مبدأ تعزيز -
 .فيه واالخنرا  ا ماع  العمل قيمة تقدير -
 تضامن م  هذه الفئات بكل أشكاهلا.وال الاصة احلاجات ذوي بقضايا االهتمام -
الط   الب م   ن األفك   ار اهلدام   ة ال   ا يبثه   ا مروجوه   ا ع   رب القن   وات املختلف   ة وال   ا ت   ؤدي إىل  حي   ذر -

، وخصوص اً أن ه ذا العم ر تتك ون في ه نف وس الط الباالنتم اء ال وطين يف الوحدة الوطنية و زعزعة 
  : االطاهات والقيم وميكن ذلك عن طريق

استض افة العلم اء املوث وق يف علمه م لبي ان امل نه  الص حي  يف تلق   األفك ار واملوق ف الص حي    -
  .منها

، والس    ع  إىل عق    وهلمال    ا تس    اور  للوص    ول إىل الش    بهات الط    البإقام    ة برن    ام  ح    واري م       -
 .إبطاهلا

دم     الط   الب يف جم   تمعهم ع   ن طري   ق زي   ارات منس   قة لل   دواور احلكومي   ة، ومؤسس   ات ا تم      -
امل  د ، وإيض  اح أن الطال  ب ج  زء م  ن ه  ذا ا تم    الكب  ري ل  ه م  ا ل  ه م  ن واجب  ات، وعلي  ه م  ا علي  ه 

، عب  دالفتاح، 2009، عب  د ال  رمحن وآخ  رون. ، زع  رب2011)احلكم   ، إب  راهيم.  .م  ن حق  وق
  (2001، سليمان، أمحد.2002، خليفة وشحاته. 2004يوسف. 
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 :لدى طالبهم  فى تأكيد الوحدة الوطنية معلمي التعليم العامدور ثالثاً : 

فلعلنا يف هذه الورقة نربز دور ، لدى الطالب كبري تعزيز مفهوم الوحدة الوطنيةإن دور املعلم يف 
املعلم كأداة وطنية إصالحية مؤثرة هلا دورها الفاعل املتجدد يف تصحي  وتطوير مسار العملية ال بوية 

يف  ،بواجباته تشريف ال تكليف فقيامه ،قيم الوحدة الوطنية واالنتماء الوطين يف نفوس الناشئةوغرس 
واحد بفضل اهلل ُث لقوة التالحم بني والة األمر والشعب هذا الوطن املعطاء ا مي  على قلب رجل 

لون الوحدة الوطنية الا تنمو وتكرب بسبب احلب والتعايش  ِِ بأمن وأمان حتت لواء وختلف شراوحه ميثَّ
ية بطرس حب الوطن واالنتماء إليه والوحدة بني أبناوه من َجي  أن يقدر مسؤولياته الوطن واحد والبد
 وتعميق القيم الدينية واألخالقية.ه واالعتزاز باهلوية اإلسالمية لدى طالب الطواوف

والا مير فيها معظم فئات  ،ذي يقوم بعملية التعليم املنهجيةفهو الشخص ال ،فمهنته عظيمة
وتأثريه هو األبلغ  ،، فرسالته ه  الرسالة األمسىحيث يلقى كل فرد نوعا ما من التعليم ، ا تم

القيم  ويرسم  شكل العقول والثقافات من خالل هندسة العقل البشري وحيددوهو الذي ي ،واألجدى
وهذا ما نتوقعه وما   –بكل تأكيد إذا كان املعلم ميتلك حساً وطنيا وقلباً صاحلًا إطار مستقبل األمة، و 

رويداً استطاع أن يتلقف البذرة الا بذرهتا األسرة لريعاها وينشئها  –نعرفه عن املنتمني لسلك التعليم 
امللقاة على  ةفاملسؤولي اح الضالة وال األعاصري العاتية،رويدًا إىل أن تقف صلبة يانعة ال تؤثر فيها الري

عاتق املعلم طعله يبدع وحي ق من أجل أن يكون مشعة تضئ طريق السالكني حو زاده اإلحراق طيباً، 
طورة الدور الذي يقوم به املعلم ال تكمن يف فخ ،يع  ما ألق  على عاتقه من أمانة فلزاماً على املعلم أن

تدريبه للناشئة والشباب بقدر ما تكمن يف قيادته وريادته لطالبه. إن دوره كقاود هو الذي مييزه عن غريه 
 (6: 1430)الشهري، حممد.  .لعمل يف جماالت أخرى غري التدريسمن القاومني با

املرتبطة بالبع د املع ريف،  الوحدة الوطنية مفهوم يتضمنها الا القيم من جمموعة استخالص ميكنو 
ويقص      د ب      ه الق      درات الفكري      ة والثقافي      ة، مث      ل: التفك      ري الناق      د، والتحلي      ل، واخت      اذ الق      رارات، وح      ل 

بل  ورة املف  اهيم ا   ردة واالطاه  ات اإل ابي  ة وربطه  ا باملعل  م  أن يق  وم املش  كالت... وغريه  ا، ويقتض    ذل  ك
م  ن املق  ررات الدراس  ية أو القض  ايا واملش  كالت ا تمعي  ة، ومتكين  ه الط  الب م  ن باملوض  وعات املتاح  ة س  واء 

يقوم   وا بتعزي   ز مفه   وم أن  معلم     التعل   يم الع   ام    ب عل   ى  ، وم   ن ُثممارس   ة حق   وقهم وااللت   زام بس   ئولياهتم
  الوحدة الوطنية وما يرتبا هبا من مفاهيم من خالل قيامهم وا يل :
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موض وع التق اء لك ل التوجه ات واألفك ار واْلراء ال ا تعك س نوع اً م ن الوطني ة الوح دة  ع ل م ن  -
التعددي   ة الثقافي   ة والفكري   ة يف ا تم    ، وتنمي   ة الس   لوا االجتم   اع  واألخالق     املس   ؤول وإ    اد 

و يتعام   ل م    تالمي   ذه ووض  وعية بط   ض النظ  ر ع   ن أي  ة أبع   اد  ج  ذور هل  ا يف س   لوكيات التالمي  ذ،
  اوفية.عشاورية أو اجتماعية أو ط

التعام  ل م    طدي  د الثقاف  ة  ويق  در عل  ىيق  ود التجدي  د وص  ناعة ا تم    وفق  اً ملقتض  يات العص  ر،  -
 .احمللية والتفاعل م  الثقافة العاملية، بداًل من التلقني أو االنبهار والتوقف عند كل جديد

 .يعمل على التوفيق بني اْلراء وبناء وجهة نظر متطورة ومتطرية -

نشر ثقافة السالم، وااللتزام وبادئ العدل والتسام  واحلوار واالح ام ب ني أف راد  يكون له دوراً يف -
   .ا تم  وا ماعات والشعوب املختلفة بتنوعها العرق  والديين والثقايف

 .املهارات الفكرية وامللكات اإلبداعية لدى الطالب لتحقيق النمو العقل  لديهم ينم  -

 .الناشئة وؤسسات بلدهم، ومنظماته احلضارية يعرهب -

 أن يطرس يف نفوس طالبه أمهية العمل بروح الفريق الواحد داخل حجرة الدراسة. -

 .مواطنني مطلعني وعميق  التفكري يتحلون باملسؤولية، ومدركني حلقوقهم وواجباهتم يشكل -

ع  الكام  ل بالعوام  ل السياس  ية ال  و  ي  هيف تدريس  ه وتقومي  ه، وأن يك  ون لد يراع    التعددي  ة الثقافي  ة -
 (9-4: 2009)الطويل، ملياء.     .والثقافية واالجتماعية الا تؤثر على عمله

م  ن كفاي  ات ومس  ؤليات ومه  ارات واطاه  ات وأمن  ا  التعل  يم الع  ام معل  م إن م  ا تتطلب  ه مهن  ة ك  ذلك ف  
، وك   ان م   ن فه   ومتعزي   ز ه   ذا امل علن   ا نتف   ق عل   ى أن املعل   م وراء  تعزي   ز الوح   دة الوطني   ةس   لوكية متباين   ة يف 

ما وأن للمعل  م دور كب  ري يف س  يال ، الوح  دة الوطني  ةالطبيع    أن يك  ون الطال  ب نتيج  ة تربوي  ة متمي  زة و  و 
، ل ذلك يق  ح التأكي د ن خ الل املمارس ات اليومي ة لطالب هببع دها امله اري م  الوحدة الوطني ةمفهوم  تأكيد
 من خالل ما يل  :، دى الطالبل وطنيةتعزيز مفهوم الوحدة اليف  تساعدآليات  على

 –  احلري  ة   –االنتم  اء     –خدم  ة ا تم   ) الط  البعن  د  الوح  دة الوطني ةمف  اهيم وأبع  اد  يع زز -
( يف صورة سلوا يستطي  أن يدرب عليه ا التالمي ذ يف األنش طة الص فية و ..اخلاملشاركة السياسية

 .الالصفية
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، لتكوين ط الب أكث ر الريي التطوع  والدم  بالعمل يرس  مفهوم التعاون م  اْلخرين والقيام -
 .فعالية يف احلياة العامة

 .ميارس دوره بفعالية وكفاءة يف التدريس والتقييم والنمو املهين -

طرق التدريس احلالية بطراوق تدريس قاوم ة عل ى املش اركة يف تك وين املعرف ة وتش كيلها  يقوم بتطيري -
 .واكتشافها

وال  والء واالحت  اد والتع   اون ألنش  طة الطالبي  ة بامل  دارس م  ن خ  الل تنمي  ة مش  اعر االنتم  اء ا يش  ج  -
 (Coladaxci, T. 2002: 14-15) .لدى الطالب

هب ا، وتش جي  تع املهم معه ا بفك ر مبتك ر  طالبهحماوالً تعريف املتطريات احمللية والعاملية،  يستجل  -
 .نزواءوقادر على التالق  والتواصل بدال من الرفض واال

قدوة ومثاًل أعلى لطالبه يف حب وطنه، واالنتماء إلي ه، ويظه ر ذل ك يف أقوال ه ويف املظ اهر  يكون -
 .السلوكية الدالة

 .الناشئة على االش اا يف منظمات ا تم  املد  وا معيات الريية يف ا تم  احملل  يشج  -

 .با انب ا مايل للمدرسة بإنشاء احلداوق املدرسية يهتم -

 .مهارات اختاذ القرار واحلوار واح ام احلقوق والواجبات لدى الطالب ينم  -

 .على لعب دور ا ايب يف مدرستهم ويف جمتمعهم ويف العامل يشج  تالميذه -

احملافظة على مراف ق ال وطن العام ة، ك الثروة املاوي ة، والطرق ات، واملنش آت العام ة،  اىلالناشئة  يرشد -
 .ثروة وطنيةكملك للجمي ،   ومؤسسات الدولة، باعتبارها

التمثي  ل ولع  ب األدوار، يف تقم  ص بع  ض الشخص  يات التار ي  ة ال  ا يش ج  تالمي  ذه عل  ى ممارس  ة  -
 .املواطنة والوطنيةو  الوحدة الوطنية اتسمت باطاهات وقيم يف

م   ن خ   الل ال   ربام  واألنش   طة املتنوع   ة  مه   ارات املش   اركة والقي   ام بأنش   طة ا ابي   ة ومس   ؤولة ينم     -
 (8-6: 2009)قليالن، نوره.  .الصفية وغري الصفية

الوطني  ة الوجداني  ة تع  ين ح  ب  الوح  دةالبع  د الوج  دا  و  الوح  دة الوح  دة الوطني  ة، أبع  ادم  ن ك  ذلك 
وتش  ب  وجدان  ه بق  يم الوح  دة الوطني  ة، كم  ا يش  مل ه  ذا ه لوطن  ه والتف  ا  م  ن أج  ل خدمت  ه املعل  م وإخالص  

عملي   ة متواص   لة ، فه     لع   ادات والتقالي   د والفخ   ر باملق   درات التار ي   ةاالنتم   اء إىل األرض والن   اس وا البع   د
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، ويتض   دور لتعميق احلس والشعور بالواج ب ط اه ا تم  ، وتنمي ة الش عور باالنتم اء لل وطن واالعت زاز ب ه
 معلم  التعليم العام يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وجدانياً فيما يل  :

ط   الب معت   زين ب   وطنهم وب   والة أم   ره وبنظام   ه ومؤسس   اته االجتماعي   ة، ول   ديهم الق   درة يش   كل    -
 . على التضحية بالنفس واملال يف سبيل الدفاع عنه

  ح  ب ال  وطن واالنتم  اء إلي  ه ل  دى الط  الب، حي  ث ينم    ف  يهم مش  اعر احل  ب وال  والء هل  ذا رس  ي -
 .الوطن، وحيثهم على احلرص عليه والدفاع عنه ضد كل معتد أثيم

 ه ذه الق يم يف الط الب ويرس  حب الوطن والشعور باالنتماء إليه والوالء ل ه والوفاء ِبقوقه  يبث -
 .يف نفوسهم منذ الصطر

 .حب الوطن يف نفوس طالبه  دمته والعمل من أجل تقدمهم ينم  -

 . ، وفداء الوطن بكل ما هو غالٍ  ونفيسيف نفوس طالبه تنمية التضحية يعزز -

  .على أمن الوطن وسالمة ممتلكاته يف أذهان طالبهطرس حب احملافظة ي -

 (22-18: 2008)الكندري، يعقوب.  .حلفظ كرامتهم لنشءل العقاب البد  يتجنب -

، وأش رفها ال بالد ومكانته ا العظيم ة والاص ة، حي ث إهن ا تض م أعظ م البق اعه ذه  يؤكد عل ى دور -
 .عند املسلمني : مكة املكرمة ، واملدينة املنورة

 .عقد األمسيات الشعريةي، و القصص الوطنية يثري -

لتنمي ة االس تجابات الوطني ة، بتعري ف الناش ئة وؤسس ات بل دهم، احمليط ة البيئة واألم اكن  يستثمر -
 .ومنظماته احلضارية

  .، واملسامهة يف حلهااإلحساس وشكالت ا تم  يعزز -

اح   ام ال  نظم والتعليم  ات،  تنمي  ة، م  ن خ  الل احملافظ  ة عل  ى اس  تقرار ومتاس  ك ا تم   يؤك  د عل  ى  -
 .واالطاهات الوطنية

ه ا القل ب الن ابض للع امل ، ومكانته ا الرفيع ة باعتبار ململكة العربية السعودية الدينيةخصاوص ا يربز -
 . ، وقبلتهم ، ومنها بدأ نور اإلسالم يش  سناه يف أصقاع العاملاإلسالم 

األنش    طة وال    ربام  بواق     الط    الب ال    ذي ، أو للطال   ب س    واء يف امل    واد الدراس   ية ربا م    ا يق    دمي    -
 (2007، العنزي، بشرى. 2009)الشهري، حممد.   .يعيشونه



12 
 

الط   الب م   ن األفك   ار اهلدام   ة ال   ا يبثه   ا مروجوه   ا ع   رب القن   وات املختلف   ة وال   ا ت   ؤدي إىل  حي   ذر -
، وخصوص اً أن ه ذا العم ر تتك ون في ه نف وس الط الباالنتم اء ال وطين يف الوحدة الوطنية و زعزعة 

  : االطاهات والقيم وميكن ذلك عن طريق

استض افة العلم اء املوث وق يف علمه م لبي ان امل نه  الص حي  يف تلق   األفك ار واملوق ف الص حي    -
  .منها

، والس    ع  إىل عق    وهلمص    ول إىل الش    بهات ال    ا تس    اور للو  الط    البإقام    ة برن    ام  ح    واري م       -
 .إبطاهلا

 . ، وعالقتها املباشرة بالطالبة تبني إجنازات الوطنمعارض دوريإقامة  -

، ص  يانة العناي ة وراف ق املدرس  ة، وتش مل : هتيئ ة املص  لى املدرس  ، ص يانة املعام  ل، ص يانة احل داوق -
 .ة هبا والعناية بالفصول الدراسيةالكتب املدرسية والعناي

 .إشراا الطالب يف أنشطة مدرسية تقدم خدمات اجتماعية للمجتم  احملل   -

ق زي   ارات منس   قة لل   دواور احلكومي   ة، ومؤسس   ات ا تم     دم     الط   الب يف جم   تمعهم ع   ن طري    -
، وإيض  اح أن الطال  ب ج  زء م  ن ه  ذا ا تم    الكب  ري ل  ه م  ا ل  ه م  ن واجب  ات، وعلي  ه م  ا علي  ه امل  د 

 (12-5: 2010. )برغوث، عبدالعزيز   .من حقوق

 : الورقة البحثيةتوصيات رابعاً : 

وحو يقوم أساتذة ا امعات ومعلم  التعليم العام بأدوارهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 
 :  وا يل يوصى الباحث  ،على الوجه األكمل طالهبم

والثانوي  ة ب  ل ض  من أولوي  ات تنش  ئة تالمي  ذ املدرس  ة االبتداوي  ة مفه  وم الوح  دة الوطني  ة ك  ون أن ي .1
 وطالب ا امعة على ممارسة احلقوق والواجبات يف إطار ا ماعة الا ينتمون إليها.

عل     ى أن يس     لكوا يف حي     اهتم الس     لوا أس     تاذ ا امع     ة أو معل     م التعل     يم الع     ام طالب     ه ع     ود أن ي .2
د للق يم الص حيحة واملنطل ق م ن الرقاب ة الذاتي ة ول يس االجتماع  املرغوب فيه النات  عن متثل الفر 

    .خشية من العقاب أيا كان

، وميك   ن االرتق   اء هب   ا م   ن الفردي   ة إىل ي   درا اس   تاذ ا امع   ة أو املعل   م أن طالهب   م ل   ديهم ق   يمأن  .3
 . ، حو تتمثل لديهم مشاعر وقيم الوحدة الوطنيةا ماعية
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ه   ا القل   ب الن   ابض للع   امل ، ومكانته   ا الرفيع   ة باعتبار ني   ةململك   ة العربي   ة الس   عودية الديا منزل   ة ي   ربز .4
 . ، وقبلتهم ، ومنها بدأ نور اإلسالم يش  سناه يف أصقاع العاملاإلسالم 

املمارس    ات الفعلي     ة ل    بعض األعم    ال الوطني     ة، كاملش    اركة يف املناس    بات الوطني     ة، يق    وم ب    بعض  .5
 .وتنظيف الشواطئ

   .الوحدة الوطنيةاملناقشات واملناظرات حول مفهوم وضرورة يعقد  .6

ال  نظم  واح   ام طالب  ه،ط  رس ح  ب النظ  ام واالطاه  ات الوطني  ة، واألخ  وة والتف  اهم والتع  اون ب  ني ي .7
 . بتنمية احلس والشعور بالواجب طاه ا تم  ،الوحدة الوطنيةوالتعليمات، وواجبات 

ش  عر أن  ِبي  ث ي ؛والف  داء وامل  روءة يف نف  وس الط  الب عل  ى مكتس  بات ال  وطن مع  ا  الط  رية ي  وقظ .8
   .أو لطريه بالعبث وقدرات الوطن كل ما يف الوطن هو ملك له ولطريه، وال يسم  له

املسابقات ذات ا واوز املادية واملعنوية لتشجي  الطالب على كتاب ة املوض وعات والقص ص  إقامة .9
 .نفيسوالتضحية من أجله بكل غاٍل و وحدة بني أبناوه والالا تؤكد على حب الوطن 

، وتأكي  د حقه  م يف املس  اواة االجتماعي  ة والسياس  ية ط  الب ِبق  وقهم وواجب  اهتمال توعي  ة .10
والف  رص املتكافئ  ة، وت  دريبهم عل  ى ذل  ك، م  ن خ  الل أس  اليب متع  ددة مث  ل جمل  س إدارة الفص  ل، 

 .البوانتخابات احتاد الط وانتخابات جملس املدرسة الطاليب

توعي  ة الط  الب باملش  كالت والص  عاب ال  ا تواج  ه وط  نهم، وإحساس  هم وس  ئوليتهم يف  .11
 .مواجهتها، والتماس احللول اإل ابية هلا متعاونني وشركاء يف البذل والعطاء

الوح  دة س  هم يف ترَج  ة مف  اهيم يرس  ات الطالبي  ة املختلف  ة ميك  ن أن األنش  طة واملما دع  م .12
ا  ردة إىل س لوا وم نه  حي اع يتع ايش مع ه الطال ب يف وق او  حيات ه اليومي ة، ل ذا يُق  ح  الوطنية

  :من خالل األنشطة الطالبية التالية وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنيةوساول لتنمية 

 .االحتفاء باملناسبات الوطنية ويف مقدمتها اليوم الوطين بشكل يشعر الشباب بقيمتها ودالالهتا −

وواج   ب الطال   ب طاهه   ا، الوح   دة الوطني   ة ع   ض ال   دروس العلمي   ة مم   ا ل   ه ش   أن ووض   وع اختي   ار ب −
 . وإلقاوها أثناء فسحة الفطور، ويعدها كاًل من املعلمون والطالب

تنمي  ة بتعزي  ز الوح دة الوطني  ة ب ني أبن اء ا تم    الس عودي، و إقام ة مس ابقات ثقافي  ة، وِب وث تُع ىن  −
 . حب الوطن لدى الطالب
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م  ن خ  الل ا ان  ب  الوح دة الوطني  ةلك   يس  اعد عل  ى تنمي  ة روح  ،ه  الدراس  ية عملي  اً يطب ق املن  ا −
، ك   أن يُؤخ   ذ يف م   واد االجتماعي  ات والوطني   ة ص   اً العمل    ل   دى الط   الب يف َجي    امل   واد و خصو 

، يق   ف عن   دها ألم   اكن ال   ا توج   د هب   ا ه   ذه ال   دروس، متجس   مة بش   واهد وأعي   انالط   الب إىل ا
   وداعياً للوحدة بني أبناوه من خمتلف الطواوف. هلذا الوطن معلماً وباعثاً االنتماء

 تتحقق فيه الشرو  التالية :  توفري مناخ دراس  .13

 لالح ام والتقدير االجتماع . والطالب ميذإشباع حاجات التال - أ

 .   ركة يف األنشطة الوطنية املتعددةوو املشاوالطالب اح ام دافعية التالميذ  - ب

األخ   ذ بأس   لوب احل   وار الق   اوم عل   ى حري   ة و  واإلخ   اء واملس   اواة والت   آلفتعزي   ز روح التع   اون  - ت
 .األستاذ والطالببني  الرأي

 من خالهلا :  والطالب أنشطة يتحقق للتالميذ توفري .14

 والطالب بنبض جمتمعهم.التعرهب على قضايا ا تم  ومشكالته حو يرتبا التالميذ  - أ

   .ام استقاللية التلميذ وتفكريهإتاحة فرص احلوار املثمر املبين على أساس اح   - ب
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