
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املقدمة

يًعا اللَّهِ  ِِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا:   الرحيم الرمحن اهلل بسم: ) تنزيله حمكم يف قال الذي العاملني رب هلل احلمد      َواذُْكُروا تَ َفرَُّقوا َوَل  َجَِ
 واملرّب  اجلليل املعّلم رسوله على وسلم اهلل وصلى(. ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قُ ُلوِبُكمْ  بَ نْيَ  فَأَلَّفَ  أَْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ 
 اجلسد كمثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنون مثل: ) والسالم الصالة عليه بقوله املؤمنني حال وصف الذي الكرمي،
وقال صىب اهلل عليه وسلم : ) واهلل إنك خلري أرض اهلل (.واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد

 ولول أين أخرجت منك ما خرجت .  –عز وجل  –وأحب أرض اهلل إىل اهلل 

. وقد حث اإلسالم على إيصال اخلري لألقرب حب الوطن جبلت عليه النفوس كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم    
فاألقرب نسبا أو مكانا ولذلك قال العلماء تصرف الزكاة على أهل البلد الذي فيه املال مث األقرب فاألقرب. واهتمام النسان 

 ك األقربني ( كل ذلك يؤصل للمواطنة احلقة . بالدعوة مبن حوله أول .. ) وأنذر عشريت

لقد شهدت العقود األخرية من القرن املاضي أحداثاً متالحقة وتطورات سريعة جعلت عملية التغيري أمراً حتمياً البلد         
تعزيز ت احلديثة بيف معظم دول العامل، وقد انتاب القلق بعض اجملتمعات من هذا التغري السريع، ولذلك زاد اهتمام اجملتمعا

، واخذ يستحوذ على عناية املفكرين والعاملني يف احلقل الرتبوي، وخاصة يف العقد األول من القرن مفهوم الوحدة الوطنية
 احلادي والعشرين الذي اتسم باختالف القيم وقواعد السلوك وتنامي العنف وتفكك العالقات وتشابك املصاحل.

بنية على وعي لبد أن تتم برتبية مقصودة تشرف عليها الدولة، يتم من خالهلا تعريف م الوحدة الوطنيةوحىت تكون     
وخصائصها، مثل: مفهوم الوطن، واحلكومة، والنظام السياسي، واجملتمع،  الوحدة الوطنيةالطالب املواطن بالعديد من مفاهيم 

ا، والقانون، والدستور، واحلقوق والواجبات، وغريها من الجتماعية وصوره ةوالشورى، واملشاركة السياسية وأمهيتها، واملسؤولي
 .يم الوحدة الوطنية وأسسهامفاه

الفرد، ومنها األسرة، واملؤسسات  لدى مفهوم الوحدة الوطنية وتنمية الشعور بهوهناك العديد من املؤسسات اليت تشكل   
، وتشكيل شخصية هذا املفهومملسؤولية الكبرية يف تنمية الدينية، والرفاق، وجمموعة العمل، واملدرسة اليت تنفرد عن غريها با
، وتنجز املدارس تلك املسؤولية من خالل تعزيز هذا املفهوماملواطن والتزاماته، ويف تزويده باملعرفة واملهارات الالزمة من أجل 

 .املناهج الدراسية اليت تبدأ يف مراحل العمر الصغرى، وتستمر حىت بقية املراحل العمرية



 

ظروف عصيبة سياسية واقتصادية وهجمة شرسة ضد و يف اآلونة األخرية من أحداث وتغريات،  بالد املسلمني نظراً ملا متر به و  
بعض، دعا ذلك أصحاب الفكر املخلصني إىل طرح فكرة الاإلسالم واملسلمني، ونظراً لتبين الفكر املتشدد الدخيل من لدن 

اً للقاء قادة العمل الرتبوي مما جعل أصداءها تتجاوب لدى املفكرين والباحثني ، ورغبة ( عنوانقيم وثوابت – الوحدة الوطنية)
يف معرفة واقع املناهج التعليمية يف شأن مهم من شؤون اجملتمع أل وهو الوحدة الوطنية، وإسهاماً من الباحث يف كشف ما 

 الوحدة الوطنية وتوجيه السلوكالشعور بتؤدي إىل تنمية  حتتويه هذه املناهج من املعارف واملهارات والقيم والجتاهات اليت
، تكتسب هذه الورقة أمهية خاصة يف مفهومها وتوقيتها، ومن هنا ميكن حتديد أمهية هذه الورقة يف اإلجابة املرتبط هبذا املفهوم

 على السؤال الرئيس التايل:

 ؟ لتعليم الثانويلدى طالب ا الوحدة الوطنية تعزيزفي ما دور المناهج التعليمية 
 وينبثق عن هذا السؤال الرئيس التساؤلني الفرعيني اآلتيني :

 الدراسية  قرراتاملما مدى تعزيز أهداف الوحدة الوطنية يف مناهج تعليم طالب التعليم الثانوي من خالل  أوالً :

 ما املقرتحات اليت ميكن تقدميها لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب املرحلة الثانوية. ثانياً :

س تعرض نكم ا   ،املطروحة سلفاً، نستعرض مفه وم الوح دة الوطني ة  اإلجابة على تساؤلت الورقةولكن قبل أن نشرع يف
الوح دة  ه وموكيفي ة تض مني مف، ل دى ط الب التعل يم الث انويأبعاد الوحدة الوطنية املختلف ة، وأمهي ة تعزي ز مفه وم الوح دة الوطني ة 

يف املن   اهج الدراس   ية، ومق   رتح بالكفاي   ات الرتبوي   ة املتعلق   ة  مفه   وم الوح   دة الوطني   ةوس   ائل تنمي   ة و الوطني   ة يف املن   اهج الدراس   ية، 
 تضمينها يف املناهج الدراسية. واليت ميكن بالوحدة الوطنية

 Patriotism Unity مفهوم الوحدة الوطنية :

الوطنية بأهنا "تعب ري ق ومي يع ين ح ب الف رد وإخالص ه لوطن ه ال ذي يش مل النتم اء الوحدة تعرف املوسوعة العربية العاملية 
ي ه  ذا املص  طلل بالتوح  د م  ع األم  ة". إىل األرض والن  اس والع  ادات والتقالي  د والفخ  ر بالت  ارييف والتف  اين يف خدم  ة ال  وطن. وي  وح

 (263: 1996ية العاملية. )املوسوعة العرب

بأهن  ا "الش  عور اجلمع  ي ال  ذي ي  ربط ب  ني أبن  اء اجلماع  ة ومي  أل قل  وهبم ِب  ب ال  وطن واجلماع  ة،  الوح  دة الوطني  ة كم  ا تع  رف
 (Patrick, J. 2009: 12).والستعداد لبذل أقصى اجلهد يف سبيل بنائهما، والستعداد للموت دفاعاً عنهما"

أبن  اء ال   وطن الواح  د، مهم   ا اختلف   ت وطني  ة يف ه   ذه الورق  ة بأن   ه "توح   د وجتم  ع ك   ل يع  رف الباح   ث مفه  وم الوح   دة الو 
اي  دلوجيا م وتوجه  ا م الفكري  ة ا  و وج  دان ومش  اعر ا ابي  ة ت  دفعهم وحتف  زهم إىل ممارس  ات وس  لوكيات موح  دة جت  اه قض  اياهم 

 الوطنية واخلارجية"



 

 : الوحدة الوطنيةأبعاد 

 ل   ه أبع    اد متع    ددة، لتل   ف تبع    ا للزاوي    ة ال   يت ي    تم تناول    ه منه   ا، و م    ن ه    ذه األبع   اد م    ا يل    ي: الوح    دة الوطني    ةمفه   وم 
 (11-9: 2010، بلولة، إبراهيم. 14-12: 2007)املنشاوي، عبد احلميد. 

يف نوعي  ة امل  واطن ال  ذي تس  عى إلي  ه  جوهري  اً  حي  ث متث  ل املعرف  ة عنص  راً   : البعددد المعيفدديث الث ددافي .1
وي دين ب الولء لل وطن، وإا ا املعرف ة وس يلة  هيتحم ل مس ؤوليات  يعين ذلك ب أن األم ي ل يس مواطن اً مؤسسات اجملتمع، ول

نطل  ق م  ن ثقاف  ة الن  اس م  ع تعزي  ز مفه  وم الوح  دة الوطني  ة يتت  وفر للم  واطن لبن  اء مهارات  ه وكفاءات  ه ال  يت أتاجه  ا. كم  ا أن 
 .األخذ يف العتبار اخلصوصيات الثقافية للمجتمع

ويقصد به املهارات الفكرية، مثل: التفكري الناقد، والتحلي ل، وح ل املش كالت... وغريه ا،  راتي :البعد المها .2
 هارات يستطيع متييز األمور ويكون اكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول ويفعل.امل هبذهحيث أن املواطن الذي يتمتع 

 خرين والعمل معهم.ويقصد هبا الكفاءة الجتماعية يف التعايش مع اآل البعد االجتماعي : .3

 أو البع  د ال  وطين ويقص  د ب  ه غ  رس انتم  اء التالمي  ذ لثقاف  ا م وجمل  تمعهم ول  وطنهم : التوحدددي البعددد االنتمددا ي .4
 .وتوحدهم مع هذه الثقافة الداعمة لثقافة الوحدة الوطنية

 مثل العدالة واملساواة والتسامل واحلرية والشورى، والدميقراطية. أو ال يمي : البعد الديني .5

وهو اإلط ار امل ادي واإلنس اين ال ذي يع يش في ه امل واطن، أي البية ة ا لي ة ال يت ي تعلم فيه ا ويتعام ل م ع  البعد المكاني :
اركة ال  يت حتص  ل يف البية  ة ا لي  ة أفراده  ا، ول يتحق  ق ذل  ك إل م  ن خ  الل املع  ارف وامل  واع  يف غرف  ة الص  ف، ب  ل لب  د م  ن املش  

 والتطوع يف العمل البيةي.

 :لدى طالب التعليم الثانوي  وأهدافها تعزيز الوحدة الوطنيةأهمية 

م  ن حي  ث أهن  ا عملي  ة ل  دى ط  الب التعل  يم الث  انوي باململك  ة العربي  ة الس  عودية  تعزي  ز مفه  وم الوح  دة الوطني  ةت  أأ أمهي  ة 
بالواج   ب جت   اه اجملتم   ع، وتنمي   ة الش   عور بالنتم   اء لل   وطن والعت   زاز ب   ه، وغ   رس ح   ب النظ   ام متواص   لة لتعمي   ق احل   س والش   عور 

، واح   رتام ال   نظم والتعليم   ات، وتعري   ف والش   عور بالحت   اد معه   م والجتاه   ات الوطني   ة، واألخ   وة والتف   اهم والتع   اون ب   ني امل   واطنني
، ول ذا م  ن واج  بهم فة ب ل ر  رة عم ل دؤوب وكف  اح مس  تمرادمبؤسس  ات بل دهم، ومنظمات  ه احلض  ارية، وأهن ا مل ت  أِت مص   الط الب

 احرتامها ومراعا ا

 : في المناهج الدراسية تعزيز مفهوم الوحدة الوطنيةوسا ل 



 

 يف املن اهج الدراس ية، ميك ن توض يحها م ن خ الل الش كل الت ايل الوح دة الوطني ةمفه وم  تعزيزهناك عدة صور ميكن هبا 
:   

 تكتسب وتنمى عن طييق

 
 التساؤل األول للورقة البحثية :اإلجابة عن 

ما مدى تعزيز أهداف الوحدة الوطنية يف مناهج تعليم طالب التعليم الث انوي م ن خ الل مق ررات امل واد التالي ة ) العل وم   
    :واللغة اإلجنليزية( من حيث -ربيةواللغة الع -والجتماعيات –الدينية 

  احتواء وثيقة السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية على أهداف واضحة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية. –أواًل 

للتعل  يم الث  انوي مكان  ة خاص  ة يف الس  لم التعليم  ي، ألن  ه يق  وم عل  ى إع  داد الش  باب والفتي  ات ملواص  لة التعل  يم اجل  امعي، وق  د      
ه  ( أن للمرحل ة  1390ة العربية السعودية والصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ) بينت وثيقة سياسة التعليم يف اململك

الثانوية طبيعتها اخلاصة من حيث سن الطالب وخصائص اوهم فيه ا، وه ي تس تدعي ألوان اً م ن التوجي ه واإلع داد وتض م فروع اً 
ف العام  ة للرتبي  ة والتعل  يم، باإلض  افة مل  ا حتقق  ه م  ن األه  داف خمتلف  ة، وه  ذه املرحل  ة تش  ارك غريه  ا م  ن املراح  ل يف حتقي  ق األه  دا



 

% م  ن جمم  ل 48( ه  دفاً وطني  اً ومتث  ل ح  وايل نس  بة 16( ه  دفاً م  ن األه  داف العام  ة منه  ا )33اخلاص  ة. وق  د ح  ددت الوثيق  ة )
 األهداف. 

مرحل  ة الثانوي  ة. وق  د ح  ددت الوثيق  ة ع  دد أه  داف تعزي  ز مفه  وم الوح  دة الوطني  ة ونس  بته إىل بقي  ة األه  داف يف الوثيق  ة لل –ثانيدداً 
  % تقريباً من األهداف كلها. 79( هدفاً وطنياً ومتثل نسبة 11( هدفاً خاصاً للمرحلة الثانوية منها )14)

عدد أهداف تعزيز مفهوم الوح دة الوطني ة ونس بته إىل بقي ة األه داف للمرحل ة الثانوي ة يف املق ررات موض وع الدراس ة وه ي   -ثالثاً 
   -كما يلي:

 العلوم الدينية :  -1

( ه  دفاً خاص  اً ب  العلوم الديني  ة 30بدراس  ة م  نهج املرحل  ة الثانوي  ة يف تعل  يم ط  الب التعل  يم الث  انوي، ُوج  د أن  ه ق  د احت  وى عل  ى )  
 ( من األهداف.% 50حدة الوطنية، أي ما نسبته ) ( هدفاً تشتمل على مضمون الو 15منها )

 الجتماعيات : -2

( ه دفاً خاص اً بت دريس  30وبدراسة منهج املرحلة الثانوية يف تعل يم ط الب التعل يم الث انوي، ُوج د أن ه ق د احت وى عل ى )        
% ( م ن  47( ه دفاً تش تمل عل ى مض امني الوح دة الوطني ة، أي بنس بة ح وايل )14املواد الجتماعية "التارييف واجلغرافيا" منها )

 جمموع األهداف.

 

 

 العربية : اللغة --3

( ه دفاً خاص اً بت  دريس 17بدراس ة م نهج املرحل ة الثانوي  ة يف تعل يم ط الب التعل  يم الث انوي، ُوج د أن  ه ق د احت وى عل  ى )
 %( من جمموع األهداف تقريباً.  6اللغة العربية منها هدف واحد أشتمل على مضمون الوحدة الوطنية،  أي بنسبة )

 اللغة اإلجنليزية : -4

( أه داف، ومل ي رد ذك ر ال وطن أو 7أما بالنسبة لألهداف العامة لتدريس اللغ ة اإلجنليزي ة ب التعليم الث انوي، فق د بلغ ت )
)حس ن، ف ايزة.   الوحدة الوطنية صرأاً يف األهداف الوجدانية وإاا وجد هدف واح د يتط رق لل دفاع ع ن اإلس الم ض د أعدائ ه.

2005 :14-18) 



 

 البحثية:التساؤل الثاني للورقة 

 ما املقرتحات لتعزيز الوحدة الوطنية لدى طالب التعليم الثانوي لكل مقرر من املقررات الدراسية موضوع الورقة ؟ 

 مقرتحات خاصة مبقررات "العلوم الدينية والجتماعيات" : -1

ة الوطني  ة وحتت  اط فق  ط إىل إن مق  ررات العل  وم الديني  ة والجتماعي  ات غني  ة باملعلوم  ات واملف  اهيم ال  يت تع  زز مفه  وم الوح  د
تفعي  ل م  ن خ  الل عملي  ة الت  دريس داخ  ل الفص  ول، ل  ذلك نق  رتح بع  ض األه  داف ال  يت ميك  ن أن توض  ع للمعلم  ني الق  ائمني عل  ى 
تدريس هذه املقررات، وميكن ع رض بع ض ه ذه األه داف ال يت ميك ن م ن خالهل ا تعزي ز مفه وم الوح دة الوطني ة يف ه ذه املق ررات 

 وهي كما يلي :

العقي   دة اإلس   المية الص   حيحة املبني   ة عل   ى الوس   طية والع   دل واملس   اواة وتعميقه   ا يف نف   وس الط   الب م   ن خ   الل غ   رس  -
 تدريس مادة التوحيد. 

إكس   اب الط   الب املع   ارف وامله   ارات املتض   منة لألخ   الق اإلس   المية بت   دريس م   ادة احل   ديث والثقاف   ة اإلس   المية ال   يت  -
 ومالحظتها وتعديلها ) يف املدرسة واملنزل (. تتضمن توجيه سلوكيا م وممارستها عملياً 

 ترَجة موضوعات مادة الفقه إىل سلوك عملي ممارس من قبل املعلم والطالب داخل الصف املدرسي وخارجه.  -

 إكساب الطالب املهارات والقيم والجتاهات اليت تنمي لديهم حب الوطن وأفراده والذود عنه حني احلاجة. -

املناقشة واحلوار وتقبل الرأي اآلخر ومعرفة حقوق املواطنة العامة وأن الوح دة الوطني ة حمم ودة  تنمية مهارات الطالب يف -
 مامل تتعارض مع النصوص الشرعية وذلك من خالل تدريس مقررات العلوم الدينية والجتماعيات.

مش   كالته والتأكي   د عل   ى تنمي   ة مه   ارات الط   الب يف التعام   ل الص   حيل املس   تمد م   ن امل   نهج النب   وي م   ع أف   راد اجملتم   ع و  -
  الوسطية والعتدال.

تنمي  ة روح ال  ولء ل  ويل األم  ر وه  و مقص  د م  ن مقاص  د الش  ريعة اإلس  المية، ومعرف  ة أن اخل  روط عل  ى ويل األم  ر انش  قاق  -
   ومعصية.

تأص  يل مع  و الوح  دة الوطني  ة بغ  رس روح املب  ادرة للعم  ل يف نف  وس الط  الب م  ن خ  الل مش  اركتهم يف األعم  ال اخلريي  ة  -
 (Long, Street. 2007: 54-56) والتطوعية.

 مقرتحات خاصة مبقررات اللغة العربية : -2



 

اجملال يف مقررات اللغة العربية واسع إلض افة أه داف وطني ة ميك ن أن تنم ي الش عور ِب ب ال وطن وال ولء ل ه، كم ا ينبغ ي  -
مس  اعدة املتعلم  ني عل  ى تنمي  ة اجتاه  ات إ ابي  ة أن يك  ون عل  ى رأس األه  داف الرتبوي  ة جلمي  ع املراح  ل الدراس  ية املختلف  ة 

 او الوطن وقيمه واو الوحدة الوطنية.

إذا مت حتقي ق ه دف وط  ين واح د خ الل ك  ل درس فه ذه نس  بة جي دة ومالئم ة ل  ةال يك ون األم ر مقحم  اً ومف تعاًل، وح  ىت  -
 يؤأ راره املرجوة بطريقة غري متكلفة.

ت ضةيلة إىل حد م ا، وق د ل تتحق ق معه ا الفائ دة الوطني ة املرج وة، ل ذا ن رى بالنسبة لألهداف الوطنية يف كل مادة كان -
 إضافة هدف وطين حمدد لكل درس من دروس مقررات اللغة العربية يتم إصداره يف دليل املعلم.

ملناس ب ينبغي إل زام املعل م بتنفي ذ م ا يكف ل حتقي ق اهل دف ال وطين بطريق ة غ ري متكلف ة يف أثن اء ال درس واختي ار النش ا  ا -
 لذلك.

ينبغي أيضاً مطالبة املعل م بض رورة ت دوين األه داف الوطني ة لكام ل املق رر يف بداي ة س جل اإلع داد الكت اب حينم ا ت دون  -
 األهداف العامة ملادته، وتدوين اهلدف ضمن أهداف الدرس اليومية.

إض  افة أبي  ات ذات مع  ان وطني  ة يف أخ  رياً ينبغ  ي الهتم  ام باختي  ار موض  وعات تنم  ي احل  س ال  وطين يف َجي  ع املق  ررات، ك -
م  ادة األدب والبالغ  ة والنق  دا حي  ث اجمل  ال الواس  ع لتحلي  ل املع  اين، وه  ذا م  ن ش  أنه تقري  ب الطال  ب أكث  ر م  ن اهل  دف 

 (28-25: 2004. خلف)ناريان،  املطلوب.

 مقرتحات خاصة مبقررات "اللغة اإلجنليزية": -3

جدي   د املس   تمر، واملتابع   ة الدائم   ة مل   ا     د يف الس   احة م   ن معطي   ات امل   نهج الدراس   ي لب   د أن يق   وم عل   ى األص   الة والت -
وتض  مني ال   امج التعليمي  ة واملق  ررات لألح  داث واملش  كالت اجلاري  ة ب  اجملتمع وك  ذلك القض  ايا املتعلق  ة ب  اجملتمع ال  دويل 

اإلس الم وتوجه ات اجملتم ع واألوضاع احلالية للعامل اإلسالمي والعرب وإكس اب املتعلم ني الرؤي ة اجلي دة ال يت تتف ق ورأي 
حيال هذه القضايا عن طريق تضمني املق رر ملواض يع ي تم فيه ا مناقش ة الط الب ل بعض م ن ه ذه القض ايا ال يت   م الف رد 
يف جمتمع  ه وإ   اد حل  ول م  ن وجه  ة نظ  رهم هل  ا وه  ذا يعت    مبثاب  ة تنمي  ة للتفك  ري الناق  د. واملعل  م عن  دما أ  اور التلمي  ذ يف 

أن يستش  ف طريق ة تفك  ريه، وبالت  ايل ي  تمكن م ن التق  ومي إن ك  ان هن  اك خل ل م  ا. )ميك  ن تطبيق  ه يف ه ذه القض  ايا ميك  ن 
 (2000)كارين ايفنس.  للغة اإلجنليزية(.بامادة التعبري ودروس املناقشة 

ء ل ب د م ن تض مني املن  اهج الدراس ية لق يم الوح  دة الوطني ة، وم ن أمهه ا الق  يم ال يت م ن ش  أهنا ب ث روح اإلخ الص وال  ول -
 هلذا الوطن واحلرص على أمنه واستقراره. 



 

 ب أل يقتصر "تعزيز الوحدة الوطنية" فقط على منهج ي درس وخاض ع ملوض وعات وأس ابيع وأس ةلة واختب ارات ِبي ث  -
يتح  ول إىل م  نهج تقلي  دي يك  ون في  ه ه  م املعل  م األول النته  اء م  ن امل  نهج دون الرتكي  ز عل  ى اهل  دف العلم  ي م  ن ه  ذه 

عزي  ز الوح دة الوطني  ة يف نف  وس الط الب    ب أن ي تم بش  كل تلق  ائي م ن خ  الل تض مني امل  نهج موض  وعات امل ادة. إن ت
من شأهنا تعزيز هذه املشاعر ومن خ الل األمثل ة املطروح ة واملعروض ة بش كل يش د انتب اه الط الب، ك اليت يت درب عليه ا 

 (C.C.E. 2008. 2009: 27) مثاًل. الطالب يف أمثلة قواعد اللغة

   ب إدراط األه  داف الوجداني  ة والوطني  ة داخ  ل ك  ل درس ح  ىت يق  وم املعل  م برتَجته  ا وحتقيقه  ا داخ  ل ك  ل حص  ة نظري  اً  -
وعملياً وعدم ترك استخراط هذه األهداف، وهذا يرسيف أدب احلوار وا ادثة الذي يع زز الوح دة الوطني ة والنتم اء هل ذا 

   الوطن وتعميق الولء لولة األمر.

ط وتق دمي ب رامج نش طة معين ة ح ول ال وطن واحلف ال عل ى الوح دة الوطني ة البعي دة ع ن العص بيات اجلاهلي ة، تصميم وانت ا  -
 وتفعيلها من خالل ال امج اإلرشادية وحصص النشا  واإلذاعة وغري ذلك من األنشطة املختلفة.

 التوصيدات:

ع ن الوح دة الوطني ة وه ذا يع ين أن ه ل حاج ة إلفراده ا  من خالل الورقة لوح  احتواء املق ررات موض وع الدراس ة ملف اهيم وافي ة   
مبق   ررات خاص   ة هب   ا، ب   ل     ب ال   اذ كاف   ة الت   دابري الالزم   ة لتمك   ني املعلم   ني يف َجي   ع التخصص   ات م   ن تنميته   ا بوض   ع مفه   وم 

 لي:الوحدة الوطنية نصب أعينهم والعمل على حتقيقه من خالل استخدام اسرتاتيجيات خاصة يف التدريس ومنها ما ي

الهتم ام بتعزي ز مفه وم الوح دة الوطني ة اهتمام اً خاص اً ب دًء م ن ت دريب الطال ب املعل م باجلامع ات أو كلي ات الرتبي ة ف رتة  .1
 التدريب العملي على التدريس وحىت ميارسه كمهنة.

عل  م تزوي  د املق  ررات الدراس  ية بأه  داف حتق  ق مض  مون الوح  دة الوطني  ة م  ن خ  الل توجيه  ات وإرش  ادات خاص  ة تع  ني امل .2
عل  ى حتقي  ق تل  ك األه  داف، وأنش  طة وتق  ومي هناي  ة ك  ل درس تنف  ذ داخ  ل الص  ف وخارج  ه ِبي  ث حتق  ق يف جممله  ا تعزي  ز 

  مفهوم الوحدة الوطنية لدي املتعلمني. 

تضمني حمتوى املناهج التعليمي ة مب ا يس اعد عل ى تأهي ل الط الب للمش اركة والتفاع ل م ع القض ايا الجتماعي ة والسياس ية  .3
 دية ا لية والدولية. والقتصا

تشجيع األنش طة الطالبي ة املدرس ية ال يت تنم ي خمتل ف امله ارات والق يم والجتاه ات ال ابي ة ل دى الط الب وم ن ض منها  .4
  الوحدة الوطنية.



 

تض    مني بطاق    ة املالحظ    ة ال    يت تس    تخدم م    ن قب    ل املش    رف الرتب    وي لتقي    يم املعل    م بن    وداً ملالحظ    ة الط    رق الرتبوي    ة ال    يت  .5
ها املعل   م يف تعزي   ز مفه   وم الوح   دة الوطني   ة ل   دى ط   الب التعل   يم الث   انوي عن   د ت   دريس مق   ررات العل   وم الديني   ة يس   تخدم

والجتماعي  ات باعتباره  ا أكث  ر امل  واد التص  اقاً بأه  داف الرتبي  ة الوطني  ة، فض  الً ع  ن كوهن  ا توج  ه س  لوك الط  الب ب  اللتزام 
 بالقيم الوطنية.

يني واملعلم  ني يف أثن  اء اخلدم   ة ي  تم خالهل  ا إكس  اهبم امله  ارات والجتاه  ات الالزم   ة عق  د دورات تدريبي  ة للمش  رفني الرتب  و  .6
 لتعزيز أهداف الوحدة الوطنية من خالل التدريس.

عمل دراسات مشاهبة ملقررات دراسية أخرى يف مراحل التعليم الثالث يف اململك ة العربي ة الس عودية ملعرف ة م ا حتتوي ه م ن  .7
 واجتاهات تنمي الوحدة الوطنية وتفعيلها من خالل عملية التعليم يف املدارس.معارف ومهارات وقيم 

إعداد دورات إرشادية لك ل معلم ي التعل يم الثانوي ة، ِبي ث جتعله م عل ى وع ي وفه م وإدراك دمي ع أبع اد الوح دة ضرورة  .8
 الوطنية.

عل ى فه م  –معلم ي املس تقبل  –ضرورة تق دمي كلي ات الرتبي ة بع ض ال  امج وامل واد واملق ررات الدراس ية ال يت جتع ل طالهب ا  .9
 ومسةولية بأبعاد الوحدة الوطنية.

 إعداد أدلة مرجعية ملعلمي التعليم الثانوي توضل هلم أمهية تعزيز الوحدة الوطنية لطالهبم. .10

 نب الوجدانية مبا فيها اهلوية الوطنية عند الطالب يف املراحل الثالث.إعداد مقاييس لتقدير او اجلوا .11

تفعي  ل تعم  يم مع  ايل وزي  ر الرتبي  ة والتعل  يم بش  أن تض  مني اخلط  ط التش  غيلية إلدارات الرتبي  ة والتعل  يم )بن  ني وبن  ات( ه  دفاً  .12
ره، وأهداف تفص يلية لك ل منه ا ب رامج عاماً يتعلق مبوضوع تعزيز الوحدة الوطنية والولء للوطن واإلسهام يف أمنه واستقرا
 حمددة تقوم إدارة الرتبية والتعليم بوضعها بالتعاون مع القطاع املختص يف الوزارة. 

ه    بش  أن مش  روع األدب 11/10/1425وت  ارييف  75/ 379تفعي  ل تعم  يم س  عادة وكي  ل ال  وزارة للتط  وير الرتب  وي رق  م  .13
 فى صلى اهلل عليه وسلم يف العملية الرتبوية(. النبوي سلوك راق ومنهاط حياة )تفعيل لسرية املصط
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