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 :مقدمة 
يف  اهلل تعاىل يقول .الصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم و احلمد هلل 

  01:احلجرات  أخوة﴾إمنا املؤمنون ﴿: حمكم تنزيله مشرياً اىل نعمة الوحدة والتآلف بني املؤمنني 

يًعا َوََل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة ال﴿ وقوله تعاىل لَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ
َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم ﴿سبحانه وتعاىل  وقال  011:آل عمران  ﴾فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا

ُهْم بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر قَالَ ِمَن الثََّمرَاِت َمْن َآَمَن  َربِّ اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا َآِمًنا َواْرُزْق َأْهَلهُ  َوَمْن َكَفَر  ِمن ْ
وهنا حكى اهلل عن خليله  021: البقرة  ﴾َوبِْئَس اْلَمِصريُ  فَأَُمت ُِّعُه قَِلياًل ُُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّارِ 

، والبلد اْلمن هو ام، والسالم ورغد العيش، هلذا البلد احلر عليه السالم هذا الدعاء باألمنإبراهيم 
، وَل يتحقق ذلك هلذا البلد إَل بوحدة أفراده الذي يأمن اإلنسان فيه على ماله وعرضه ونفسه

ليس منا من دعا : )كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   .وشعورهم أهنم على قلب رجل واحد
 داود أبو رواه (وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، إىل عصبية

وغريها من اْليات واألحاديث يف  2112:مسلم رواه (املسلم أخو املسلم: )وقوله أيضاً  (1020)
 .هذا املعىن

، والتعام ل ال   ب ب التعام ل معه ا ، واألم ور اهلام ه إن موضوع الوح دة الونني ة م ن املوض وعات 
خيرجه    ا ع    ن مس    ارها احلقيق     ، وإَل  معه    ا َوف    ق امل    نه  الص    حيل، ب    ال غل    و يفس    د العقي    دة، أو إف    را 

ألص   بحري غ   ري ذات ج   دوط يتع   ذر تطبيقه   ا لقل   ة ال   وع  وانع   دام التفك   ري، فه     أم   ر دع   ا إلي   ه اإلس   الم 
وحث على فعلها، وأرشد إىل اَلتصاف هبا شريطة أن تكون مبنه  وسط  معتدل حيفظ حقوقه ا، ويس ري 

 . أمورها، ويأخذ هبا إىل شانئ األمان

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

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 ون  نهم، 
  .، وطاهلوا ما نادط به ويل أمرهم فخالفوا ما دعا إليه اإلسالم، وأغفلوا ما أرشد إليه نيب الرمحة 
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اهلاجس الرئيس الذي يشغل السياسيني واَلجتماعيني، وص ناع  لعل هاجس الوحدة الوننية هوو 
مح ر ال ذي َل يس مل فالوحدة الونني ة كم ا يعتاه ا اعمي   ه   ا    األ. القرار السياس  يف الوقري الراهن

ألح  د أن ين  ال منه  ا، وه    اهل  دف ال  رئيس ال  ذي تتجم    م  ن خالل  ه كاف  ة الفئ  ات والش  رائل اَلجتماعي  ة 
فه  الشعار الذي يرفعه اعمي  دون استثناء، وه  املقولة ال  َل يقب ل أي ن رف . داخل ا تم  لتحقيقه

ص  ودة أو غ  ري مقص  ودة يف ه  دمها، أو م  ن األن  راف أو أي م  ن الفئ  ات أن تش  عر بأهن  ا تس  عى بص  ورة مق
 .شق جدراهنا املبنية عليها، أو زعزعة بناءها

ولك   ن يبق   ى الس   ؤال ع   ن م   ا ه      مفه   وم يش    ا في   ه اعمي     لتحقيق   ه، فالوح   دة الونني   ة ه    
يف  اعامعات ومدارس التعل يم الع اماملؤثرات واملخانر ال  من املمكن أن تزعزع هذا املفهوم، وما هو دور 

لتعزي   ز ه   ذا  معلم     التعل   يم الع   امو أس   اتذة اعامع   ات وم   ا ه   و ال   دور امللق     عل   ى  الوح   دة الونني   ة، تعزي   ز
املفه  وم والتأكي  د عل  ى املف  اهيم املرتبط  ة ب  ه ل  دط ن  الب اعامع  ات ون  الب التعل  يم الع  ام باململك  ة العربي  ة 

ا َلت الرئيس  ة، فه  ذه جاب  ة عل  ى ه  ذه التس  ولع  ل اهل  دف ال  رئيس م  ن وراء ه  ذه الورق  ة ه  و اإل. الس  عودية
يف  الوح  دة الونني  ة، ودور ك  الً م  ن أس  اتذة اعامع  ات ومعلم    التعل  يم الع  ام تتن  اول مفه  وم الورق  ة س  وف 

  .هبذا املفهومالقيم املرتبطة  تعزيز الوحدة الوننية التأكيد على

 Patriotism Unity :مفهوم الوحدة الوطنيةتحديد : أوالً 

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

بالوَلء إليها، على اعتبار أن الدوله ما ه  سوط َجاعة من الناس تستقر يف إقليم حمدد وختض  حلكومة 
البعض اْلخر من الباحثني أن الوحدة الوننية مبفهوم الفكر السياس  املعاصر ه  احتاٌد منظمة، ويرط 

وسياسية، تعزز  اختيارٌي بني ا موعات ال  تدرا أن وحدهتا تكسبها منوًا زائداً، وميزات اقتصادية
 (021: 2101بلولة، إبراهيم، . )مكانتها العاملية

فريت  ب   ومباش  ر م    مف  اهيم اجتماعي  ة أخ  رط، ل كب  ريلع  ل مفه  وم الوح  دة الونني  ة ي  رتب  بش  كو
اَلنتم اء وال وَلء ق د  مثل اَلنتماء، والوَلء، وغريه ا، ولع ل مفه وم مفهوم الوحدة الوننية مثاًل م  مفاهيم 

 ل ال  ونن وبالت  ايل الوح  دة الونني  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  مقومات من مقومات الوحدة الوننية،الوَلء واَلنتماء بالتايل مها   موقد يكون مفهو 
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قد يكون مالصقاً ملفهوم الوحدة الوننية واملتمثل يف مفهوم املواننة وال  ميكن تعريفه ا كم ا ج اء يف دائ رة 
نه ه ذه العالق ة نون، وم ا تتض ماملعارف الايطانية بأهنا العالقة بني الفرد والدولة ال  يتحدد من خالل الق ا

املنش   اوي، ) .فه   ذه مف   اهيم متداخل   ة َل خت   ره ع   ن نط   اق مفه   وم الوح   دة الونني   ة م   ن واجب   ات وحق   وق،
 (8: 2112. عبداحلميد

احت اد "يف أهن ا  ميكن تبين تعريف خاص للوحدة الوننية فيم ا ذك ره آل مب ارامن خالل ما سبق، 
 ،"مك  ان واح  د وحت  ري راي  ة حك  م واح  دة َلجتم  اع والت  اري  يفجمموع  ة م  ن البش  ر يف ال  دين واَلقتص  اد وا

فالوحدة الوننية ه  اندماه اجتماع  بني شرائل ا تم  كافة حتري حكم واحد، ويف إقل يم حم دد ب اخ   
آل مب   ارا، ) .ت   ام ع   ن ه   ذا اَلنتم   اء، وبش   عور بم     ه   ذه الش   رائل م   ن أج   ل مص   لحة واح   دة ومش    كة

 (21: 2111عبداهلل، 

الش  عور اعمع    ال  ذي ي  رب  ب  ني أبن  اء اعماع  ة ومي    قل  وهبم "بأهن  ا  الوح  دة الونني  ة كم  ا تع  رف
ِب   ب ال   ونن واعماع   ة، واَلس   تعداد لب   ذل أقص   ى اعه   د يف س   بيل بنائهم   ا، واَلس   تعداد للم   وت دفاع   اً 

 (Patrick, J. 2009: 12) ."عنهما

أبن اء ال ونن توح د وطم   ك ل "ه أخرياً، يعرف الباحث مفهوم الوحدة الوننية يف ه ذه الورق ة بأن و 
الواحد، مهما اختلفري اي دلوجياهتم وتوجه اهتم الفكري ة و و وج دان ومش اعر ابابي ة ت دفعهم وحتف زهم إىل 

 "ممارسات وسلوكيات موحدة طاه قضاياهم الوننية وا ارجية

 : الوحدة الوطنية لدى طالب الجامعةمفهوم في تعزيز  أساتذة الجامعات دور: ثانياً 

 ا تم  مؤسسات هبا تقوم ال  اعهود من جمموعة حصيلة ه  عملية تعزيز الوحدة الوننية نإ

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

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

 وتنمية ا تمع ، املوانن تكوين على دائم بشكل العمل ينبغ  ِبيث مستمرة؛ عملية، كما أهنا خارجها

، إليه ينتم  الذي ا تم  دينامية يف مشاركته مستوط وتطوير سلوكه وترسي  وواجباته، حقوقه بنظام وعيه
 مسئوَلً  املوانن طعل أن املف ض من إذ ملسؤولية،ا على تربية جوهرها يف الوحدة الوننية على فال بية

 (21: 2112. سلطان، حممود صديق) .جمتمعه يف فاعل بشكل ومشاركا املسؤولية، كامل
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الشعور تنمية  إىل اهلادفة ال بية لدط نالب اعامعة تقدمي بتعزيز مفهوم الوحدة الوننية يقصدو 
 هاكل فرد داخل شعور تعزيزو  لوهبم ِبب الونن واعماعةاعمع  الذي يرب  بني أبناء اعماعة ومي  ق

 ،اَلنتماء بثقافة الفرد تشب  حد إىل الشعور هذا لريتق  وثقافته وبيئته ونظامه وقيمه جمتمعه إىل باَلنتماء
 تعزيز الوحدة الوننيةف ،ماومكتسباهت اعماعة والونن قيم عن دفاعه ويف سلوكه يف ذلك يتمثل وأن

 صاحلني مواننني تكوين يف يسهم بشكل ،أفراده م  إبابًيا وتفاعله مبجتمعه الفرد عرفةم 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 تفري 

 تتوجه دائًما األنظار فإن وتنموية، وتعليمية وتربوية علمية كمؤسسة اعامعة نبيعة من وانطالقًا

تعزيز مفهوم الوحدة الوننية  كذلك والعلمية، املؤهلة البشرية والقوط والطاقات الكوادر إعداد يف إليها
 على حيدث ذلك كل ،طاهها إبابية اطاهات وتكوين الطالب نفوس يف ا تم  ومعتقدات قيم غرسو 

  .وغايتها الشاملة التنمية ووسيلة الونن ثروة الب همالط هؤَلءأن  اعتبار

ل ، م  ن خ  الل تفعي  الس  عوديدع  م الوح  دة الونني  ة ألبن  اء ا تم     وألس  اتذة اعامع  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 امل  دور الدين ىف ذلك، من خ الل تبن يهم

ض   د  نالهب   ملس   الم والوق   وف ىف وج   ه الف   و، م     حماول   ة حتص   ني وع   ى ونش   ر ا وقب   ول واح    ام اْلخ   ر،
ال  دعاوط ال  و ت  روه هل  ا ق  وط أجنبي  ة، وت  تهم خالهل  ا الثقاف  ة العربي  ة اإلس  المية،  لوه  ا م  ن التس  امل وقب  ول 

 .اْلخر

 خلق خالل من تعزيز الوحدة الوننية لدط نالب اعامعة دور أساتذة اعامعة يف يتحددكما 

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

 الدميقرانية إىل أقرب ويكون القيم تلكذلك املفهوم و  شخصيته يف تتجسد الذي الفاضل املريب
 ،ِبرية رأيهم عن بالتعبري هلم ويسمل هلم ويسم  حي مهم ،نالبه وبني بينه ودية عالقات ويكون
الوحدة  تعزيز يف وبارزًا مهًما دوًراال  ميارسها م  هؤَلء الطالب  الطالبية األنشطة تلعب ذلك جبانب
. املشاركةو  واملساواة والعدل والتسامل التطوع  والعمل التعاون روح طسيد خالل من الوننية

 (22: 2100. احلكم ، إبراهيم)
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 الوحدة الوننية مفهوم يتضمنها ال  القيم من جمموعة استخالص ميكن ماسبق ضوء يفو
 ومنها نالب اعامعة لدط وتعزيزها وتدعيمها تنميتها بب على أساتذة اعامعات أن يعمدوا إىل وال 

: 
م، وإحساسهم مبسئوليتهم يف مواجهتها، توعية الطالب باملشكالت والصعاب ال  تواجه وننه -

 .والتماس احللول اإلبابية هلا متعاونني شركاء يف البذل والعطاء
، اعية والفرص املتكافئة، وتأكيد حقهم يف املساواة اَلجتمتعريف الطالب ِبقوقهم وواجباهتم- -

 .ا الس الطالبيةوتدريبهم على ذلك من خالل أساليب متعددة مثل 
والر ية ، ألحداث اعارية يف الوننا والتعامل املتزايد م  ة على التفسري الصحيلتنمية القدر  -

وعاملية  من أحداث حملية، ذاعات والتلفاز، وما تذيعه اإلتبه الصحف وا التا تكالناقدة مل
 .وتأثري هذه األحداث العاملية على مصاحل الونن

 شخص ية داخ ل املدرس ة وأمهه ا األس ست التعليم نالبه كيفية تطبيق اس  اتيجيات إدارة ا الف ا -
 .اإلسالمية لتسوية ا الفات يف العمل

 .يشعر نالبه باألمان واحلب والتقدير لذاهتم ولآلخرين -

 م  اع  وس  يادةاعتع  اون الويف األنش  طة ب البح  ث ع  ن املعرف  ةص  فة التن  افس الف  ردي يف  اس  تبدال -
 .الواحد  روح الفريقب العمل

 .اْلخرين يف سلوا نالبهغرس املرونة وتقبل آراء  -

  ح  ب ال  ونن واَلنتم  اء إلي  ه ل  دط الط  الب، حي  ث ينم    ف  يهم مش  اعر احل  ب وال  وَلء هل  ذا يرس  ت -
 .غاشمالونن، وحيثهم على احلرص عليه والدفاع عنه ضد كل معتد 

     .يف نفوس الطالب التعاون التسامل قيم تعزيز -
 . لو اختلفري وجهات النظروتقبل الرأط األخر، حو الرأي عن التعبري حرية تنمية -
 .م وجهة نظرهم وعدم التقليل منها بأي شكلاالطالب بأنفسهم، من خالل اح   ثقة تعزيز -
 .وعدم التفري  فيها بأي حال من األحوال ِبقوقه التمسك على الطالب قدرة تنمية -
 .والوعدم التقصري فيها بأي حال من األح اإللتزام بأداء واجباته على الطالب قدرة تنمية -
 .السعودي ا تم  أخالقيات مراعاةتوعية الطالب بضرورة  -
 .اْلخرين على واَلنفتاح احلوار مهارات تنمية -
 .الذي يؤدي إىل التنمية والتحسني وليس النقد اهلدام اإلبايب النقد على القدرة زيادة -
 .حتيز دون األشياء على املوضوعية األحكام إصدار على القدرة تنمية -
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احملافظة على مرافق الونن العامة، ك الثروة املائي ة، والطرق ات، واملنش آت العام ة،  اىلئة الناش يرشد -
 .ثروة وننيةكومؤسسات الدولة، باعتبارها ملك للجمي ،  

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

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

 .البناء اإلبايب 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 واَلخنرا  اعماع  العمل قيمة تقدير -
 .تضامن م  هذه الفئات بكل أشكاهلاوال ا اصة احلاجات ذوي بقضايا اَلهتمام -
الط   الب م   ن األفك   ار اهلدام   ة ال     يبثه   ا مروجوه   ا ع   ا القن   وات املختلف   ة وال     ت   ؤدي إىل  حي   ذر -

، وخصوص اً أن ه ذا العم ر تتك ون في ه نف وس الط الباَلنتم اء ال ونين يف ة و الوحدة الوننيزعزعة 
  : اَلطاهات والقيم وميكن ذلك عن نريق

فيم   ا يتعل   ق مبوق   ف امل   وانن ط   اه استض   افة العلم   اء املوث   وق يف علمه   م لبي   ان امل   نه  الص   حيل   -
 .القادة وعرض مناذه من السرية العطرة 

، والس    ع  إىل عق    وهلموص    ول إىل الش    بهات ال      تس    اور لل الط    البإقام    ة برن    ام  ح    واري م       -
 .تصحيل املفاهيم 

دم     الط   الب يف جم   تمعهم ع   ن نري   ق زي   ارات منس   قة لل   دوائر 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، 2112. ، زع  رب، عب  د ال  رمحن وآخ  رون2100. احلكم   ، إب  راهيم) .م  ن حق  وق
(2110.، س                          ليمان، أمح                          د2112. ، خليف                          ة وش                          حاته2112. يوس                          ف
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 :الوحدة الوطنية دعمفى  معلمي التعليم العامدور : ثالثاً 

فلعلنا يف هذه الورقة ناز دور ، لدط الطالب كبري تعزيز مفهوم الوحدة الوننيةإن دور املعلم يف 
وننية إصالحية مؤثرة هلا دورها الفاعل املتجدد يف تصحيل وتطوير مسار العملية ال بوية  املعلم كأداة
يف  ،بواجباته تشريف َل تكليف فقيامه ،قيم الوحدة الوننية واَلنتماء الونين يف نفوس الناشئةوغرس 

مر والشعب هذا الونن املعطاء اعمي  على قلب رجل واحد بفضل اهلل ُث لقوة التالحم بني وَلة األ
بأمن وأمان حتري لواء الوحدة الوننية ال  تنمو وتكا بسبب احلب والتعايش  ميثلونمبختلف شرائحه 

ية بغرس حب الونن واَلنتماء إليه والوحدة بني أبنائه من َجي  أن يقدر مسؤولياته الونن واحد وَلبد
 .دينية واألخالقيةوتعميق القيم اله واَلعتزاز باهلوية اإلسالمية لدط نالب الطوائف

وال  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  ري وحيددوهو الذي يشكل العقول والثقافات من خالل هندسة العقل البش ،واألجدط
وهذا ما نتوقعه وما   –بكل تأكيد إذا كان املعلم ميتلك حسًا وننيا وقلبًا صاحلًا إنار مستقبل األمة، و 

استطاع أن يتلقف البذرة ال  بذرهتا األسرة لريعاها وينشئها رويداً  –نعرفه عن املنتمني لسلك التعليم 
امللقاة على  ةفاملسؤولي ،اح الضالة وَل األعاصري العاتيةيها الريرويدًا إىل أن تقف صلبة يانعة َل تؤثر ف

، عاتق املعلم طعله يبدع وحي ق من أجل أن يكون مشعة تضئ نريق السالكني حو زاده اإلحراق نيباً 
الدور الذي يقوم به املعلم َل تكمن يف  فأمهية ،يع  ما ألق  على عاتقه من أمانة فلزامًا على املعلم أن

إن دوره كقائد هو الذي مييزه عن غريه . يبه للناشئة والشباب بقدر ما تكمن يف قيادته وريادته لطالبهتدر 
 (1: 0211. الشهري، حممد) .لعمل يف جماَلت أخرط غري التدريسمن القائمني با

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

بل  ورة املف  اهيم ا   ردة واَلطاه  ات اإلبابي  ة وربطه  ا باملعل  م  أن يق  وم وغريه  ا، ويقتض    ذل  ك... املش  كالت
تمعي  ة، ويكين  ه الط  الب م  ن باملوض  وعات املتاح  ة س  واء م  ن املق  ررات الدراس  ية أو القض  ايا واملش  كالت ا 
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يقوم   وا بتعزي   ز مفه   وم أن  معلم     التعل   يم الع   امب   ب عل   ى  ، وم   ن ُثممارس   ة حق   وقهم واَللت   زام بس   ئولياهتم
  :الوحدة الوننية وما يرتب  هبا من مفاهيم من خالل قيامهم مبا يل 

ك س نوع اً م ن الونني ة موض وع التق اء لك ل التوجه ات واألفك ار واْلراء ال   تعالوح دة بع ل م ن  -
التعددي   ة الثقافي   ة والفكري   ة يف ا تم    ، وتنمي   ة الس   لوا اَلجتم   اع  واألخالق     املس   ؤول وإب   اد 

و يتعام   ل م    تالمي   ذه مبوض  وعية بغ   ض النظ  ر ع   ن أي  ة أبع   اد  ج  ذور هل  ا يف س   لوكيات التالمي  ذ،
  .اجتماعية أو نائفية

التعام  ل م    طدي  د  ون ق  ادرا عل  ى ويك  يق  ود التجدي  د وص  ناعة ا تم    وفق  اً ملقتض  يات العص  ر،  -
 .الثقافة احمللية والتفاعل م  الثقافة العاملية، بدَلً من التلقني أو اَلنبهار والتوقف عند كل جديد

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

وار واَلح ام ب ني أف راد يكون له دوراً يف نشر ثقافة السالم، واَللتزام مببادئ العدل والتسامل واحل -
  .ا تم  واعماعات والشعوب املختلفة بتنوعها العرق  والديين والثقايف

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

 .الناشئة مبؤسسات بلدهم، ومنظماته احلضارية يعرف -

 .وح الفريق الواحد داخل حجرة الدراسةأن يغرس يف نفوس نالبه أمهية العمل بر  -

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

ال  وع  الكام  ل بالعوام  ل السياس  ية  ي  هيف تدريس  ه وتقومي  ه، وأن يك  ون لد يراع    التعددي  ة الثقافي  ة -
 (2-2: 2112. ل، ملياءالطوي)    .والثقافية واَلجتماعية ال  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 املبعلن   ا نتف   ق عل   ى أن املعل   م وراء  تعزي   ز الوح   دة الونني   ةس   لوكية متباين   ة يف 

ما وأن للمعل  م دور كب  ري يف س  يَل ، ة الونني  ةالوح  دالطبيع    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 الونني ةمفهوم  تأكيد
 :من خالل ما يل  ، دط الطالبل تعزيز مفهوم الوحدة الوننيةيف  تساعدآليات  على
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املش  اركة    –اَلنتم  اء     –خدم  ة ا تم    ) الط  البعن  د  الوح  دة الونني  ةمف  اهيم وأبع  اد  يع  زز -
يف ص     ورة س     لوا يس     تطي  أن ي     درب عليه     ا التالمي     ذ يف األنش     طة الص     فية و ( اخل..ا تمعي     ة 
 .الالصفية

، لتكوين ن الب أكث ر ا ريي التطوع  وا دم  يرس  مفهوم التعاون م  اْلخرين والقيام بالعمل -
 .فعالية يف احلياة العامة

 .عالية وكفاءة يف التدريس والتقييم والنمو املهينميارس دوره بف -

نرق التدريس احلالية بطرائق تدريس قائم ة عل ى املش اركة يف تك وين املعرف ة وتش كيلها  يقوم بتغيري -
 .واكتشافها

اس تغالل بع  ض احملاف ل الونني  ة واألف  الم الوثائقي ة ال    تع زز مث  ل ه  ذه املف اهيم  وعرض  ها للط  الب   -
 .  ى الونن واملوانن واهتمامهم بكل صغرية وكبرية من شؤونهكحرص وَلة األمن عل

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

م معه ا بفك ر مبتك ر هب ا، وتش جي  تع امله نالبهحماوَلً تعريف املتغريات احمللية والعاملية،  يستجل  -
 .وقادر على التالق  والتواصل بدَل من الرفض واَلنزواء

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

ام    ة واحملافظ    ة عل    ى املمتلك    ات الع باعان    ب اعم    ايل للمدرس    ة بإنش    اء احل    دائق املدرس    ية يه    تم -
 .واملرافق

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

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

احملافظة على مراف ق ال ونن العام ة، ك الثروة املائي ة، والطرق ات، واملنش آت العام ة،  اىلالناشئة  يرشد -
 .ثروة وننيةكولة، باعتبارها ملك للجمي ،  ومؤسسات الد

 .دراسة التاري  وأجماد العظماء والتأمل يف جهود املؤسس وتوحيد البالد  -

م   ن خ   الل ال   اام  واألنش   طة املتنوع   ة  مه   ارات املش   اركة والقي   ام بأنش   طة ابابي   ة ومس   ؤولة ينم     -
 (8-1: 2112. قليالن، نوره) .الصفية وغري الصفية



11 
 

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

 عملي  ة متواص  لة لتعمي  ق، فه    اَلنتم  اء إىل األرض والن  اس والع  ادات والتقالي  د والفخ  ر باملق  درات التارخيي  ة
، ويتض ل دور معلم   احلس والشعور بالواج ب ط اه ا تم  ، وتنمي ة الش عور باَلنتم اء لل ونن واَلعت زاز ب ه

 :التعليم العام يف تعزيز مفهوم الوحدة الوننية وجدانياً فيما يل  

ن   الب معت   زين ب   وننهم وب   وَلة أم   ره وبنظام   ه ومؤسس   اته اَلجتماعي   ة، ول   ديهم الق   درة يش   كل    -
 . نفس واملال يف سبيل الدفاع عنهعلى التضحية بال

  ح  ب ال  ونن واَلنتم  اء إلي  ه ل  دط الط  الب، حي  ث ينم    ف  يهم مش  اعر احل  ب وال  وَلء هل  ذا رس  ي -
 .الونن، وحيثهم على احلرص عليه والدفاع عنه ضد كل معتد أثيم

 مه ذه الق ي يف الط الب ويرس  حب الونن والشعور باَلنتماء إليه والوَلء ل ه والوفاء ِبقوقه  يبث -
 .يف نفوسهم منذ الصغر

 .حب الونن يف نفوس نالبه  دمته والعمل من أجل تقدمهم ينم  -

 . ، وفداء الونن بكل ما هو غالٍ  ونفيسيف نفوس نالبه تنمية التضحية يعزز -

  .غرس حب احملافظة على أمن الونن وسالمة ممتلكاته يف أذهان نالبهي -

 (22-08: 2118. لكندري، يعقوبا) .حلفظ كرامتهم لنشءل العقاب البد  يتجنب -

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

 .عقد األمسيات الشعريةي، و القصص الوننية يثري -

ني ة، بتعري ف الناش ئة مبؤسس ات بل دهم، لتنمي ة اَلس تجابات الوناحمليط ة البيئة واألم اكن  يستثمر -
 .ومنظماته احلضارية

  .، واملسامهة يف حلهااإلحساس مبشكالت ا تم  يعزز -

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

ه ا القل ب الن ابض للع امل كانته ا الرفيع ة باعتبار ، ومململكة العربية السعودية الدينيةخصائص ا ياز -
 . ، وقبلتهم ، ومنها بدأ نور اإلسالم يش  سناه يف أصقاع العاملاإلسالم 
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، أو األنش    طة وال    اام  بواق     الط    الب ال    ذي للطال   ب س    واء يف امل    واد الدراس   ية رب  م    ا يق    دمي    -
 (2112. ، العنزي، بشرط2112. الشهري، حممد)  .يعيشونه

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

  : اَلطاهات والقيم وميكن ذلك عن نريق

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

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

 . ، وعالقتها املباشرة بالطالبة تبني إجنازات الوننإقامة معارض دوري -

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

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

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

 (02-1: 2101. برغوث، عبدالعزيز)   .من حقوق

 : التوصيات : رابعاً 

على وحو يقوم أساتذة اعامعات ومعلم  التعليم العام بأدوارهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوننية 
 :  مبا يل يوصى الباحث  ،الوجه األكمل

والثانوي  ة ب  ل ض  من أولوي  ات تنش  ئة تالمي  ذ املدرس  ة اَلبتدائي  ة لوح  دة الونني  ة مفه  وم اك  ون أن ي .0
 .ونالب اعامعة على ممارسة احلقوق والواجبات يف إنار اعماعة ال  ينتمون إليها

عل     ى أن يس     لكوا يف حي     اهتم الس     لوا معل     م التعل     يم الع     ام نالب     ه  وأس     تاذ اعامع     ة ع     ود أن ي .2
  عن يثل الفرد للقيم الصحيحة واملنطلق من الرقابة الذاتية ول يس النات؛اَلجتماع  املرغوب فيه 
   .خشية من العقاب أيا كان
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وميك   ن اَلرتق   اء هب   ا م   ن الفردي   ة إىل ، ي   درا اس   تاذ اعامع   ة أو املعل   م أن نالهب   م ل   ديهم ق   يمأن  .1
 . ، حو تتمثل لديهم مشاعر وقيم الوحدة الوننيةاعماعية

ألم ن وي دعوهم َلستش عار م ا ه م في ه م ن نعم ة األم ن يف   ل م ا يعزز يف تف وس الط الب قيم ة ا .2
يعيشه العامل بأسره من عدم استقرار يف األمن وأن ه ذا كل ه َل ميك ن وج وده ل وَل الوح دة الونني ة 

 .ال  يتمسك هبا ابناء هذا الونن املعطاء 

القل   ب الن   ابض للع   امل  ه   ا، ومكانته   ا الرفيع   ة باعتبار ململك   ة العربي   ة الس   عودية الديني   ةا منزل   ة ي   از .1
 . ، وقبلتهم ، ومنها بدأ نور اإلسالم يش  سناه يف أصقاع العاملاإلسالم 

 األعمال الوننية، كاملشاركة يف املناسبات الوننية،  يشج  بعض .1

  .الوحدة الوننيةحول مفهوم وضرورة  واحلوارات اهلادفة املناقشات يعقد  .2

ال  نظم  واح   ام نالب  ه،خ  وة والتف  اهم والتع  اون ب  ني غ  رس ح  ب النظ  ام واَلطاه  ات الونني  ة، واألي .8
 . بتنمية احلس والشعور بالواجب طاه ا تم  ،الوحدة الوننيةوالتعليمات، وواجبات 

شعر أن ك ل م ا يف ال ونن ه و مل ك ل ه ولغ ريه، وَل ِبيث ي ؛يف نفوس الطالب تعزيز بعض القيم  .2
   .أو لغريه بالعبث مبقدرات الونن يسمل له

املس ابقات ذات اع وائز املادي ة واملعنوي ة لتش جي  الط الب عل ى كتاب ة املوض وعات  إقامة .01
 .نفيسوالتضحية من أجله بكل غاٍل و والوحدة بني أبنائه والقصص ال  تؤكد على حب الونن 

، وتأكي   د حقه   م يف املس   اواة اَلجتماعي   ة والف   رص ط   الب ِبق   وقهم وواجب   اهتمال توعي   ة .00
ك، من خالل أساليب متعددة مثل جمل س إدارة الفص ل، وانتخاب ات وتدريبهم على ذل، املتكافئة

 .جملس املدرسة الطاليب

توعي  ة الط  الب باملش  كالت والص  عاب ال    تواج  ه ون  نهم، وإحساس  هم مبس  ئوليتهم يف  .02
 .مواجهتها، والتماس احللول اإلبابية هلا متعاونني وشركاء يف البذل والعطاء

الوح  دة س  هم يف ترَج  ة مف  اهيم ياملختلف  ة ميك  ن أن رس  ات الطالبي  ة األنش  طة واملما دع  م .01
ا  ردة إىل س لوا وم نه  حي اع يتع ايش مع ه الطال ب يف وق ائ  حيات ه اليومي ة، ل ذا يُق  ح  الوننية

  :من خالل األنشطة الطالبية التالية وتعزيز مفهوم الوحدة الوننيةوسائل لتنمية 

 .الونين بشكل يشعر الشباب بقيمتها ودَلَلهتا اَلحتفاء باملناسبات الوننية ويف مقدمتها اليوم −

وواج   ب الطال   ب طاهه   ا، الوح   دة الونني   ة اختي   ار بع   ض ال   دروس العلمي   ة مم   ا ل   ه ش   أن مبوض   وع  −
 .املناسبات املدرسية وإلقائها أثناء 
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تنمي  ة بتعزي  ز الوح دة الونني  ة ب ني أبن اء ا تم    الس عودي، و إقام ة مس ابقات ثقافي  ة، وِب وث تُع ىن  −
 . نن لدط الطالبحب الو 

م ن خ الل  الوح دة الونني ةلك   يس اعد عل ى تنمي ة روح  ،يطبق املناه  الدراسية عملياً  .02
 .يف مواد اَلجتماعيات والوننية اعانب العمل  لدط الطالب يف َجي  املواد و خصوصاً 

 : تتحقق فيه الشرو  التالية  توفري مناخ دراس  .01

 .جتماع لالح ام والتقدير اَل الطالبإشباع حاجات  - أ

 .  ركة يف األنشطة الوننية املتعددةوو املشاالطالب اح ام دافعية  - ب

األخ   ذ بأس   لوب احل   وار الق   ائم عل   ى حري   ة و  تعزي   ز روح التع   اون واإلخ   اء واملس   اواة والت   آلف - ت
 .والطالب املعلمبني  الرأي

 :  لطالبل حتققأنشطة  توفري .01

 .جتمعهممبوالطالب ميذ التعرف على قضايا ا تم  ومشكالته حو يرتب  التال - أ

  .وتفكريه الطالبإتاحة فرص احلوار املثمر املبين على أساس اح ام استقاللية  - ب
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