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التربية الوطنية  ومهارات ،وقيم ،هدف البرنامج العملي )التدريبي( إلى إكساب املراهقين مفاهيم       

 ،أنشطة األغاني واألناشيد ،لهم املمثلة في أنشطة الحوار واملناقشةباستخدام األنشطة التعبيرية 

أنشطة  ،نشطة التعبير الحركيأ أنشطة التعبير الفني، ،أنشطة القصة ،أنشطة لعب األدوار

من خالل مجموعة من الجلسات التدريبية التي يتم  ،أنشطة الخرائط الذهنية ،العرائس املتحركة

تنمية مفاهيم لفعالية البرنامج التدريبي  إلىالتعرف باإلضافة إلى  ،تدريب املراهقين عليها

ويتكون هذا البرنامج التدريبي من   ،تحقيق أهدافه في لدى فئة املرهقين وسلوكيات التربية الوطنية

 من الصف األول الثانوي ثم الثاني الثانوي ثم الثالث 
ً
ثالثة أجزاء حسب الصف املدرس ي، بدءا

الثانوي، يضم كل جزء املواضيع املناسبة لهذه الفئة العمرية بالتحديد، مع التركيز على ترابط 

بالتربية الوطنية، أهميتها، يم املرتبطة املفاه :ويشمل الجزء األول  ،املواضيع من جزء آلخر

أهدافها، مكوناتها، األسس التي تقوم عليها، أبعادها.  واملضامين التربوية املتضمنة فيها. بينما 

يشمل الجزء الثاني: القيم املتضمن في التربية الوطنية املتمثلة في التسامح والتعايش السلمي مع 

املسئولية االجتماعية.   -املشاركة املجتمعية  -الة االجتماعيةالعد -االنتماء الوطني -أبناء الوطن

العمل  ،ويشمل الجزء الثالث: املهارة املرتبطة بالتربية الوطنية املتمثلة في املشاركة في صنع القرار

 ،مفهوم االتصال ،الفكر الضال والفكر املعتدل ،الدور االجتماعي، مفهوم الفكر الضال ،التطوعي

 البعدي.الجلسات وإجراء القياس  ثم ينتهي الدليل إنهاء ،ل املشكالتالقدرة على ح

 املراهقين. ،، التربية الوطنية ، األنشطة التعبيرية  عملي برنامج: الكلمات املفتاحية

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

وكالة اجلامعة  ،أمانة الكراسي البحثية ،كرسي الشيخ فهد العويضة للوعي الفكري واالنتماء الوطين *

 .اململكة العربية السعوديةالقصيم، جامعة   ،البحث العلميللدراسات العليا  و
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Abstract: 

       The training program aimed to provide adolescents with 
concepts, values, standards and skills of civic education by using 
expressive activities for adolescents represented in dialogue and 
discussion activities, songs and chants activities, role-playing 
activities, story activities, artistic expression activities, and kinetic 
expression activities., puppetry activities, mental map activities, 
through a series of training sessions that adolescents are trained on, in 
addition to identifying the effectiveness of the training program for 
developing the concepts and behaviors of national education among 
the stressed category in achieving its goals. This training program 
consists of three Parts according to the school grade, starting with the 
first secondary grade, then the second secondary, and then the third 
secondary. Each part includes topics appropriate for this age group 
specifically, with a focus on the interrelationship of topics from one 
part to another, and the first part includes: concepts related to national 
education, its importance, its objectives, its components, the 
foundations on which it is based, its dimensions. and the educational 
contents contained therein. While the second part includes: the values 
embodied in national education represented in tolerance and peaceful 
coexistence with the sons of the country - national belonging - social 
justice - community participation - social responsibility. The third part 
includes: the skill related to civic education represented in 
participation in decision-making, voluntary work, social role, the 
concept of misguided thought, misguided thought and moderate 
thought, the concept of communication, the ability to solve problems, 
then the guide ends by ending the sessions and conducting a telemetry. 

Keywords: A practical program , civic education , expressive activities 
,adolescents. 
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 مقدمة: 

 متزايًدا بمرور الوقت في 
ً
عد التربية الوطنية من املفاهيم التي لقيت وال تزال تلقى اهتماما

ُ
ت

أيديولوجياتها الفكرية، وذلك نتيجة للثمار التي تعطيها وتعود بها  فاملجتمعات اإلنسانية باختال 
 على هذه املجتمعات.

للقيام بأدوارهم في املجتمع؛ فيتعلموا وتهدف التربية الوطنية إلى إعداد الطالب وتأهيلهم 
احترام القانون، واألنظمة، واحترام حقوق اآلخرين وآرائهم، باإلضافة إلى تعميق الفهم واالحترام 
للعمل املؤسس ي، والتسامح، وقبول النقد، كما تعمق لديهم املشاركة في الحياة السياسية في إطار 

 (. 241، 0202، القانون والقواعد العامة )عارف محمد مفلح

وتهتم الدول بالتربية الوطنية بإعداد املواطن الصالح املتمسك بقيمه وهويته الثقافية 
في إطار: عملية تثقيفية تهدف إلى توعية وإكساب األفراد ثقافة تتمحور حول طبيعة املواطنة 

(، 241-241، 0222املرتكزة على منظومة حقوق املواطنة )مسفر بن جبران بن معيض آل رافعة، 
كما تعمل التربية الوطنية على ترسخ مجموعة من القيم  في نفوس الطالب تتمثل في: حب الوطن، 
املساواة، العدل، النظام، االلتزام، التوازن، الحرية، املشاركة، الوالء، املسؤولية، وتلك القيم هي 

املواطنة يترتب عليه فقدان املكونة األساسية للهوية املميزة ألفراد املجتمع، ولذلك فإن غياب قيم 
الهوية أو تفريغها من مضمونها، ومن ثم حدوث انفالت قيمي وأخالقي يؤدي إلى هدر املوارد 
واإلمكانيات، وانعدام الدافع نحو البناء والتطوير، كما يترتب عليه غياب العدالة االجتماعية، 

انعدام تكافؤ الفرص وانتشار والحرية، واملساواة، وانتشار الوساطة واملحسوبية، والفساد، و 
العنف والشعور بالغربة داخل املجتمع وغيرها من األمراض االجتماعية )أشرف عبد الوهاب أبو 

 (.20، 0222فراج، 

وتمثل التربية الوطنية ضرورة اجتماعية؛ لتنمية املعارف والقدرات والقيم االجتماعية 
ا تمثل ضرورة دولية ألنها تعمل على إعداد واملشاركة املجتمعية ومعرفة الحقوق والواجبات، كم

 للظروف واملتغيرات الدولية، ومن ثم ترتبط املواطنة بالهوية بدرجة كبيرة، فهما 
ً
املواطن وفقا

يمثالن وجهان لعملة واحدة، فإذا تم ترسيخ الهوية بصورة قوية، فإنه يترتب عليها ارتفاع مستويات 
 (.24، 0221خالد محمد سعيد الشهري، )املواطنة 

وتعمل املؤسسات التي تسهم في أساليب التنشئة االجتماعية على تعزيز أبعاد املواطنة؛ 
  ألبعادها، 

ً
، وتعزيزا

ً
، وتفعيال

ً
فاملدرسة هي الحلقة األهم في التربية على املواطنة،  بناًء، وترسيخا

 آخر يتجاوز وبهذا املعنى يبرز دور املدرسة في التفاعل مع التربية الوطنية باعتبارها 
ً
أخذت مفهوما

االنتماء العاملي في ظل الكونية أو العاملية، وفي ظل بروز وتشكل مفهوم العوملة الثقافية التي تعمل 
على توحيد املجتمعات اإلنسانية ودمجها من أجل الوصول إلى التعايش العاملي باسم اإلنسانية، 

ملة املواطنة من منظور ثقافي )حصباية رحمة والتواصل الثقافي وفي ظل القرية الكونية وبالتالي عو 
 (.  8، 0221مجدة، بورقبة قويدرة، 

ومن هنا كان اهتمام الدول الساعية للتقدم واملهتمة بحقوق اإلنسان بتناول وتنمية 
فى مراحل التعليم املختلفة بدًءا من مرحلة رياض األطفال للمراحل  -فكًرا وممارسة -املواطنة

تزويد الطالب بالقيم واملعايير التي  تربية صالحة النشءملا لها من أثر على تربية الدراسية الالحقة، 
تحقق التفاعل االجتماعي بنجاح في مختلف املواقف الحياتية، ويعمق فهمهم لألدوار االجتماعية، 
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وتكسبهم السلوكيات التي يرتضيها املجتمع والتي تنمي لديهم قيم املواطنة وأبعادها )خالد عبد 
 (.021، 0200رحمن ياسين أحمد، ال

بعض أوجه التربية الوطنية،  النشء اهتمت العديد من الدراسات بتنمية وإكساب ولقد
 تناولت دراسة

ُ
استكشاف "تعزيز التربية األخالقية لتربية الناس" فى  Eryong  & Li (2021)حيث

 األخالقيعزيز التعليم الصين من منظور املفاهيم والسياسات، وقدمت الدراسة اقتراحات بشأن ت
شامل  تعليميمتكامل عضوًيا للعملية بأكملها، وبناء نظام  تعليميوتنمية الناس، وبناء نظام 

 لتربية الناس بالفضيلة.  تقويميمسترشد بالقيم، وبناء نظام و 

توفير البيئة التعليمية  فيكما أكدت العديد من الدراسات على أهمية األنشطة التعبيرية 
إكساب الفرد العديد من املفاهيم واملهارات، ومنها دراسة سحر توفيق  فيواملناسبة الداعمة 

 فيأشارت إلى إمكانية استخدام األنشطة التعبيرية  والتي( 0222نسيم، سمير أحمد أبو الفتوح )
على دت أك التي( 0221صفاء أحمد محمد )ودراسة ، املتعلقة باألمانةتنمية بعض السلوكيات 

 نشطة التعبيرية لتنمية املفاهيم املختلفة.مالئمة األ

 للمراحل التالية من 
ً

ونظًرا ألهمية التربية الوطنية بدًءا من مرحلة ما قبل املدرسة وصوال
( في 0202الُعمر، فقد أكد )املؤتمر االفتراض ي جائحة كورونا وحقوق الطفل من أزمة إلى فرصة ، 

يم بشكل منظم، والعمل على إيجاد رؤى جديدة توصياته ببذل الجهود لعودة الطفل إلى التعل
لتربية النشء ليواكب التغيرات املجتمعية خاصة التغيرات التكنولوجية، وبما يكفل للنشء حياة 
إنسانية ذات جودة تربوية عالية من خالل غرس قيم االنتماء والتسامح والتعاون واملشاركة 

 ا يجعله مواطًنا صالًحا لخدمة وطنه.واملساواة والنظام، هذا من جانب باإلضافة إلى م

وتأتى تنمية سلوكيات املواطنة والسلوكيات القائمة على التربية الوطنية بصورة ُمثلى فى 
السياقات االجتماعية، وفى تفاعل الفرد مع املحيطين به، مما يستدل منه على أن األنشطة 

 تعمل على تدعي
ُ
عد من أنسب األساليب لذلك، حيث

ُ
م املشاركة بين املراهق وأقرانه، التعبيرية ت

وتساعده على التفاعل والتوافق مع اآلخرين بصورة سوية، كما يتعلم من خاللها قيمة االنضباط 
وااللتزام، والثقة بالنفس، وكذلك روح التعاون واملشاركة وتبادل األفكار واملهارات من خالل العمل 

 (.222، 0202التعاوني )راندة فاروق السيد عسكر، 

عد الوسيط الرئيس للتعلم، فمن خاللها 
ُ
إن األنشطة التعبيرية التي يمارسها الفرد ت

يحدث التعلم تلقائًيا وبصورة مباشرة، ومن هنا يجب اعطاؤها االهتمام الكافي الذي يتناسب مع 
 (220، 0221الدور املناط بها )صفاء أحمد محمد، 

ام األنشطة التعبيرية املتكاملة ومن خالل ما سبق يرى الباحثان أنه يمكننا استخد
املحببة لنفوس املراهقين واملالئمة لخصائصهم النمائية، والتي توفر لهم محاكاة ملواقف الحياة 
الواقعية وتطبيق ما يتعلموه من خاللها فى تنمية مفاهيم وسلوكيات التربية الوطنية لديهم، ملا لها 

 بلية. من تأثير على حياتهم والقيام بأدوارهم املستق

  التساؤالت:شكلة و امل

على الرغم من األهمية التي تحظى بها العملية التربوية في املجتمعات عامة وفـي اململكـة 
والتربية خاصة، وما تقوم به من دور فعال في ترسيخ قيم ومفاهيم املواطنـة  العربية السعودية

املختلفة في جميع املؤسسات  وتعزيـز االنتماء للوطن من خالل مناهجها أو برامجهاالوطنية 
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نه يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز املواطنة في سن مبكرة من العمر والتركيز علـى أالتربوية، إال 
 . هذه املرحلللزرع القيم املتعلقة باملواطنة واملناسبة للخصائص النمائية  املراهقةمرحلة 

التي سعت إلى التعرف  (0222وقد كشفت دراسات كل من )سيف املعمري، على النقبي،
على مدى توافر قيم التربية الوطنية الصالحة فى محتوى كتب املواد االجتماعية فى الحلقة األولى، 
عن عدم تضمين مجموعة من قيم املواطنة الصالحة املهمة، مثل: الحرية، واألمانة، والتسامح، 

ب الوطن، الرحمة، والعدالة، والصدق، والوفاء، واإلخالص، والثقة بالنفس، فى حين نالت قيم ح
 واالعتماد على النفس، وحسن الجوار، واالحترام، والشجاعة، تكرارات ضعيفة. 

 من )سيف املعمري، زينب الغريبى، 
ً

 إن 251، 0220ويؤكد كال
ُ
( ذلك القصور، حيث

مقررات تربية املواطنة تتضمن موضوعات مهمة جًدا إال أنها تركز على الجوانب النظرية، مما 
 من إيجاد فرص عملية للممارس

ً
 املواطنة ومبادئها.  ةيشجع املتعلم على الحفظ واالستظهار بدال

فاملناهج وحدها ال يمكن أن تفعل الحس الوطني فى نفوس األفراد، فهو بحاجة إلى 
أنشطة وبرامج وطنية مستمرة وهذا يشير إلى غياب الجانب التطبيقي فى تنفيذ وتنمية قيم 

 (. 11، 0222رة التربية، املواطنة )وزا

وعليه؛ فاملؤسسات التربوية مطالبة بالحفاظ على قيم اإلنتماء واملواطنة، وأن تعمل  
على التأكيد على تنميتها لدى األطفال واملراهقين؛ ألن التعلم يشكل حجر الزاوية فى تشكيل االنتماء 

فإن الدول تتخذ التعليم  واملواطنة وفى تعزيزها والحفاظ عليها لكل شعب من الشعوب، لذلك
كأداة أساسية لتربية أبنائها منذ الصغر على املبادئ واألفكار التى تشكل قيم االنتماء واملواطنة 

 (12، 0224)شقير حفيظة، يسرا فراوس، 

فـي تطـوير  اململكة العربية السعوديةا مع االتجاه الجديد في النظام التربوي في وانسجاًم 
املرحلة وتشكيل فريق وطني إلعداد اإلطار العام لبرامج  املتوسطةرحلة امل هذهبرامج التعليم في 

في التربية الوطنية لتنمية مفاهيم املواطنة لـدى تدريبي شكلة لتقترح برنامج امل، لذا بـرزت املتوسطة
  :األسئلة اآلتيةذلك من خالل اإلجابة عن و  ،والكشف عن فاعليته عينة من املراهقين

  ؟فى مرحلة املراهقة التي ينبغي تنميتها تربية الوطنيةالما مفاهيم  -

  ؟التربية الوطنية ملفاهيم املراهقينما مستوى معرفة   -

للمراهقين من خالل األنشطة ما مكونات البرنامج التدريبي في التربية الوطنية   -
  ؟التعبيرية

 في لدى فئة املرهقين التربية الوطنية ومهاراتتنمية مفاهيم لفعالية البرنامج التدريبي  ما -
 ؟تحقيق أهدافه

 الدراسة الخاصة بالبرنامج التدريبيأهداف 

التربية الوطنية باستخدام األنشطة  في عملي تهدف الدراسة بصورة رئيسة إلى إعداد برنامج
 ، وذلك من خالل:التعبيرية لفئة املراهقين

 فئة املراهقين. لى يمكن تنميتها لدىإتحديد مفاهيم وسلوكيات التربية الوطنية  -
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األنشطة التعبيرية التي يمكن استخدامها في تنمية مفاهيم وسلوكيات التربية تحديد  -
 الوطنية.

 فئة املراهقينمقترح لتنمية مفاهيم وسلوكيات التربية الوطنية لدى  عملي إعداد برنامج -
 .األنشطة التعبيريةقائم على 

لدى فئة  اهيم وسلوكيات التربية الوطنيةتنمية مفلالتعرف على فعالية البرنامج التدريبي  -
 تحقيق أهدافه.  في املرهقين

 أهمية الدراسة الحاصة بالبرنامج التدريبي: 

 لتنمية مفاهيم التربية الوطنية فى اململكة العربية السعودية برنامج التدريبيال اسعى هذي
ية الوطنية كحق من بهدف تنمية بعض مفاهيم وسلوكيات الترب، قائم على األنشطة التعبيرية

حقوق اإلنسان، يمكن االسترشاد به عند تخطيط وتطوير مناهج املراهقين. كما تنبع أهمية 
هم عماد الغد، وعليهم الدراسة من أهمية الفئة املستهدفة وهم املراهقين على اعتبار أن هذه الفئة 

على الدور  يد البرنامج باإلضافة إلى تأكيقوم الوطن وتشتد سواعده، وبهم يبنى مستقبل الوطن، 
 سلوكية مرغوبة العمل على التربوي والتعليمـي ملرحلة املراهقة و 

ً
إكسابهم حقائق ومهارات وقيما

 منها في تنـشئة املراهقين تنشئة سليمة ومساعدتهم على تنمية عالقات إيجابية والتفاعل مع 
ً
إسهاما

تعكس فلسفة   ئ للمراهق تربية متوازن املحيط الخارجي وتقرير اتجاهاتهم وتوفير مناخ مناسب ييه
ويحافظ على تجاوب مع متغيرات العصر يلكى  وتهيئه للقيام بأدواره في املستقبلاملجتمع وثقافته 

في  ت. ويفيد البرنامج التدريبي القائمين، ويعلم ما له من حقوق وما عليه من واجباركائزه الوطنية
وباألخص للمراحل  –خاصة في التربيـة الوطنية  إعداد املناهج الدراسـية فـي إعـداد مناهج

 أباءهماألسرة وأولياء األمور في معرفة مفاهيم املواطنة التي يمكن تنميتها عند  . كما يفيداألساسية
  .وكيفية غرسها لديهم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

: اإلطار النظري: 
ا

 أوال

ت متعددة األشكال يمكن من خاللها إشباع حاجات هي مجموعة من املمارسا األنشطة التعبيرية:
املراهق من التعلم بعدة وسائل: القصة، التمثيل، لعب األدوار، األنشطة الفنية، األنشطة الحركية، 

املراد إكسابها  واملعارفوأنشطة املوسيقى، وأنشطة التعبير اللفظي، وذلك عن طريق توظيف الخبرات 
 (.222، 0202ع مجاالت التعلم )رندة فاروق السيد عسكر، للمراهق في هذه األنشطة في جمي

 هي التمثيل املسرحي والدراما، واألعمال األدبية 
ً
إن أكثر األنشطة التعبيرية اللفظية انتشارا

 
ً
)كالقصص والروايات والشعر(، بينما من أكثر األنشطة التعبيرية غير اللفظية معرفة وانتشارا

أو النحت(، وعلى  نإليقاعية، والتعبير التشكيلي )كالرسم والتلوياملوسيقى، والرقص، والحركات ا
 العمل 

ً
 فمثال

ً
العموم يمكن القول أن األنشطة التعبيرية اللفظية وغير اللفظية تكمل بعضها بعضا

الدرامي أو املسرحي يحتاج إلى تعبيرات لفظية وحركات موجهة وموسيقى تصويرية مرافقة للعمل 
وتأثيرات بصرية، وعليه تستخدم األنشطة التعبيرية اللفظية وغير اللفظية إما الدرامي أو التمثيلي 

 بشكل متكامل أو بشكل مستقل عن اآلخر.
ً
 معا
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عرف األنشطة التعبيرية بأنها: مجموعة من األساليب والطرق اللفظية وغير اللفظية، 
ُ
وت

عر واملكبوتات من خالل تساعد األفراد بالتخلص من انفعاالتهم وتوتراتهم بالتعبير عن املشا
مجموعة من الخيارات التعبيرية تمكن املراهق من التعلم بعدة وسائل: الحوار واملناقشة، القصة، 
لعب الدوار، األنشطة الفنية، األنشطة الحركية، املوسيقى، وذلك عن طريق تضمينها خبرات 

جابية مع مجتمعه وتعميق وسلوكيات ومفاهيم التربية الوطنية بغرض تفعيل مشاركة املراهق اإلي
 هويته القومية. 

 : الوطنيةالتربية 

هى طرق مدروسة من العمليات الهادفة والتى تحمل فى جوهرها تنمية املشاعر اإليجابية 
تجاه الوطن، وتعزيز اعتزاز الشباب بوطنه وأرضه، وتشجيعه على الحفاظ عليه وعلى كل 

 ف تحقيق النهضة والصعود بها ملا أفضل دوًما.املكتسبات املوجودة فيه والسعى لتنميتها بهد

عرف التربية الوطنية أيًضا فى املوسوعة العاملية بأّنها جزء من املنهج للطالب يجعله 
ُ
وت

يتفاعل مع أعضاء مجتمعه على كافة املستويات الوطنية واملحلية، والتى من شأنها إعالء شأن 
كيفية تفاعله معها بصورة إيجابية من خالل األمة لديه ونظام املؤسسات املوجودة فى بلده و 

 (.210، 0202الحفاظ على القيم اإلنسانية واألعراف اإلجتماعية. )عارف محمد مفلح، 

ا 
ً
والتربية الوطنية هى عملية تهدف إلى إيجاد وإعداد املواطن الصالح ليكون عضًوا مشارك

 فى مجتمعه، مساهًما فى حل مشكالته، قادًرا على خدم
ً

ة مجتمعه وتطويره والدفاع عنه وفاعال
 (.0228)عبد الناصر الزيود، 

كما يمكن تعريفها أنها: عملية تهدف إلى إكساب النشء الخبرات واملهارات واملعارف الالزمة 
للعيش في مجتمع ديمقراطي، وتنطلق من ثالث معارف رئيسة هي البعد املعرفي، البعد املهاري، 

 (. 28، 0221البعد الوجداني)شبل الغريب، 

 مية التربية الوطنية: أه

تكمن أهمية التربية من خالل: تعليم الثقافة السياسية، ومبادىء وأسس نظام الحكم 
والسلطة فى الدولة وفهمها، وألية صنع القرار فى النظام السياس ى، كما وتركز على املنظومة 

 ما بي
ً

ن السلوك املرغوب فيه القيمية واإلجتماعية للفرد وتدعيمها، وهى ترسم حًدا فاصال
والسلوك غير املرغوب فيه، وتسعى إلى تعزيز اإلنتساب واالرتباط الحقيقى املخلص الصادق 
 وواقًعا، واالعتزاز بمكوناته الثقافية والبشرية واملادية، وجعل 

ً
ا وعمال  ووجدانً

ً
للوطن فكًرا وقوال

والدفاع عنه، والتمسك  مصالحه فوق كل مصلحة، والتفانى فى خدمته، والتضحية فى سبيله
والثقة به، واملحافظة على العادات والتقاليد الحميدة، والوقوف  واإلنحياز إلى جانب الوطن فى 
اليسر والعسر، واحترام الدستور، والقوانين، واألنظمة والتعليمات، واللوائح والتسلح بالعلم 

وطاعة ولى األمر، وتأييد القيادة  واملعرفة، واملحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية،
 (. 0228ودعمها، وتعزيز املشاركة السياسية )عبد الناصر الزيود، 

كما تأتي أهمية التربية الوطنية من أهمية الدور الذي تلعبه في إكساب املراهقين مهارات 
اهقين حل املشكالت من خالل موضوعاتها املتنوعة التي تتضمن مشكالت ومواقف تثير تفكير املر 

وتحفزهم للبحث فيها ضمن خطوات علمية منهجية تتمثل موضوعاتها بالحقوق والواجبات التي 
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تتضمنها قوانين البالد والديمقراطية واملشاركة السياسية )أحمد عبد الحفيظ وصفي خطاب، 
 (.014، 0202حامد عبد هللا على طالفحة 

 مكونات التربية الوطنية:

 (: 21، 0202، انتصار صالح أحمد الحلبي ) ياملكونات همجموعة من للتربية الوطنية 

الوالء واالنتماء للوطن: ويتضح هذا املكون من خالل التضحية من أجل الوطن، وتكون  .2
 نابعة من شعور هذا الفرد من حب هذا الوطن.

الحقوق: تتضمن املواطنة مجموعة من الحقوق للمواطنين وفي نفس الوقت تعتبر  .0
 ة واملجتمع واألفراد.واجبات على الدول

الواجبات: إن أفراد املجتمع كما لهم حقوق على الدولة فعليهم مجموعة من الواجبات  .2
تجاه الدولة وتختلف هذه الواجبات في املجتمعات عن بعضها البعض باختالف العقيدة 

 مع.والفلسفة التي يقوم عليها املجتمع ويجب على األفراد االلتزام بها للمحافظة على املجت
املشاركة املجتمعية: وتعني أن يكون املواطنين مشاركين في األعمال الخيرية، وتعد هذه  .4

 املشاركة من أبرز مكونات املواطنة وسماتها.

 األبعاد التي تقوم عليها  التربية الوطنية 

 للزاوية التي يتم تناولها منها 
ً
، تقوم التربية الوطنية على مجموعة من األبعاد، تختلف تبعا

 (: 41-21، 0202ومن هذه األبعاد ما يلي)محمد محمود العطار، 

 في نوعية املواطن الذي يسعى إليه التعليم،  البعد املعرفي:
ً
 جوهريا

ً
تمثل املعرفة عنصرا

 يتحمل مسئولياته ويدين بالوالء للوطن، وإنما املعرفة 
ً
وال يعنى ذلك أن الفرد األمي ليس مواطًنا

بناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها، كما أن التربية الوطنية تنطلق من وسيلة تتوفر للمواطن ل
 ثقافة الناس مع األخذ في االعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمع.

 ويقصد بها الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخرين والعمل معهم. البعد االجتماعي:

لي تعميق القيم الدينية األصيلة في نفوس يتمثل البعد الديني في االعتماد ع البعد الديني:
األطفال منذ الصغر، وتعويد الطالب على احترام دينه واكتسابه اإليمان باهلل والقيم واملبادئ، 
ومن بين القيم التي يجب أن تغرس في نفوس الطالب والتي من املمكن أن يكون لها أثر إيجابي بالغ 

تمع االنتماء، التعاون، التسامح، املساواة، الطاعة، في خلق دوافع طيبة تساعد على تنمية املج
 الحرية، الشورى.

وهو االطار املادي واإلنساني الذي يعيش فيه املواطن، أي البيئة املحلية  البعد املكاني:
التي يتعلم فيها، ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خالل املعارف واملواعظ في غرفة 

 ملشاركة التي تحصل في البيئة املحلية والتطوع في العمل البيئي .الصف، بل البد من ا

و يقصد به تنمية وغرس انتماء الطالب لثقافتهم وملجتمعهم ولوطنهم،  البعد االنتمائي:
ويشتمل البعد االنتمائي على قيم مهمة تتمثل في قيمة محبة الفرد مجتمعه وحرصه عليه، 

 لتحقيق االنتماء  فعة والة األمر وااللتفاوتفاعله مع جميع أفراده، كما تعد طا
ً
 مهما

ً
حولهم جزءا

 لتماسك املجتمع، ونجاحه في تحقيق أمنه ونجاح خطط التنمية وتحقيق 
ً
الوطني، وتحقيقا

 رفاهيتها. 
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)محمود ناظم فرحان، من خالل ثالثة أبعاد أساسية مقاربة أبعاد التربية الوطنيةيمكن  و
 (512، 0228حاتم فالح العجرش ،  قيس حاتم هاني الجنابي، حيدر

مادامت املواطنة هي انتاج ثقافي إنساني؛ أي ليس إنتاجا  :البعد الفلسفي والقيمي
طبيعيا، فهي تتطلق من مرجعية فلسفية وقيمية تمنح دالالتها من مفاهيم الحرية، والعدل، 

 .والحق، والخير، واملصير والوجود املشترك وغيرها

حيث تحدد املواطنة كمجموعة من القواعد واملعايير  :ونيالبعد السياس ي والقان
التنظيمية والسلوكية والعالئقية داخل املجتمع؛ التمتع بحقوق املواطنة الكاملة، كالحق في 
املشاركة والتدبير واتخاذ القرارات وتحمل املسؤوليات، القيام بواجبات املواطنة، الحق في حرية 

 .افؤ الفرصالتعبير، الحق في املساواة وتك

 تالتمثيال وهو كون املواطنة تصبح كمحدد ملنظومة  :البعد االجتماعي والثقافي
والسلوكيات والعالقات والقيم االجتماعية، بحيث تصبح املواطنة كمرجعية وقيمة اجتماعية، 

 .وكثقافة وناظم مجتمعي

 إن ما سبق يجعل  التربية الوطنية تستند على مدخلين رئيسين هما: 

األول: مدخل معرفي: يقوم على تعزيز املبادئ والقيم اإلنسانية والحضارية املوجودة  في  املدخل
 املناهج وتضمينها إياه إن لم توجد..

املدخل الثاني: مدخل االتجاهات الوجدانية والسلوكيات واملهارات: ويقوم على تعزيز األنشطة 
هارات واالتجاهات اإليجابية تجاه واملمارسات التربوية املفضية إلكساب الطالب القيم وامل

 (.048، 0228املواطنة)أملاظ، 

 أبرز القيم الالزمة للتربية الوطنية للمراهقين 

ترتبط تربية املواطنة بمنظومة متكاملة من القيم التي يصعب تجزئتها، ومن أبرز القيم 
 الالزمة التي تسهم في تربية املراهقين على النحو التالي:

: إن البحث عن ثقافة التسامح وتأصيلها في نفوس املراهقين ش السلمي مع اآلخرالتسامح والتعاي
أولوية إنسانية وحضارية، بهدف الرد على تزايد العنف والتمييز، واالستبعاد، وعدم احترام حقوق 
اإلنسان األساسية ، لذلك فإن القيم املوجه نحو احترام اآلخر والتسامح معه هي القيم التي من 

ن تساعدنا على االنتقال من ثقافة الحروب إلى ثقافة السالم املرتكز على التعددية و آلية شأنها أ
الحوار بين الثقافات كخطوة أولى نحو عقد اجتماعي وثقافي وأخالقي جديد في القرن الحادي 

( ، وهناك مجموعة من الدوافع التي تدفع اإلنسان للتسامح UNESCO,2014,5والعشرين )
(:احترام اآلخر واالعتراف به والتعامل 0202،122اآلخر)محمد محمد سليم أحمد، والتعايش مع 

معه، ثبات واستقرار املجتمع، ترسيخ قيم التعايش والحوار العقالني، التوازن بين الحقوق 
والواجبات بدون تميز، تعزيز وسائل التعاون والتكافل السياس ي بين أبناء الوطن الواحد، اإلرادة 

ركة بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات، التعاون في األعمال املشتركة من الحرة املشت
تكون عالقات مع أصدقاء  أجل تحقيق األهداف، التفاهم بين املواطنين حول األهداف والغايات، 

االندماج مع اآلخرين يستمع إليهم ويتعلم ، من مجتمعه ودوليون فيما يحبه من  مجاالت علمية
 معهم.منهم و 
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االنتماء إلى الوطن أو االنتساب إلى  إن املواطنة الحقة هي تلك املواطنة التي تلبى االنتماء الوطني:
 من الزمن

ً
وال شك أن املعيشة  ،(54، 0222)الهديان، وطن ولد فيه املرء ونشأ فيه وعاش فيه ردحا

كة وتقوي بينهم روابط املشتركة للناس في الوطن ملدد طويلة، تطبعهم بطابع مشترك وسمات مشتر 
يلتزم  نظام تأسس إال في ظل، وهذا ال يالتقارب والتوحد وتخلق لديهم غيرة الوطن والوطنية

، وأهمية املؤسسات التربوية هنا هو حقوق اإلنسان، ويفيد منه في تمتين عرى اللحمة الوطنيةب
ي التمسك بحق املواطنين في توضيح أهمية االنتماء الوطني واألسس التي يقوم عليها، ودور الدولة ف

، وتوضيح اآلثار السلبية التي تلحق بالتنمية واالستقرار والوحدة الوطنية عند تغليب مانتماءاته
 (.24، 0220االنتماءات الفرعية على االنتماء الوطني )سيف املعمري، 

، في ظل ش
ً
، وعلميا

ً
، واجتماعيا

ً
بكة من إن االنتماء الوطني يتطلب تهيئة املراهق ثقافيا

العالقات تنظم فيها العدالة واملساواة للجميع بالتكافؤ بين الحقوق والواجبات، ويبدأ ذلك من 
مرحلة الطولة حتى ينتهي املواطن إلى اإلحساس باالنتماء للدولة وحبه لها بمقدار ما تحقق له من 

ءات التي ( وعليه يمكن تحديد بعض اإلجرا088، 0228حقوق سياسية ومدنية وغيرها)أملاظ، 
يمكن اتباعها إلكساب قيمة االنتماء الوطني للمراهقين وذلك كما يلي: إتاحة فرصة للمراهقين لكي 

، وغرس حب الوطن تنمية االعتزاز بالروح الدينية والوطنيةيطلع على املعالم التاريخية لبلده، و 
ملراهقين على تحقيق والوالء له، وروح الواجب وتحمل املسئولية في نفوس املراهقين، ومساعدة ا

التوازن السليم بين تقاليد مجتمعهم وبين املعاصرة، ومناقشة املشكالت التي تمس حياة املراهق 
 املراهق على تحية العلم كل يوم. وحياة املجتمع بأكمله، تعويد

تحقيق اإلنصاف تعرف العدالة االجتماعية  بأنها: عدالة إنسانية شاملة العدالة االجتماعية: 
 لجمي

ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا

ً
كما يمكن تعريفها ع أفراد املجتمع بحصولهم على فرص عادلة اجتماعيا

، 0200بأنها التوزيع العادل والرحيم لثمار النمو االقتصادي)دحمان بريني، ناريمان بن عياد، 
522.) 

وتقوم العدالة االجتماعية على مجموعة من املبادئ هي)دليل إدماج مبادئ العدالة 
االعتبار  (: االنصاف: وهو مبدأ يأخذ بعين28-21، 0202تماعية في السياسات اإلنمائية، االج

، الحاجات املتباينة وكيفية تحقيقها للوصول لنتائج متساوية أو للحصول على ذات الفرص
املشاركة بصنع القرار للفئات املهمشة بالتساوي كالتعليم والثروة، و  املجتمعية  الوصول إلى املوارد

 ، واحترام التنوع الذي يؤدي الى التسامح االجتماعي.احترام حقوق اإلنسان، و و املحرومةأ

( قضايا الظلم 0202ومن أهم مقومات العدالة االجتماعية وعناصرها)عامر العبود، 
مناهضة العنصرية والتمييز العنصري بكافة أشكاله من االجتماعي، وحب الذات واحترام اآلخر، و 

والقوانين ومن خالل التوعية باالختالف والتنوع وفتح الباب أمام التفاعل  خالل التشريعات
، التنمية العادلةء العادل، و تحقيق تكافؤ الفرص، و اإلنساني الذي يضمن املعرفة ثم القضا

التوعية بأهمية العدالة ، و التعاون والتكافل، و حفظ كرامة اإلنسان، و العدالة القضائيةو 
 .االجتماعية

 للعالقة بين الفرد  ة االجتماعية:املسئولي
ً
 حقيقيا

ً
عد قيم املسئولية االجتماعية انعكاسا

ُ
ت

واملجتمع؛ فهي سلوك تطوعي يقوم به الفرد لصالح مجتمعه، أو البيئة املحيطة به، ومن ثم فإنها 
 يرتبط بنظام املؤسسات، أو اللوائح والقوانين،

ً
فقيم  تعد التزام ديني وأخالقي، أكثر من كونها سلوكا

املسئولية االجتماعية تبنى على مبادئ الفرد تجاه مجتمعه، بحيث تصبح ممارسة يومية في حياته، 
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 من شخصيته وتكوينه، وليست عملية إجبارية أو قيود تحد من حريته، فهي 
ً
بل وتشكل جزءا

يره بالنسبة للفرد يجب أن تكون عفوية، بحيث تعمل على إعالء النزعة االجتماعية لديه في تقد
 (.212، 0221للغايات املجتمعية املنشود تحقيقها)بطويس ي، 

وتستند املسئولية االجتماعية في األساس إلى املواطنة، فهي التي تدفع املواطنين إلى تبني مفهومات 
إيجابية، وإلى ممارسات سلوكية ترتبط باملجتمع، وتفرض املحافظة على مرافقه ومقدراته، 

ندماج في الحياة االجتماعية والسياسية، وتتحدد مسئوليات األفراد ومراعاة حقوقه، وتتصف باال 
 لألدوار التي يقومون بها، والتي تحددها التوقعات املتبادلة املرتبطة بقيم املجتمع 

ً
والجماعات وفقا
(. ومما سبق يتبين أن املواطنة ترتبط باملسئولية االجتماعية، وعليه  22، 0222ومعاييره)زايد، 

د بعض اإلجراءات التي يمكن اتباعها إلكساب قيم املسئولية االجتماعية للمراهقين يمكن تحدي
وذلك كما يلي: العمل على ربط املراهق بمجتمع. إشراك املراهق في بعض األعمال التطوعية 
باملجتمع. تدعيم املراهق لفهم نظم وعادات وتقليد وتاريخ املجتمع. مشاركة املراهق في حل 

. تدريب املراهق على االشتراك في املشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية مشكالت املجتمع
 املجتمع.

تعد املشاركة قيمة أساسية من قيم املواطنة، وهي تعبير عن حرص الفرد  املشاركة املجتمعية:
على أن يكون له دور إيجابي وفعال في الحياة االجتماعية والسياسية من خالل مزاولة حقوقه 

والسياسية، واملشاركة ليست مجرد حق من حقوق املواطنة، بل إنها واجب ومسؤولية املدنية 
(. 082، 0228لتحقيق املواطنة الكاملة، واملراهق جزء من املجتمع يتأثر به ويؤثر فيه )أملاظ، 

وتتوقف نوعية املشاركة على أشكال القيم التي تغرسها التنشئة االجتماعية فقيم الحوار، 
ديمقراطية التي تغرسها مؤسسات التنشئة االجتماعية البد وأن تؤدي إلى مشاركة والحرية، وال

 (.0221سياسية ديمقراطية، تدفعه إلى اتخاذ قرارات سليمة)العبثاوي، 

ولتعليم املراهق أساليب املشاركة املدنية والسياسية البد أن يبدأ من خالل مشاركته داخل 
شئة االجتماعية، وهذه املشاركة تجعلهم يشعرون باالنتماء األسرة، واملدرسة وباقي  مؤسسات التن

إلى الجماعة وإلى املجتمع، وتسهم لتأهيلهم لدور املواطنة في املستقبل، وعليه يمكن تحديد بعض 
اإلجراءات التي يمكن اتباعها إلكساب قيمة املشاركة االجتماعية للمراهقين وذلك كما يلي: تكليف 

الئه للقيام ببعض التكليفات، إشراك املراهق في بعض األعمال التطوعية املراهق باملشاركة مع زم
 باملجتمع. تدريب املراهق على املشاركة في االحتفاالت الوطنية.

 :التوجهات العاملية للتربية الوطنية

أشارت العديد من الدراسات إلى التوجهات العاملية للتربية الوطنية على املستوى العاملي 
( إلى أن  التوجهات Jarkiewicz& Leek , 2015وريا الجنوبية؛ فقد توصلت دراسة )منها تجربة ك

العاملية للتربية الوطنية تؤكد على مجموعة من املوضوعات منها: العدالة االجتماعية، والتنوع، 
والديمقراطية، واملساواة والتعايش السلمي، والبطالة، والتنمية املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

( إلى أن  تعليم املواطنة يركز على عدد من Go,2016قضايا البيئية كاالحتباس الحراري )وبعض ال
املوضوعات والقضايا والتي تدور حول مجالين املجال األول مجال القيم التربوية؛ ويتضمن 
العدالة االجتماعية، واملسئولية االجتماعية، واالنتماء الوطني، والتعاطف، واحترام الكرامة 

نية، والتربية من أجل التعايش السلمي  مع اآلخرين، والتربية من أجل حقوق اإلنسان، اإلنسا
وتتضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان، والتربية املدنية التي تتناول املنظمات املحلية واإلقليمية، 
والدولية، والحكم الرشيد، والديمقراطية، والتماسك االجتماعي، بينما يتضمن املجال الثاني 
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ارات الحياتية مثل مهارات االتصال، والتعاون التي  يتضمنها العمل التطوعي، ومهارة حل امله
 املشكالت، وصنع القرارات.

( إلى  التجربة الكندية واالسكتلندية؛ ashby   &Swanson,  2016بينما أشارت دراسة )
التي تركز على  فالتجربة الكندية تؤكد على مجموعة من التوجهات العاملية للتربية الوطنية،

مجموعة من املوضوعات هي: النزعة القومية، العدالة االقتصادية واالجتماعية، والحرية، 
والديمقراطية، وحقوق الفرد على املستويين الفردي والجماعة، والعوملة، وصنع القرار، 

اب الطلبة والتواصل، وقضايا التغيير والتطوير والتنمية الشاملة، بينما اسكتلندا فتركز على إكس
مجموعة من املهارات الحياتية كالعمل التطوعي، والتنمية املستدامة، وبعض القيم كالعدالة 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وقضايا توزيع املياه، وقضايا الصراع، والتحديات والتحوالت 

 العاملية، وتغيير املناخ. 

( مجموعة من التوجهات Marotta    &Johns  , Mansouri  2017,كما أضافت دراسة )
العاملية  للتربية الوطنية في كافة املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية والقضايا 
التي تتمثل في ومشكالت الحرية، والديمقراطية، والعدالة االجتماعية واملساواة، والتنوع واحترام 

تصاالت، واملسئولية االجتماعية واألخالقية، اآلخر، والتعايش السلمي، وتكنولوجيا املعلومات واال
 والتغيرات املجتمعية، واملساهمة في تنمية املجتمع عبر املشاركة املجتمعية.

مما سبق يتضح أن التوجهات العاملية للتربية الوطنية أكدت على مجالين؛ املجال األول 
واملشاركة املجتمعية، واملسئولية القيم التربوية املتضمنة بالتربية الوطنية كالعدالة االجتماعية، 

املجتمعية، واالنتماء الوطني، والتعايش السلمي بين املواطنين، بينما املجال الثاني تناول املهارات 
 الحياتية كمهارة صنع القرار، مهارة التعاون عبر األعمال التطوعية. 

ا:   الدراسات السابقةثانيا

دفت التعرف إلى تعزيز االنتماء للوطن، ودور ه التي( 0225صالح املزيود ) الهاديدراسة 
صياغة  فيتنمية االنتماء للوطن والتعرف على أهمية التربية باملواطنة  فياألبعاد الشخصية للمعلم 

 الوصفيتعزيز االنتماء للوطن، وقد اتبع املنهج  فياملقررات الدراسية وأثرها  فياملعلم ألهدافه 
 الوطنيعلى املعلم أن يهتم بتطوير أربعة جوانب تعزز االنتماء ، وقد توصل إلى أنه يجب التحليلي

: املعرفة، والقيم وامليول واالتجاهات الوجدانية، واملهارات واملشاركة وهيلدى الطالب، 
 االجتماعية. 

( إلى التعرف على أثر أنشطة وبرامج   kansten  Mandel، 2015وهدفت دراسة ) 
نشيط قيم املواطنة لدى الطالب، وطبقت الدراسة على طالب الجامعة الدولية باملكسيك على ت

الجامعة الدولية باملكسيك، وتوصلت إلى أن طريق طريقة التعليم والبحث القائمة على املشاركة 
املجتمعية والتدريب املستمر على التعامل مع قضايا املجتمع والتفاعل معها تسهم في تدعيم قيم 

 املواطنة لدى الطالب.

التعرف على دور مؤسسات  ( إلى0221عالء عبد الحفيظ املجالي ) راسةهدفت دو 
من وجهة  األردنياملواطنة الصالحة ملواجهة اإلرهاب لدى الشباب  مفاهيم تنميةفی  املدنياملجتمع 

أهداف الدراسة واإلجابة  تحقيق، ومن أجل كاملؤسسات فی محافظة الکر  كفی تل العامليننظر 
 وتكونت عينةمن صدقها وثباتها،  التأكدأداة الدراسة )االستبانة(، وتم  تطويرعن أسئلتها تم 
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 الكرك،محافظة  يف يمؤسسات املجتمع املدن يف العاملين( عامال وعاملة من 28الدراسة من )
. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دور مؤسسات التحليلي الوصفيواعتمدت الدراسة املنهج 

من وجهة  األردنياملواطنة الصالحة ملواجهة اإلرهاب لدى الشباب  فاهيمم تنمية يف ياملجتمع املدن
 .املؤسسات جاء بدرجة متوسطة تلكفی  العامليننظر 

( التعرف على وجهة نظر الطالب حول دراسة املقررات S Evan , 2019وهدفت دراسة ) 
كما استخدم  العاملية في والية نيوجرس ي، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم املنهج الوصفي،

إلى املقابالت الشخصية من مدرس ي املقررات  ة( طالب بالصف الثاني، إضاف1دراسة الحالة لعدد )
العاملية، وتوصلت الدراسة إلى الحاجة ملزيد من االهتمام بتصميم ومحتوى املقررات التي تنمي 

عملية اإلعداد وقبل وأثناء  املواطنة العاملية، باإلضافة إلى ادخال املقررات العاملية للمعلمين أثناء
 الخدمة. 

إلى التعرف على واقع املدرسة في  (0202وهدفت دراسة محمد بن ناصر الشهيل السويد )     
إكساب قيم املواطنة لطالبها، من خالل استطالع رأي القيادات املدرسية واملرشدين الطالبيين 

درجة االختالف بين استجابات عينة  بمدارس التعليم العام "بنين" بمدينة الرياض، والكشف عن
الدراسة تبعا للمركز اإلداري، والخبرة، والتدريب. واستخدم الباحث في الدراسة املنهجين الوصفي 

( عبارة، تمثل 02املسحي والوصفي الوثائقي، وبنى أداة الدراسة )االستبانة(، التي اشتملت على )
سة بأسلوب العينة العشوائية العنقودية، وتوصلت محاور الدراسة األربعة، وتم اختيار عينة الدرا

الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشكل عام على محاور االستبانة بدرجة )موافق(، 
وعلى مستوى املحاور فقد جاء ترتيبها ترتيبا تنازليا حسب املتوسط الحسابي قيمة االنتماء للوطن، 

 .لحرية، قيمة الحوار مع اآلخرقيمة املشاركة والديمقراطية، قيمة ا

رشا فتحي عبد النظير عبد  ،عادل رسمي حماد على النجدي دراسةكما هدفت 
إلى التعرف فاعلية برنامج قائم على أبعاد التعلم املتمايز في ( 0202)أحمد زارع أحمد  ،الحليم

عدة نتائج أهمها،  وأظهرت الدراسة، تدريس التربية الوطنية على تنمية مهارات املشاركة السياسية
 عند مستوى )

ً
( بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في 2.22وجود فروق دالة إحصائيا

التطبيق القبلي والبعدي على مهارة املشاركة في األعمال التطوعية الجماعية وذلك لصالح التطبيق 
 .البعدي

ية لدى طالب ( فاستهدفت تنمية قيم املواطنة العامل,Janmaimool p (2020أما دراسة 
الجامعة في تايالند من خالل تعزيز الجانب األخالقي والسلوكي لدى الطالب تجاه البيئة، ولتحقيق 
هدف الدراسة استخدم املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية قيم املواطنة العاملية في 

 كيات املؤدية للبيئة.تنمية الجوانب األخالقية وتنمية املسئولية لدى طالب الجامعة تجاه السلو 

( معرفة أثر الرسوم 0202هدفت دراسة دعاء خليل أبو سعدة ، رهام أحمد القرعان)
في تحسين تحصيل طلبة الصف الخامس في مادة التربية االجتماعية  Motion Graphicsاملتحركة 

ه والوطنية في ظل التعلم اإللكتروني باألردن، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم املنهج شب
 وطالبة، قسمت إلى مجموعتين األولى تجريبية 54التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

ً
( طالبا

 وطالبة، والثنية ضابطة وعددها )02وعددها )
ً
 وطالبة، كما تم إعداد اختبار 05( طالبا

ً
( طالبا

حصائية تحصيلي في مادة التربية االجتماعية والوطنية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إ
بين املتوسطات الحسابية على االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة. ولصالح أداء 

 املجموعة التجريبية. 
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(. 0200)وهدفت دراسة إياد جميل السعايدة، خليل عبد الرحمن محمد الفيومي 
ة لدى طلبة التعرف إلى  فاعلية استخدام استراتيجية الرؤوس املرقمة في تنمية قيم املواطن

املدارس األساسية في األردن خالل تدريس مادة التربية الوطنية واملدنية من وجهة نظر املعلمين، 
واعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي املسحي وأداة االستبانة لجمع البيانات، وتوصلت 

مية قيم الدراسة إلى وجود درجة مرتفعة لفاعلية استخدام استراتيجية الرؤوس املرقمة في تن
املواطنة لدى الطالب في األردن خالل تدريس مادة التربية الوطنية من وجهة نظر املعلمين، كذلك 
أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى املعلمين نحو فاعلية استراتيجية الرؤوس 

املدارس في األردن  املرقمة في تنمية قيم املواطنة خالل تدريس مادة التربية الوطنية واملدنية لطلبة
 من وجهة نظرهم.

 تعقيب على الدراسات السابقة

للمملكة العربية  ةأن جميع الدراسات السابقة تمت في بيئة مغاير  في املجمل يتضح
(، أيضا معظم الدراسات طبقت 0202السعودية عدا دراسة محمد بن ناصر الشهيل السويد )

التربية جميع الدراسات على أهمية  تاتفقعلى عينة مختلفة عن عينة الدراسة الحالية، و 
التربية الوطنية باستخدام  في عملي برنامجلم تتناول  هان جميعإإال وسبل تنميتها،  ،الوطنية

واستفاد الباحثان من الدراسات تها، وهذا يستدعي دراس األنشطة التعبيرية لفئة املراهقين
 الجلسات التدريبية.ملشكلة، وتصميم للدراسة، وإعداد ا النظري السابقة في إعداد اإلطار 

ملناسبته إجراءات  الوصفيتم استخدام املنهج  برنامج التدريبي:الالدراسة الخاصة بمنهج 
 . الدراسة

 البرنامج التدريبي: 

: هو مجموعة من األنشطة واأللعاب واملمارسات العملية التى يقوم بها الفرد تحت البرنامج
ن الذين يعملون على تزويده بالخبرات واملعلومات واملفاهيم إشراف وتوجيه من جانب اآلخري

واالتجاهات، التى من شأنها تدريبه على أساليب التفكير السليمة وحل املشكالت التى ترغبه فى 
 (. 28، 2224البحث واالكتشاف )سعدية بهادر، 

ربوية مجموعة من الخبرات الت وُيعرف الباحثان البرنامج فى الدراسة الحالية بأنه:
املمنهجة ذات الداللة اإلجتماعية والسياسية التى تقدم فى صورة أنشطة يمارسها أفراد عينة 

سنة( وتعمل على تزويده بسلوكيات ومفاهيم عن االنتماء والوالء، وحب  22-21الدراسة من سن )
قيمة الوطن، وقبول اآلخر، واملشاركة فى الخدمات املجتمعية، واملشاركة فى صناعة القرار، و 

 العمل التطوعي، والتي تسهم فى تنمية وتعميق هويته وانتمائه ووالئه للوطن. 

 أسس بناء البرنامج التدريبي: 

 .مراعاة خصائص نمو املراهق في هذه املرحلة، ومراعاة الفروق الفردية بينهم 
 دور استخدام مدخل األنشطة التعبيرية فى عملية التعليم، حيث أنها تتيح ملراهق أن يقوم ب

 فعال فى أثناء مشاركته األنشطة مع أقرانه. 
  أن تتضمن األنشطة التعبيرية املقترحة جوانب وسلوكيات ومعايير التربية الوطنية التى من

 شأنها أن يزيد من وعى املراهق املجتمعي والسياس ي. 
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 االعتماد على مبدأ التعلم عن طريق اللعب واملمارسات العملية 
  لجميع أعضاء البرنامج التدريبي ملمارسة العمل، وكذلك االهتمام إتاحة الفرص الكافية

بفعالية املراهق ورغبته ونشاطه ومشاركته فى جميع األنشطة املقدمة، على أن تكون تلك 
 األنشطة مستمدة من الواقع الحياتي املحيط به. 

 رصة الكتساب مراعاة اشتراك أعضاء البرنامج التدريبي في األنشطة الجماعية التي تتيح الف
العديد من معايير التربية الوطنية، وعلى سبيل املثال املشاركة املجتمعية، قبول اآلخر، 

 االنتماء. 
  مراعاة تكامل وشمول املكونات الفرعية ملعايير التربية الوطنية فى البرنامج ملقترح بقدر

 اإلمكان. 
 ي أنشطة البرنامج التدريبي، بهدف مراعاة استمرارية وتكرار معايير التربية الوطنية املقدمة ف

إتاحة الفرص ألعضاء البرنامج التدريبي لتوظيف ما تعلموه من سلوكيات فى مواقف 
 مستقبلية مشابهة. 

  .استخدام وسائل وأساليب التقويم املناسبة لقياس نواتج التعلم 

 تحديد اإلطار العام للبرنامج التدريبي، ويشمل: 

 :وصف عام للدليل

 من الصف األول يتكون هذا 
ً
الدليل التدريبي من ثالثة أجزاء حسب الصف املدرس ي بدءا

الثانوي ثم الثاني الثانوي ثم الثالث الثانوي، ولقد تم تبني هذا التقسيم بناء على عملية التقييم 
التي أجريت للمشروع في مرحلته التجريبية األولي، وروعي أن يضم كل جزء املواضيع املناسبة لهذه 

 العمرية بالتحديد، مع التركيز على ترابط املواضيع من جزء آلخر. الفئة

ينقسم كل جزء إلى مجموعة من الوحدات موزعة على النحو الذي تم تبنيه بناء على  
 وتتضمن عدد من اللقاءات التي تبحث في 

ً
 محددا

ً
التقييم املذكور، تتناول كل وحدة موضوعا
اغة اللقاءات في الدليل بحيث يتضمن كل منها توضيح جوانب مختلفة من هذه املواضيع، جاء صي

أهداف اللقاء، وما يلزم لتنفيذه من، والشكل املقترح ملجريات اللقاء، واملالحق وأوراق العمل 
 تكون املادة 

ً
الخاصة به، مع تقديم مادة مساعدة للمدربين الذين ينفذون هذا اللقاء، أحيانا

اءات فتأتي في نهاية اللقاء األخير، في هذه املجموعة، وفي املساعدة مشتركة بين مجموعة من اللق
 نهاية الدليل، هناك ملحق ألنشطة إضافية يستخدمها املدرب. 

 الهدف العام للدليل

توفير أداة مساعدة لألخصائيين االجتماعيين واملرشدين التربويين في املدارس لتنفيذ 
مدرس ي واضح مرافق للمناهج التعليمية،  لقاءات توعية منتظمة مع جيل املراهقة ضمن برنامج

بحيث تتبنى هذه اللقاءات أسلوب األنشطة التعبيرية وتحترم وتنمى معايير وجوانب التربية 
بالتربية الوطنية، أهميتها، املفاهيم املرتبطة  ، والتي تشمل-املراهقين  –الوطنية لدى املتدربين 

بعادها. واملضامين التربوية املتضمنة فيها. والقيم أهدافها، مكوناتها، األسس التي تقوم عليها، أ
االنتماء  -املتضمن في التربية الوطنية املتمثلة في التسامح والتعايش السلمي مع أبناء الوطن

املسئولية االجتماعية. واملهارة املرتبطة بالتربية  -املشاركة املجتمعية  -العدالة االجتماعية -الوطني
ملشاركة في صنع القرار، العمل التطوعي، الدور االجتماعي، مفهوم الفكر الوطنية املتمثلة في ا
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الضال، الفكر الضال والفكر املعتدل، مفهوم االتصال، القدرة على حل املشكالت، ثم ينتهي 
 البعدي.الجلسات وإجراء القياس  الدليل إنهاء

 األهداف الخاصة للدليل 

  أهميتها، وأبعادها. وذلك من منظور علمي تعرف الطلبة على مفهوم التربية الوطنية، و
 إيجابي.

  اكتساب الطلبة املهارات الحياتية األساسية، مثل مهارات العمل التطوعي، واملشاركة
 املجتمعية، ومهارات املشاركة في اتخاذ القرار. 

 .تفهم الطلبة لطبيعة العالقات بين أفراد الوطن الواحد وانعكاسها عليهم 

  مكونات التربية الوطنية تعريف الطلبة أسس و 

  ،تعزيز مجموعة من املمارسات التي تنمي االنتماء والوالء للوطن، مثل أداء النشيد الوطني
 ورسم علم اململكة العربية السعودية.

 .تعريف الطلبة بقيم التسامح، والسالم، املساواة، العدالة، املسئولية املجتمعية 

 وم الدور االجتماعي.التعرف على بعض املفاهيم األساسية كمفه 

  .تعريف الطلبة ببعض املضامين التربوية للتربية الوطنية 

  مناقشة املشاكل الشائعة التي يتعرض لها جيل املراهقة لتبني مواقف سليمة تجاهها مثل
 الفكر الضال.

  ،يستكشف أبعاد التربية الوطنية )قبول اآلخر، املشاركة املجتمعية، األعمال الطوعية
 ار، الدور االجتماعي( صناعة القر 

  يكتسب قيم التسامح، السالم، االنتماء الوطني، املساواة، العدالة، املشاركة، املسئولية
 االجتماعية.

 .يقوم بالتطبيقات املطلوبة بحسب دليل املتدرب 

 .يقدر دور مؤسسات التعليم في بناء شخصية املواطن 

 يستخلص محتوى املادة التدريبية ليطبقها في التدريب. 

 الفئة املستهدفة من الدليل

في   هستخدامال  الدليل موجه إلى املثقفين واملرشدين التربويين واألخصائيين االجتماعيين،
 أو الصف األول الثانوي حتى الثالث 22-21تعزيز التربية  على املواطنة في جيل املراهقة )

ً
( عاما

ين منه املعلمون واملعلمات ومختلف الثانوي، كما يمكن أن يقوم باستخدامه أو استخدام جزء مع
العاملين في الحقل التربوي واإلرشادي والتعليمي، وتم اختيار فئة املراهقين كونها األكثر حاجة 
الكتساب مفاهيم وقيم املواطنة، لزيادة انتمائهم وحبهم للمملكة، فهم عماد املستقبل وعليهم 
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إلى العمل على تحصينهم ضد الغزو الثقافي تقوم دعائم الوطن، وتتحقق بهم التنمية، باإلضافة 
 ألن املناهج الدراسية تبدأ في تناول مثل هذه 

ً
الوافد عبر  التطبيقات التكنولوجية الحديثة، نظرا

املواضيع في مرحلة متأخرة، مع أن التوعية في هذه املواضيع يجدر أن تبدأ من دخول الطالب/ ـة 
 ملختلف العاملين مع هذه من بداية املراهقة، ويمكن ان يشكل هذا 

ً
 مفيدا

ً
 إضافيا

ً
الدليل موردا

 الفئة، وعلى الطالب املتدرب لتحقيق أكبر فائدة من البرنامج التدريبي  أن: 

  على اإلفادة من التدريب. فالتدريب يكسبه مفاهيم وسلوكيات وقيم 
ً
يحرص دوما

 املواطنة، ويزيد لديه االنتماء والوالء للوطن.

 نشطة التعبيرية بشكل هادف يمكنه من تحقيق أهداف التدريب.األ ليحسن استغال 

  يتواصل مع كل األطراف التي لها عالقة بالتدريب أو بموضوع برنامج التدريب الكتساب
 سلوكيات املواطنة الحقة.

 .يهتم بالتطبيق العملي لكل جزء من أجزاء التدريب 

 ج التدريب.يهتم بالتعاون مع املدرب لتحقيق استفادة عظمى من برنام 

 كما يتوقع أن يكتسب الطالب من البرنامج مجموعة من املهارات، أهمها:

 .القدرة على تحديد املفاهيم املواطنة وأبعادها 

 .القدرة على تحديد القيم والعناصر املتضمنة في املواطنة 

 .تكوين فرق عمل للمساهمة في العمل التطوعي 

 ية باململكة.القدرة على املشاركة في النشاطات االجتماع 

 للمشروع وتطبيق الدليل: ةالعملية التقييمي

مدرسة تمثل مناطق مختلفة، ومنها مدارس ذكور وإناث  22تم تطبيق املشروع بشكل تجريبي في 
 مدارس حكومية وخاصة، وذلك على مدار عام دراس ي 

ً
ومدارس مختلطة، وضمت أيضا

د التربوي، واألخصائي االجتماعي في ( بمعدل لقاء أسبوعي وبتعاون كل من املرش0202/0202)
 عملية اإلرشاد الجمعي.

بعد االنتهاء من هذه املرحلة تم تقييم التجربة في جانبين؛ تمثل الجانب األول في دراسة وقع األثر 
على الطلبة املنخرطين في البرنامج، إذ تم توزيع استبانة تستهدف املعارف واملواقف والسلوك 

جمع االستبانة قبل تعرضهم للبرنامج وبعده لدراسة مدى التغير الحاصل في واملهارات لديهم، وتم 
 املناحي التي تم ذكرها، وأثبتت نتيجة الدراسة حدوث تغير ملحوظ في هذا الجانب.

أما الجانب الثاني فقد تضمن فحص آراء وتقييم كل من املرشدين التربويين واألخصائيين 
دارس التجريبية، في الدليل وعمله ومنهجه وفي عملية تطبيقه، االجتماعيين ومدراء املدارس في امل

 وتم سؤالهم حول مدى االستفادة والفاعلية من التدريب الذي تعرضوا له.

لقد كانت عملية التقييم ذات فائدة عالية أدت إلى خضوع الدليل التدريبي في مجال التربية 
 االت التالية: الوطنية إلى عملية تطوير نوعية وكانت أهمها في املج

  تقسيم الدليل إلى ثالث مستويات بحيث يراعي التدرج في عملية اإلرشاد التي تبدأ من
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 الصف األول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

  تقليل األهداف الخاصة بكل لقاء أو تقديمها على فترات زمنية أطول لتفادي مشكلة
 ضيق الوقت.

 هوم املواطنة، واألسس التي تقوم عليها، وأهميتها، بدأ الدليل بالوحدات التي تضمن مف
وأبعادها، األمر الذي ينمي مفهوم املواطنة عند الطالب ويعززه في دهن الطالب، ثم سبل  
اكتساب قيم املواطنة األمر الذي يعزز لدى الطالب مهارات اكتساب تلك القيم، ثم 

ثقة الطالب بنفسه، وتهيئه  انتهى الدليل بمجموعة من املهارات الحياتية التي تعزز 
لخدمة املجتمع  ومن هذه املهارات مهارة العمل التطوعي، واملشاركة املجتمعية، كما 
يعمل الدليل على تنمية العقلية الذهنية االبتكارية القادرة على التفكير االبتكاري يتقبل 

 األفكار اآلمنة ، ويبعد عن الفكر الضال.

 اعليات بقدر اإلمكان.التنوع في وسائل التدريب والف 

  إضافة مواضيع حيوية في عملية اإلرشاد مثل تهيئة الطالب للعمل التطوعي، وتنمية
االنتماء الوطني لديهم، وإكسابهم مهارات املشاركة في اتخاذ القرار، وتنمية العقلية 

 الناقدة القادرة على كشف األفكار الضالة.

 اين املواقف، وبالتالي تؤثر على السلوك مثل التركيز في طرح املواضيع التي تعمل على تب
 موقف الطالب وسلوكه تجاه الفكر الضال.

بناء على هذه االقتراحات، تمت عملية تطوير الدليل لتشمل معظم اللقاءات الواردة في الدليل        
 بال استثناء وإعادة النظر في تناسبها مع الوقت املحدد لها.

شاد عبر منهج الدليل املدعم باألنشطة التعبيرية نجاحها، مما يجع من لقد أثبتت تجربة اإلر        
-21الضروري تعزيز دور املرشد التربوي واالخصائي االجتماعي لتصبح عملية إرشاد جيل املراهقة )

 من مهامه وبرامجه في داخل املدرسة لذلك سيتم العمل على تطوير قدرات 22
ً
 جزءا

ً
( عاما

خصائيين االجتماعيين  في جوانب حياة املراهقة املختلفة ليقوموا بالدور املرشدين التربويين واال 
الرئيس في عملية اإلرشاد واالستعانة بذوي الخبرات والتخصص في مجتمعهم املحلي ملساعداتهم في 

 اللقاءات التي تحتاج إلى مزيد من التعمق والتخصص وذلك وفق تقديرهم الشخص ي.

 كيفية استخدام الدليل:

على الجانب التنفيذي، تم تصميم هذا الدليل لكي ُيقدم في لقاءات إرشادية بمعدل مرة        
 من الصف األول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

ً
 أسبوعيا بدءا

ومن املمكن أن يقوم مدرب / ة بتقديم البرنامج التدريبي بكامله لفئة الطلبة املستفيدة إال أنه       
أكثر من مدرب/ ة في هذه العملية بحيث تتوزع اللقاءات وفق مواضيعها على  من املناسب اشتراك

كل من املرشد/ة أو االخصائي/ة االجتماعية وباإلمكان االستعانة ببعض املعلمين واملعلمات أو 
استضافة خبراء خارجيين في بعض املواضيع املحددة، وقد بينت التجربة أنه من األنسب أن يتولى 

ام بدور املنسق/ة الرئيس/ة للتدريب ويقوم بعملية التنسيق مع الكوادر األخرى. شخص واحد القي
 فيجب عليه:

ً
 ولكي يكون املدرب فاعال
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  بدقة. –املراهقين  –تحديد الفئة املستهدفة 

  من خالل االطالع على قراءات إضافية حول 
ً
اهتمام املدرب بتدريب نفسه ذاتيا

 موضوعات أوراق الحقيبة التدريبية.

 راءة أوراق الجلسات واالطالع على أهدافها وخطة تنفيذها.ق 

 .
ً
 تجهيز أدوات/ وسائل التدريب مسبقا

 .
ً
 التأكد من جاهزية ومالئمة مكان التدريب مسبقا

  أفراد. 1-4توزيع املتدربين على مجموعات من 

 .توفير أوراق الجلسات واألنشطة بشكل كافي لتوزيعها على املجموعات 

 املجموعات، وتوضيح دور كل فرد في املجموعة. تنظيم العمل داخل 

 .مناقشة أوراق الجلسات ومحاورها مع املتدربين في بداية اللقاء 

 .مشاركة املجموعات في العمل أثناء التنفيذ 

 .تقويم عمل املجموعات أثناء وبعد انجاز عملها 

( دقيقة، وتم توضيح 45لقد صيغت مجريات اللقاء على اعتبار أن الجلسة التدريبية تشغل )        
الوقت املقترح لكل نشاط إلى جانب عنوانه، ويترك ملنفذي البرنامج التدريبي في املواقع املختلفة 
 أو إذا كان من األفضل إجراء األنشطة في 

ً
التقرير فيما إذا توزيع الوقت على هذا الشكل مناسبا

من ناحية العدد واالهتمامات  ترتيب زمني مغاير يتناسب وخصوصيات املجموعة التي يدربونها
 واملوارد املتوفرة والوقت املتاح.

كما يرجى األخذ في االعتبار، عند إجراء أنشطة خارجية على مستوى املدرسة أو املجتمع، أن        
يتم تنسيق اللقاءات التي تجرى مع الصفوف املختلفة لتتناسب من ناحية زمنية، وخاصة في 

 يمكن ترتيب اللقاءات املتعلقة بمفهوم املواطن املواضيع التي تتكرر في 
ً
أكثر من صف فمثال

وأسسها وأركانها وأبعاده ما بين الصفين األول والثاني، وكذلك قيم املواطنة ومهارات املشاركة 
املجتمعية للصف الثالث الثانوي ، بحيث تتزامن فيما بينها، بحيث يتم تبني نهج تكاملي في األنشطة 

 ذه اللقاءات يعزز التفاعل بين الطلبة ويدعم أثر األنشطة التي يقومون بأدائها.املقترحة في ه

 الوسائل التعليمية:

تعتمد بنية هذا الدليل على مدخل األنشطة التعبيرية، التي تعتمد على مشاركة الطلبة 
 النشطة في عملية التعلم، وتتضمن هذه الوسائل استخدام: 

  هذه األنشطة على مساعدة األفراد على التفاعل مع أنشطة الحوار واملناقشة: وتعمل
اآلخرين والتعبير عن نفسه ونقل أفكاره إلى من حوله، كما تمده بالخبرات املباشرة، تلك 
الخبرات التي تساعده على فهم الحياة من حوله ،فأنشطة الحوار واملناقشة ال تستخدم 

ستخدم بصورة مستقلة، لتنمية معايير التربية الوطنية لدى أف
ُ
راد عينة الدراسة، ولكنها ت

قبل أو أثناء أو بعد مختلف أنواع األنشطة التعبيرية، وعلى سبيل املثال، ُيستخدم املعلم 
الحوار واملناقشة قبل الرحالت ألخذ آراء أفراد عينة الدراسة ومقترحاتهم حول مكان الزيارة 

عد على تنمية املعايير والسلوكيات ويستمع ملبرراتهم في االختيار ويناقشهم فيها وهو ما يسا
املرتبطة باتخاذ وصنع القرار. كما تستخدم بعد الرحلة ملعرفة آرائهم وانطباعاتهم حول ما 
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شاهدوه وتعليقاتهم على أنماط األدوار التي يقوم بها الناس في الحياة، وهذا يعمل على 
هن املختلفة، كما يساعد تكوين اتجاهات إيجابية نحو تقدير الدور االجتماعي ألصحاب امل

على تنمية الوالء واالنتماء للوطن. وقد تستخدم أنشطة الحوار واملناقشة بعد القصة، لعب 
 األدوار، األناشيد. 

  أنشطة األغاني واألناشيد: ًتعد األغاني واألناشيد من أنسب األنشطة التي تخدم مجال تنمية
ية لألغاني واألناشيد في مجال التربية من أجل االنتماء والوالء للوطن. وتتمثل األهداف التربو 

 املواطنة في: 

  .تعزيز معرفة أفراد عينة الدراسة ببلدهم وتاريخها 
 .تنمية الشعور اإليجابي تجاه الوطن 
 .االفتخار باالنتماء للوطن واالعتزاز به 
 .بيان بعض أدوار التربية الوطنية وأهميتها لإلنسان 
 ى التمييز بين النشيد الوطني وغيره من األناشيد. تدريب أفراد عينة الدراسة عل 
  .تعريف أفراد عينة الدراسة بانتمائه لألسرة واملجتمع 
  تعريف أفراد عينة الدراسة بالعادات واملناسبات واالحتفاالت السائدة في

 املجتمع. 

 ن أنشطة لعب األدوار: تمل أنشطة لعب األدوار على إكساب أفراد عينة الدراسة العديد م
 يعكس األفراد العالقات اإلنسانية 

ُ
خبرات التربية الوطنية في جو تفاعلي تعاوني؛ حيث

السائدة في املجتمع من خالل محاكاة أفعال الكبار وأدائهم الحركي واللفظي وتقليدها، كأن 
يؤدى أدواًرا مختلفة ضمن عالقات اجتماعية متباينة، وقد تكون هذه العالقات مصحوبة 

لية وعاطفية وفًقا للخبرة املراد تعلمها، ويمكن استخدام أنشطة لعب األدوار بخبرات انفعا
 في البرنامج الحالي لتحقيق الغايات التالية: 

  .التعبير عن املشاعر والسلوكيات املرتبطة باالنتماء وقبول اآلخر والعمل التطوعي 
 طة باملشاركة في تطوير مهارات أفراد عينة الدراسة في حل املشكالت الحياتية املرتب

 صنع واتخاذ القرار. 
  .توفير القدوة املرتبط باملشاركة املجتمعية والعمل التطوعي 
  .تعرف مهام ومسئوليات األدوار االجتماعية املختلفة في املجتمع 

  أنشطة القصة: تلعب القصة دوًرا هاًما في تربية املراهقين من أجل التربية الوطنية
 تساعد ا

ُ
ملراهقين على االقتداء بأبطال القصة التي استحوذت على واملواطنة، حيث

انتباههم وإعجابهم، والتعرف على العديد من أنماط األدوار االجتماعية، كما تساعد على 
تربية املشاعر العاطفية وغرس روح الخير من خالل إظهار مشاعر الحب والتعاطف مع 

 اآلخرين.

 الفني املستخدمة في البرنامج التدريبي كافة  : تشمل أنشطة التعبيرأنشطة التعبير الفني
أنواع الفنون التشكيلية التي تتيح الفرصة للمراهقين كي يعبروا عن أنفسهم وما يجذب 
انتباههم في بيئتهم املجتمعية، مثل الرسم والتلوين الحر عما يعبر عنه املراهق لخبرات 

العجائن، وممارسة فك ودمج ومعايير التربية الوطنية التي يتفاعل معها، والتشكيل ب
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األلغاز )البازل(، طباعة نماذج من األدوات املختلفة، جمع صور ولصقها لتكوين ألبوم 
 تساعد هذه األنشطة على 

ُ
عن خبرات التربية الوطنية التي يطلبها منهم املعلم، حيث

مية إكساب املراهق املهارات اليدوية املرتبطة بالدور االجتماعي الخاص به، وكذلك تن
االنتماء وقبول اآلخر في أثناء املشاركة ألقرانه في العمل، باإلضافة إلى أنها تنمى لديه 
املشاركة في صنع القرار من خالل مشاركته في املناقشات واملقترحات الخاصة باإلعداد 

 لبعض مهام العمل الفني. 

 تعمل هذه أنشطة التعبير الحركي: تشمل األلعاب الحركية، والجوالت الخارجية، ح 
ُ
يث

األنشطة على تنمية الروح الرياضية وروح الفريق كسلوكيات مرتبطة بجوانب االنتماء 
وقبول اآلخر عن طريق استخدام الطفل للحركات الجسدية والتعبيرات الوجهية في أثناء 
األداء، حيث يستجيب املراهق بشكل تعاوني مع أقرانه، عن طريق تنفيذ التعليمات 

 ي تتطلب من األطفال أداءها بصورة جماعية في أثناء اللعب الحركي.والتوجيهات الت

إن توفير أنشطة وخبرات حقيقية من خالل الرحالت والجوالت الخارجية يعمل على إثارة 
اهتمام املراهقين باملجتمع الذي يعيشون فيه؛ وهو ما ييسر فهم املراهقين لبيئة مجتمعهم ويقلل 

 للناس واألشياء واألحداث العامة املحيطة بهم. من مخاوفهم ويزيد من إدراكهم

، وحاصة في ظل وجود عدد كبير من الطلبة في 
ً
 طويال

ً
ومن الطبيعي أن هذه الوسائل تتطلب وقتا

غرفة الصف، فمن املهم منح الفرصة لكل طالب وطالبة للتعبير واملشاركة فيما يهمهم من قضايا 
 أن يتاح لهذه األنشط

ً
 ة وقت أطول مما هو مقترح في الدليل.مما قد يعني أحيانا

كما تتطلب بعض األنشطة التدريبية تطبيقات عملية خارج غرفة الصف، سواء في املدرسة أو 
واحتياجاتهم املختلفة مع أفراد أسرهم  ماملنزل، ويحث الدليل الطلبة على مناقشة اهتماماته

تحوا املجال للطلبة لكي يناقشوا معهم ومدرسيهم وزمالئهم إلى جانب ذلك، يتوقع من املدربين أن يف
 اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية في لقاءات إرشادية فردية.

ومن املهم في هذا املجال االستفادة من أية أطر وطنية مدرسية قائمة، كتحية العلم، والنشيد 
ة الطالبية الوطني، واإلذاعة املدرسية، ورسم علم اململكة العربية السعودية، وغيرها من األنشط

املختلفة كمجالت الحائط والنشرات املدرسية، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الوسائل، فيمكن 
 يمكن حث 

ً
استخدام هذا الدليل للحث على  تشكيل مثل هذه األطر أو الوسائل التعليمية، فمثال
معية لخدمة الطلبة املشاركة في هذا املشروع على تشكيل لجان للعمل التطوعي، وللمشاركة املجت

الجمعيات الخيرية وتجميع التبرعات، وباإلمكان االستفادة من األنشطة الواردة في الدليل لتجميع 
 مواد إلعداد مجالت حائط أو مواد لإلذاعة املدرسية.

 كيفية تقييم األداء .

 من املقترح أن يتم تقييم األداء أثناء تطبيق هذا الدليل على عدة مستويات: 

  دقائق في نهاية كل لقاء إلجراء تلخيص وتقييم شفهي وسريع. 5إفراد حوالي 

  مشاركة املدربين واملدربات في التقييم سواء من خالل املتابعة املباشرة مع طواقم
 التدريب واإلشراف من قبل املؤسسات في تنفيذ املشروع.

  .أية وسائل تقييم ومتابعة أخرى تتبعها املؤسسات املشاركة في التنفيذ 
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ا
 : دليل تدريبي في مفهوم التربية الوطنيةأوال

 الجزء األول 

 الصف األول الثانوي 

 األهمية(. -الجلسة األولى: التربية الوطنية )املفهوم 

 الجلسة الثانية: أهداف وأسس التربية الوطنية.

 الجلسة الثالثة: مكونات وأبعاد التربية الوطنية.

 منها التربية الوطنية.ة التي تتضالجلسة الرابعة: املضامين التربوي

 الجلسة األولى

ــــة  التـربيــــــــــــة الوطنيـــــــــــ

 )املفهـــــــــوم، األهميــــــــــة(

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الوقوف على مفهوم وأهداف، وأهمية يهدف هذا اللقاء إلى :                

 التربية الوطنية.

 

 
 
 
 
 دقيقة  45          دة الزمنية: امل

 األدوات الالزمة        

 ( موزع على املجموعات2ملحق رقم ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      5مقدمة                                                         .2

البدء بالتعريف  باعتبار هذا اللقاء هو األول في سلسلة من اللقاءات، على املدرب/ة
بالذات، والتعرف على املتدربين، ثم التعريف ببرنامج اللقاءات، مع توضيح أهداف هذه اللقاءات 

 كما هي واردة في مقدمة الدليل.

 األهداف

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم التربية الوطنية. -

 توضيح أهمية التربية الوطنية. -

موخص     



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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وضح أن الوحدة األولى من هذا البرنامج التدريبي تتناول موضوع التربية الوطنية، أي تربية 
 لعمل على خدمته، واملشاركة في رفعته بين األوطان األخرى.اإلنسان على االنتماء والوالء لوطنه وا

 سيركز هذا اللقاء على مفهوم التربية الوطنية والذي هو حاجة وممارسة حياتية يومية.

 دقيقة  51ما التربية الوطنية                                             .2

 مع الطلبة حول مفهوم التربية الوطنية من 
ا
  :خالل طرح األسئلة التاليةأجر نقاشا

 ما هي التربية الوطنية، كيف يمكن تعريفها؟ 

 ما أهمية التربية الوطنية؟ 

  
ً
راع أن يعطي الطلبة مفهوم التربية، املواطنة، التربية الوطنية وفق فهمهم له، وأن يجرى نقاشا

 فيما بينهم حول تلك املفاهيم للوصول إلى تعريف سليم.

 دقيقة 22الوطنية وأهميتها               تمرين مفهوم التربية  .3

 :
ً
 أجر التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 ( لعب أدوار حول مفهوم املواطنة وأهميتها 5التمرين )

 الهدف أن يتعرف الطلبة من خالل لعب األدوار على مفهوم املواطنة، وأهميتها 

 الخطوات:

 (، ويشرح لهما 2ء املشهد الوارد في ورقة العمل )يتم اختيار مجموعة من طلبة الصف ألدا
تفصيل النشاط لوحدهما دون بقية الطلبة، يحصل كل طالب على نسخة من ورقة العمل 

 للمساعدة في التحضير للمشهد وأدائه.

 .
ً
 يؤدى الطلبة املشهد من ورقة العمل أوال

 ربية الوطنية وفق ما بعد انتهاء املشهد أطلب  من الطلبة وصف ما حدث وتقديم مفهوم للت
 تم في املشهد.

  ،أعرض ورقة العمل من جديد، واطلب  من الطلبة ذكر مفهوم التربية الوطنية، وأهميتها
التي نوقشت في القسم األول من اللقاء أضف/ أضيفي أية نقاط يغفل ذكرها، وذلك 

 باالستعانة باملادة املساعدة للمدرب. 

 دقائق  1                      تلخيص وتقييم:                     .4

 ( من امللحق 
ً
(، واطلب / اطلبي منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء 2وزع الطلبة نسخا

 في النقاش.

  أفسح املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه دون املالحظات
 واالقتراحات في سجلك الخاص.

 حدث عن أهداف التربية الوطنية، واألسس التي تقوم عليها.اعلم بأن اللقاء التالي سيت 
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 مفهوم التربية الوطنية وأهميتها.( 5ملحق )

التربية على املواطنة عملية مدروسة منظمة إلعداد الطالب السعودي متمسك بقيمه 
وهويته، وحبه لشعار بلده، ويحترمه، ويقوم بعمل ما عليه من واجبات وحقوق نحوها، وتقوم 

 املدرسة، عبر مجموعة من اآلليات أهمها: تحية العلم وترديد النشيد الوطني للمملكة.  بذلك

 
 النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية

َياء
ْ
َعل

ْ
َمْجِد َوال

ْ
َماء  َساِرِعي ِلل اِلِق السَّ

َ
ِدي ِلخ  َمِجّ

َضْر 
ْ
خ
َ
اَق أ فَّ

َ
ِع الخ

َ
ْر   َواْرف

َّ
َسط

ُ ْ
وَر امل  َيْحِمُل النُّ

َبرَرّدِدي 
ْ
 َيا َمْوِطِني                                 هللُا أك

سِلِمين
ُ ْ
َر امل

ْ
خ

َ
َت ف

ْ
ْن   َمْوِطِني ِعش

َ
َوط

ْ
ْم َوال

َ
َعل

ْ
ِلْك: ِلل

َ ْ
 َعاَش امل

 لعب أدوار حول مفهوم التربية الوطنية وأهميتها.

 األدوار: 

امخ ثابت مرفوع الرأس ينظر : مدير املدرسة يقف أمام املعلمين أثناء تحية العلم شالطالب األول 
 إلى علم اململكة بكل عزة وفخر واحترام.

 : وكيل املدرسة يقف يمين املدير يضع يده بجواره وينظر إلى علم اململكة باحترام.الطالب الثاني

: شرطي مدرس ي يرتدي الزي الشرطي ويرفع يده لتحية علم اململكة، بشموخ، الطالب الثالث
 شيد الوطني للملكة.وحب، واحترام ويتلو الن

: اثنين من املعلمين يقفون بجوار بعضهما في احترام ومتابعة لطابور الطالب الرابع والخامس
 الصباح وانتظام عملية تحية العلم 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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: مجموعة من الطالب يرتدون الزي الطالب السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر
 وطني للمملكة. املدرس ي ويقومن بتحية العلم وترديد النشيد ال

 معلومات مساعدة املدرب.

كلمة مشتقة من وطن وهو املكان الذي يعيش فيه اإلنسان، ويولد به، ويعيش فيه،  املواطنة:
.
ً
 ويحب جمع معامله، وأماكنه، ويتحدث بلغة أهلها، وينتمي لهم وجدانيا

وتعرفه  ه الثقافيةعداد املواطن الصالح املتمسك بقيمه وهويتإل  طريق مدروسة تربية املواطنة:
ه وواجباته تجاه املجتمع الذي يعيش فيه، ومن أهم املؤسسات التي تقدم التربية الوطنية حقوق

 املدرسة. 

املراهقين مهارات حل املشكالت  للتربية الوطنية أهمية كبيرة كونها تكسب أهمية التربية الوطنية:
تثير تفكير املراهقين وتحفزهم  من خالل موضوعاتها املتنوعة التي تتضمن مشكالت ومواقف

للبحث فيها ضمن خطوات علمية منهجية تتمثل موضوعاتها بالحقوق والواجبات التي تتضمنها 
 .قوانين البالد والديمقراطية واملشاركة السياسية

كما تسعى التربية الوطنية إلى تعزيز االنتساب واالرتباط الحقيقي املخلص الصادق  
 وو 

ً
 وواقًعا، واالعتزاز بمكوناته القافية والبشرية واملادية، وجعل للوطن فكًرا وقوال

ً
جداًنا وعمال

مصالحه فوق كل مصلحة، والتفاني في خدمته، والتضحية في سبيله والدفاع عنه، والتمسك 
والثقة به، واملحافظة على العادات والتقاليد الحميدة، والوقوف  واالنحياز إلى جانب الوطن في 

واحترام الدستور، والقوانين، واألنظمة والتعليمات، واللوائح والتسلح بالعلم اليسر والعسر، 
واملعرفة، واملحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية، وطاعة ولى األمر والتمسك 

                             ......................................................................................لوطنية، وتأييد القيادة ودعمهابالوحدة ا
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 الجلسة الثانية

ــــــة ـــ ـــــ  أهداف وأسس التـربيــــــــــــة الوطنيـ

:يةالوقوف على أهداف وأسس التربية الوطنيهدف هذا اللقاء إلى                        

 

 

 

 

 

 دقيقة  45          املدة الزمنية: 

 األدوات الالزمة        

  ( موزعة على املجموعات.0نسخ من ملحق ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      1مقدمة                                                         -5

راجع مع الطلبة مفهوم وأهمية التربية الوطنية كما جرى نقاشة في الجلسة األولى، ثم 
ة أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني من الوحدة األولى التربية الوطنية، وسيركز هذا اللقاء  وضح للطلب

 على أهداف وأسس التربية الوطنية. 

 أهداف وأسس التربية الوطنية  

 حول األهداف واألسس التي تقوم عليها التربية الوطنية أجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  51لوطنية              ماهي األهداف واألسس التي تقوم عليها التربية ا -2

 مع الطلبة حول أهداف وأسس التربية والوطنية من خالل طرح األسئلة التالية 
ً
 أجر نقاشا

 ما أهداف التربية الوطنية؟ 

 ما األسس التي تقوم عليها التربية الوطنية؟ 

التربية راع أن يعطي الطلبة أهداف التربية الوطنية، املواطنة، واألسس التي تقوم عليها  
 فيما بينهم حول تلك األهداف واألسس للتعريف عليها 

ً
الوطنية وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

 بشكل سليم.

 دقيقة 22               أهداف وأسس التربية الوطنية          تمرين  -3

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 لتربية الوطنية التعرف على أهداف وأسس ا (2التمرين )

 األهداف

 اية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام، بما يلي:بعد نه

 .التعرف على أسس التربية الوطنية  -      تحديد أهداف التربية الوطنية. -

موخص     



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 : أن يستنتج الطلبة وأسس التربية الوطنية.الهدف

 الخطوات 

 ( أهداف وأسس التربية الوطنية، أطلب تعبئة 0وزع على كل طالب نسخة من ورقة العمل )
الورقة بشكل فردي، بحيث يكتبون تحت كل صورة هدف أو أساس للتربية الوطنية أسفل كل 

 صورة بالورقة.

  ب طرح بعض األهداف واألسس التي كتبوها أسفل كل صورة. وجه بعض دقائق أطل 5بعد
 األسئلة التالية للحث على النقاش. 

  ملاذا نقرأ القرآن الكريم عقيدتنا؟ ملاذا نقوم بتحية العلم بالصباح باملدرسة؟ 

 ملاذا نتحدث اللغة العربية؟ ملاذا نذهب إلى الكعبة واملسجد النبوي الشريف؟ 

  املستشفى؟ ملاذا تنظف مدرستك؟ملاذا نذهب إلى 

  :الجوانب التالية خالل النقاش أبرز 

     .العقيدة اإلسالمية هي عقيدة جميع أبناء اململكة 

     .تحية العلم كل صباح واجب وطني يشعر الفرد باالنتماء والوالء 

  .لغة الحوار والنقاش بين الطالب هي السبيل الوحيد للخروج بنتائج صحيحة 

    املجتمع السعودي بالترابط والتآخي.يمتاز 

   .اململكة السعودية هي وجهة كل املسلمين في بقاع األرض ومشرقها ومغربها 

  ،للدولة مؤسسات كثيرة تعمل على خدمة الوطن منها الجيش، املؤسسات الصحية
 املؤسسات التعليمية.

  ،وعليه واجبات للمواطن السعودي حقوق كالرعاية الصحية والتعليم، واألمن، الغذاء
 كاملحافظة على املمتلكات العامة.

 دقائق  5                                              تلخيص وتقييم: -4

  من امللحق )وزع 
ً
(، واطلب منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء في 0الطلبة نسخا

 النقاش.

  املالحظات  دون رى فيه املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جأفسح
 واالقتراحات في سجلك الخاص.

 .اعلم بأن اللقاء التالي سيتحدث عن مكونات وأبعاد التربية الوطنية 
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 أهداف وأسس التربية الوطنية (2ملحق )

 أمامك مجموعة من الصور أكتب أسفل كل صورة هدف من أهداف التربية، وأساس لها

 
 الهدف هو )                   (

 (          األساس هو )        

 
 الهدف هو )                (

 األساس هو )              (

 
 الهدف هو )                    (

 (          األساس هو )      

 
 الهدف هو )         (  .         

 األساس هو )         (                                

 
 (      الهدف هو ) 

 األساس )       (                         

 
 

 الهدف هو )        (

 األساس هو )       ( 

 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 معلومات مساعدة املدرب:

 :األهداف العامةأهداف التربية الوطنية 

 للتربية الوطنية مجموعة من األهداف هي: 

م وتصرفاتهم نفوس الطالب، وجعلها ضابطة لسلوكه فيتمكين العقيدة اإلسالمية   .2
 وتنمية روح الجهاد لديهم. 

 التأكيد على وجود طاعة والة األمر وفق الشريعة اإلسالمية.  .0

 للوطن والحرص على أمنه واستقراره والدفاع عنه. االنتماءتعزيز  .2

 .تعريف الطالب بما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات باعتبارهم مواطنين .4

 وإبداء الرأى واملشاركة فى النقاش.تدريب الطالب على مهارات الحوار  .5

 تعريف الطالب الخصائص والسمات املميزة للمجتمع السعودى .1

 تعريف الطالب بتاريخ وطنهم، ومنجزاته، وكفاح آبائهم األوائل.  .1

 تعريف الطالب باملعالم التاريخية والسياحية فى بالدهم.  .8

مركز إشعاع للعالم تعريف الطالب بمكانة اململكة العربية السعودية باعتبارها  .2
 اإلسالمى وتوضيح دورها )خليجًيا، وعربًيا وإسالمًيا، ودولًيا(. 

تنمية اإلعتزاد باإلنتماء لألم اإلسالمية والعربية والتبصير بأهمية التواصل بالعالم  .22
 الخارجى. 

 تعريف الطالب بمؤسسات وطنهم ونظمه الحضارية.  .22

 ة والتقيد بها. تعويد الطالب على حب النظام واحترام األنظم .20

 التي تقوم عليها التربية الوطنية:األسس 

 تقوم التربية الوطنية على مجموعة منها: 

 االنتماء لإلسالم، ويمثله اآلذان، ورفع العلم. .2

 اللغة العربية هي والشعر معناه أن لغة الدولة هي اللغة العربية الفصحى. .0

مات تجاه الوطن كاالشتراك في الواجبات: تتمثل الواجبات فيما على الفرد من التزا .2
 االحتفاالت الوطنية، واملحافظة على املنشأة العامة ومنها مدرستي.

الحقوق: وتعني ما تلتزم به الدولة تجاهي كحقي في التعلم، وحق في عيش حياة كريمة،  .4
 وحقي في الرعاية الصحية. 
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 الجلسة الثالثة

ــــــةمكونات وأبعاد التـربيــــــــــــة الوطنيــ ـــ  ــــ

 :الوقوف على مكونات وأبعاد التربية الوطنيةيهدف هذا اللقاء إلى           

 

 

 

 

 

 دقيقة  45          املدة الزمنية: 

 األدوات الالزمة        

 .خريطة اململكة العربية السعودية 

 ( بعدد الطالب.2ورقة العمل ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      1                                 مقدمة                        -5

راجع مع الطلبة مفهوم وأهمية التربية الوطنية، وأهدافها، واألسس التي تقوم عليها، كما 
جرى نقاشة في الجلسة األولى والثانية، ثم وضح للطلبة أن هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من الوحدة 

 نية، وسيركز هذا اللقاء على مكونات وأبعاد التربية الوطنية. األولى التربية الوط

 مكونات وأبعاد التربية الوطنية  

 حول املكونات واألبعاد التي تقوم عليها التربية الوطنية أجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  51واألبعاد التي تقوم عليها التربية الوطنية               تما املكونا -2

 مع الطلبة حو 
ً
 ل مكونات وأبعاد التربية والوطنية من خالل طرح األسئلة، التالية: أجر نقاشا

 ما مكونات التربية الوطنية؟ 

 ما األبعاد التي تقوم عليها التربية الوطنية؟ 

راع أن يعطي الطالب مكونات التربية الوطنية، واألبعاد التي تقوم عليها التربية الوطنية وفق  
 فيما 

ً
 بينهم حول تلك املكونات واألبعاد للتعريف عليها بشكل سليم.فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

 دقيقة 22               أهداف وأسس التربية الوطنية          تمرين  -3

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مكونات التربية الوطنية. -

 التعرف أبعاد التربية الوطنية   -

 

 

 

 

 

موخص     



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 ( التعرف على مكونات وأبعاد التربية الوطنية 2التمرين )

 ت وأبعاد التربية الوطنية.أن يستنتج الطلبة مكونا الهدف:

 الخطوات 

( مكونات وأبعاد التربية الوطنية، أطلب 2وزع على كل طالب نسخة من ورقة العمل ) .2
تعبئة الورقة بشكل فردي، بحيث يكتب كل طالب املنطقة التي ولد فيها، وشعوره 

عل نحوها، وملتزم به تجاهها، وما أهم املعالم التاريخية بها، وماذا يستطيع ان يف
 لتطويرها، وما املكونات واألبعاد التي يمثلها كل مكون داخل الخريطة.

دقائق أطلب طرح بعض مكونات وأبعاد التربية الوطنية التي كتبوها أسفل كل  5بعد  .0
 صورة. وجه  بعض األسئلة التالية للحث على النقاش:

  ملاذا تحب بلدتك؟ في أي مكان على الخريطة تقع بلدتك؟ 

 أن تقدمه لبلدتك؟  ما العمل الذي يمكن أن تشارك فيه لحمة  ما الذي يمكن
 بلدتك؟

 هل تحب أفراد بلدتك، وكيف تتعايش معهم؟ 

 ما اللغة التي تحب أن تتحدث بها مع أصدقائك في املدرسة؟ 

 أبرز  الجوانب التالية خالل النقاش 

     .الوالء واالنتماء ينبع من حب الفرد لوطنه 

      ق املواطنين على الدولة.التعليم حق من حقو 

  .اللغة العربية هي لغة القرآن 

   .على الطالب أن يحافظ على املنشأة العامة 

  يمكن أن تشارك مع أبناء بلدتك في بناء مسجد أو مجمع خيري كنوع من املشاركة
 املجتمعية.

 .يتضح أن خريطة اململكة تتضمن كل املعلومات الجغرافية عن اململكة 

  والتعايش السلم قيم حاكمة للمجتمع السعودي.العدل، والخير 

 .الدين اإلسالمي هو دين الدولة الرسمي 

 دقائق  5                                        تلخيص وتقييم: -4

  من امللحق )وزع 
ً
(، واطلب منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء في 2الطلبة نسخا

 النقاش.

  دون اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه املجال أمامهم للتعليق على أفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )
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 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن املضامين التربوية للتربية الوطنية 

 مكونات وأبعاد التربية الوطنية )خريطة اململكة العربية السعودية(( 2ملحق )

، واال أمامك ورقة مرسوم بها خريطة اململكة الع
ُ
طالع ربية السعودية، على كل طالب دراستها جيدا

 عليها ثم أجب عما أسفل منها.

 
 )                    (   حدد املنطقة التي ولدت فيها؟                            

 )                     (.  ما شعورك تجاه بلدتك التي ولدت فيها؟           

 ي تلتزم بها تجاه بلدتك؟     )                     (.ما أهم االلتزامات الت

 ما أهم املعالم التاريخية ببلدتك؟                         )                    (.

 ما أهم األعمال يمكن أن تشارك بها لخدمة بلدتك؟ )                    (.

 (.              )         تي تميز بلدتك عن غيرها؟  ما أهم العادات ال

 معلومات مساعدة املدرب

 مكونات التربية الوطنية:

 ي: مجموعة من املكونات هللتربية الوطنية 

الوالء واالنتماء للوطن: ويتضح هذا املكون من خالل التضحية من أجل الوطن، وتكون  .2
 نابعة من شعور هذا الفرد من حب هذا الوطن.

لحقوق للمواطنين وفي نفس الوقت تعتبر الحقوق: تتضمن املواطنة مجموعة من ا .0



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 واجبات على الدولة واملجتمع واألفراد.

الواجبات: إن أفراد املجتمع كما لهم حقوق على الدولة فعليهم مجموعة من الواجبات  .2
تجاه الدولة وتختلف هذه الواجبات في املجتمعات عن بعضها البعض باختالف العقيدة 

 تمع ويجب على األفراد االلتزام بها للمحافظة على املجتمع.والفلسفة التي يقوم عليها املج

املشاركة املجتمعية: وتعني أن يكون املواطنين مشاركين في األعمال الخيرية، وتعد هذه  .4
 املشاركة من أبرز مكونات املواطنة وسماتها.

 األبعاد التي تقوم عليها التربية الوطنية  

 للزاوية التي يتم تناولها منها، تقوم التربية الوطنية على مجموعة م 
ً
ن األبعاد، تختلف تبعا

 ومن هذه األبعاد ما يلي: 

 في نوعية املواطن الذي يسعى إليه التعليم، وال  .2
ً
 جوهريا

ً
البعد املعرفي: تمثل املعرفة عنصرا

 يتحمل مسئولياته ويدين بالوالء للوطن، وإنما املعرفة 
ً
يعنى ذلك أن الفرد األمي ليس مواطًنا

سيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها، كما أن التربية الوطنية تنطلق و 
 من ثقافة الناس مع األخذ في االعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمع.

 البعد االجتماعي: ويقصد بها الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخرين والعمل معهم. .0

الديني في االعتماد علي تعميق القيم الدينية األصيلة في نفوس البعد الديني: يتمثل البعد  .2
األطفال منذ الصغر، وتعويد الطالب على احترام دينه واكتسابه اإليمان باهلل والقيم 
واملبادئ، ومن بين القيم التي يجب أن تغرس في نفوس الطالب والتي من املمكن أن يكون لها 

تساعد على تنمية املجتمع االنتماء، التعاون، التسامح، أثر إيجابي بالغ في خلق دوافع طيبة 
 املساواة، الطاعة، الحرية، الشورى.

البعد املكاني: وهو اإلطار املادي واإلنساني الذي يعيش فيه املواطن، أي البيئة املحلية التي  .4
ة يتعلم فيها، ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خالل املعارف واملواعظ في غرف

 الصف، بل البد من املشاركة التي تحصل في البيئة املحلية والتطوع في العمل البيئي.

البعد االنتمائي: ويقصد به تنمية وغرس انتماء الطالب لثقافتهم وملجتمعهم ولوطنهم،  .5
ويشتمل البعد االنتمائي على قيم مهمة تتمثل في قيمة محبة الفرد مجتمعه وحرصه عليه، 

 لتحقيق  فأفراده، كما تعد طاعة والة األمر وااللتفاوتفاعله مع جميع 
ً
 مهما

ً
حولهم جزءا

 لتماسك املجتمع، ونجاحه في تحقيق أمنه ونجاح خطط التنمية 
ً
االنتماء الوطني، وتحقيقا

 وتحقيق رفاهيتها. 

مادامت املواطنة هي انتاج ثقافي إنساني؛ أي ليس إنتاجا طبيعيا،  :البعد الفلسفي والقيمي .1
طلق من مرجعية فلسفية وقيمية تمنح دالالتها من مفاهيم الحرية، والعدل، والحق، فهي تت

 .والوجود املشترك، وغيرها ،واملصيروالخير، 

حيث تحدد املواطنة كمجموعة من القواعد واملعايير التنظيمية  :البعد السياس ي والقانوني .1
الكاملة، كالحق في املشاركة والسلوكية والعالئقية داخل املجتمع؛ التمتع بحقوق املواطنة 

والتدبير واتخاذ القرارات وتحمل املسؤوليات، القيام بواجبات املواطنة، الحق في حرية 
 .التعبير، الحق في املساواة وتكافؤ الفرص

والسلوكيات  تالتمثيال وهو كون املواطنة تصبح كمحدد ملنظومة  :البعد االجتماعي والثقافي .8
 .ية، بحيث تصبح املواطنة كمرجعية وقيمة اجتماعيةوالعالقات والقيم االجتماع



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )
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 الجلسة الرابعة

 املضامين التربوية للتربية الوطنية

 الوقوف على املضامين التربوية للتربية الوطنيةيهدف هذا اللقاء إلى                           

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ى دروس التربية الوطنية.إحد 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      1مقدمة                                                         -5

راجع مع الطلبة مفهوم وأهمية التربية الوطنية، وأهدافها، واألسس التي تقوم عليها، 
ولى والثانية والثالثة، ثم وضح  للطلبة أن هذا ومكوناتها، وأبعادها كما جرى نقاشة في الجلسة األ 

اللقاء هو اللقاء الرابع من الوحدة األولى التربية الوطنية، وسيركز هذا اللقاء على املضامين التربوية 
 للتربية الوطنية

 املضامين التربوية النفسية للتربية الوطنية   

 حول املضامين التربوية التي تتضمنها التربيأجر 
ً
 ة الوطنية نقاشا

 دقيقة  51التربوية التي تتضمنها التربية الوطنية               نما املضامي -2

 مع الطلبة حول املضامين التربوية النفسية للتربية الوطنية   من خالل طرح السؤال 
ً
أجر نقاشا

 :التالي

 ما املضامين التربوية النفسية التي تتضمنها التربية الوطنية؟ 

 دقيقة 22               تربوية النفسية للتربية الوطنية          تمرين املضامين ال -3

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 التعرف على   املضامين التربوية للتربية الوطنية  (4التمرين )

 : أن يستنتج الطلبة املضامين التربوية النفسية.الهدف

 

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد أهم املضامين التربوية النفسية للتربية الوطنية. -

 

 

خص مو    



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 الخطوات 

( 4أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4من  قسم الطلبة إلى مجموعات -2
 املضامين التربوية للتربية الوطنية التربية الوطنية.

 ( في النواحي التالية: 4أطلب  استخراج املضامين التربوية من الورقة )  -0

  املضامين االجتماعية 

  املضامين الدينية 

  املضامين الثقافية 

  املضامين االقتصادية 

  السياسيةاملضامين 

دقائق. ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة  22اسمع  بعمل املجموعات ملدة  -2
على الحائط في مكان مرئي من الجميع، وعرض اإلجابات باختصار. تجنب  التعليق 
على املحتوى العلمي لإلجابة، واهتم / اهتمي أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص 

 للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالية: نقاأجر 
ا
 شا

 ولكنه قد يتضمن جانب  ،التأكيد على أن املضمون التربوي ال يتعلق فقط بالتربية
 اجتماعي وثقافي، واقتصادي، وسياس ي.

 .التأكيد على تداخل بعض املضامين التربوية مع بعضها 

 ضمون .التأكيد على أن يعبر الطلبة عن مشاعرهم تجاه هذا امل 

 .أن الوالء واالنتماء شعور داخلي يبرز مدى حب اإلنسان لوطنه 

 .أن شعائر اإلسالم تتضمن بعض تربوي ديني 

  مكة املكرمة(، )املدينة املنورة (  تتضمن بعد ثقافي تربوي.)أن األماكن املقدسة 

  ،اتباع الدولة سياسة االعتدال وحسن التصرف يكسبها احترام املجتمع الدولي
 ر الذي يؤصل للمضمون االجتماعي.األم

 .قوة االقتصاد السعودي بعد اقتصادي تربوي 

 دقائق  1تلخيص وتقييم:                                          -4

  من امللحق )وزع 
ً
(، واطلب منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء 4الطلبة نسخا

 في النقاش.

  مثل أحد أطلب من الطلبة قراءة امللحق في املنزل( 
ً
ومناقشته مع من يرونه مناسبا

 الوالدين، أخ / ت ، معلم /ة ، صديق / ة ......"



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 
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  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 اء الوطناعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن التسامح والتعايش السلمي مع أبن 

 املضامين التربوية للتربية الوطنية )درس من دورس مادة التربية الوطنية(( 4ملحق )

 أمامك إحدى دروس مادة التربية الوطنية.

 عنوان الدرس

 الدور الريادي للملكة

تحظي اململكة العربية السعودية بمكانة بارزة بين دول العالم اإلسالمي والشعوب 
 منها ملساعدة إخوانها املسلمين اإلسالمية، ملا حباها هللا

ً
 من نعم كثيرة، مادية وبشرية سخرت جزءا

 املنكوبين في أنحاء متفرقة من املعمورة.

 وقد اكتسبت اململكة هذه املكانة البارزة من عدة عوامل منها:

  املوقع الجغرافي املتوسط بين دول العالم اإلسالمي الذي سهل االتصال بين اململكة
 رى، كما يسر الوصول إليها ألداء املناسك.والدول األخ

  أن نور اإلسالم شع في أرض اململكة العربية السعودية، ففيها مهبط الوحي وقبلة
 املسلمين )مكة املكرمة(، ومهاجر رسو هللا صلى هللا عليه وسلم )املدينة املنورة(.

  ام املجتمع اتباع اململكة سياسة االعتدال وحسن التصرف، األمر الذي أكسبها احتر
الدولي، فهي بعيدة عن اتخاذ املواقف االرتجالية، وعن املهاترات عبر وسائل اإلعالم 

 املختلفة.

  بالفترة الزمنية التي شهدتها اململكة بعد 
ً
قوة االقتصاد السعودي ونموه املستمر قياسا

 تأسيسها.

 في مجال تقنية األجواء وتحقيق املصالحات على 
ً
 جيدا

ً
املستويين  أنها حققت نجاحا

العربي واإلسالمي، فقد أسهمت في تحقيق املصالحة بين عدد من البلدان العربية 
 واإلسالمية.

 .جهودها البارزة على املستويين الرسمي والشعبي في خدمة القضايا اإلسالمية 

 .النهضة الشاملة التي تعيشها اململكة في كافة املجاالت 

 :التربوية استخرجها يتضمن هذا الدرس مجموعة من املضامين  

 .................................املضامين الدينية:  ...............................................املضامين االجتماعية 

 .....................املضامين السياسية .......................املضامين االقتصادية ........املضامين الثقافية

 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
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 مساعدة املدرب معلومات

 املضامين التربوية املعاصرة للتربية الوطنية:

 ة مجموعة من املضامين هي:املواطنة املعاصر  للتربية

   وهو شعور داخل األفراد يبعث  والوالء االنتماءاملضمون التربوية الثقافية: يتمثل في
القيم ، و همتحمل أفراد املجتمع الواجبات نحو مجتمع ، وعلى والئهم لوطنهم ورموزه

الحضارية العامة ومنها: املساواة وحقوق اإلنسان، والتضامن، والتسامح وقبول 
 .االختالفات، والتحول الثقافي، ونبذ التعصب

  ،املضمون التربوية االجتماعية: يتمثل في قيم املساواة، والعدل، واملصالحة الوطنية
 واحد.بين أفراد املجتمع املنتمين ملجتمع  والتعايش السلمي،

  املضامين التربوية السياسية: يتمثل في دور اململكة البارز في املصالحة بين دول العالم
 اإلسالمي.

  التي تكفلها الدولة  توفير الحقوق االقتصاديةاملضامين التربوية االقتصادية: تتمثل
 ملوطنيها، والنهضة الشاملة التي تعيشها اململكة 

 مثل في املحافظة على إقامة شعائر اإلسالم واملحافظة على املضامين التربوية الدينية: تت
 مقدساته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 
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 الوحدة الثانية

 القيم التربوية التي تتضمنها التربية الوطنية

 الجلسة الخامسة: التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن 

 الجلسة السادسة: االنتماء الوطني 

 عية الجلسة السابعة: العدالة االجتما

 الجلسة الثامنة: املسئولية االجتماعية 

 لسة التاسعة: املشاركة املجتمعيةالج

 الجلسة الخامسة

    التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن

     

 تعريف الطلبة بقيمتي التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن. يهدف هذا اللقاء إلى  

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ( 5نسخ بعدد طلبة من القصة الواردة بامللحق.) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      1مقدمة                                                         -5

لوحدة األولى باعتبار هذا اللقاء هو األول في الوحدة الثانية فعلي املدرب/ة أن يوضح أن ا
من هذا البرنامج التدريبي تناولت موضوع التربية الوطنية، أي تربية اإلنسان على االنتماء والوالء 

 لوطنه والعمل على خدمته، واملشاركة في رفعته بين األوطان األخرى.

وسيعد هذا اللقاء هو اللقاء األول في الوحدة الثانية التي تتناول القيم التربوية التي 
 ولها التربية الوطنية.تتنا

 وسيركز هذا اللقاء على  قيمة التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

 حول  مفهوم التسامح أجر 
ً
 نقاشا

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد  مفهوم التسامح  . -

 وطن.تحديد  قواعد التعايش السلمي بين أبناء ال  -

 

 

موخص     



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  

 

 

124 

 دقيقة  51ما مفهوم التسامح                -2

 مع الطلبة حول مفهوم التسامح   من خالل طرح السؤال التالي
ً
 أجر نقاشا

 ما مفهوم التسامح؟ 

 فع التي تدفعك للتسامح مع اآلخرين.ما الدوا 

 للتسامح راع أن يعطي الطلبة 
ً
 فيما بينهم حول تعريفا

ً
وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

 بشكل سليم.هذا املفهوم للتعرف عليه 

افع التي تدفعك للتسامح مع اآل تم -3    22    خرين والتعايش السلمي معهم   رين الدو
 دقيقة

: التمرين التالي، مع تأجر 
ً
 وضيح هدفه للطلبة أوال

 التعرف على الدوافع التي تدفعك للتسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين. (1التمرين )

 أن يستنتج الطلبة الدوافع التي تدفع اإلنسان للتسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين. الهدف:

 :الخطوات 

( 5رقة العمل )أشخاص، وزع  على كل مجموعة و  1-4الطلبة إلى مجموعات من  قسم .2
 الدوافع التي تدفعك للتسامح مع اآلخرين

 ( في النواحي التالية: 4أطلب  استخراج الدوافع التي تدفعك للتسامح مع اآلخر من الورقة ) .0

دقائق. ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة  22اسمح  بعمل املجموعات ملدة  .2
إلجابات باختصار. تجنب  التعليق على على الحائط في مكان مرئي من الجميع، وعرض ا

 املحتوى العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالية: أجر 
ً
 نقاشا

 .احترام اآلخر واالعتراف به والتعامل معه 

 .التوازن بين الحقوق والواجبات بدون تميز 

  سائل التعاون والتكافل السياس ي بين أبناء الوطن الواحد.تعزيز و 

 .اإلرادة الحرة املشتركة بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات 

 .التعاون في األعمال املشتركة من أجل تحقيق األهداف 

 ،التفاهم بين املواطنين حول األهداف والغايات 

 دقائق  5              تلخيص وتقييم:                             -4

  من امللحق )وزع 
ً
( ، واطلب / اطلبي منهم  قراءته كمراجعة وتلخيص 5الطلبة نسخا
 ملا جاء في النقاش.

  مثل أحد( 
ً
أطلب من الطلبة قراءة امللحق في املنزل ومناقشته مع من يرونه مناسبا



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )

 

 

125 

 الوالدين، أخ / ت ، معلم /ة ، صديق / ة ......"

  دون م للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه املجال أمامهأفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن قيمة االنتماء الوطني 

 دوافع التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين من وطنك )قصة قصيرة(( 5ملحق )

 لتغيير مكان عمله، فسكن قدم زيد من جدة ليعيش بالرياض بشقة بجوار 
ً
عامر، نظرا

بجوار شخص يدعى عامر، وعند أول يوم له بالسكن  وهو قادم بسيارته، اصطدم بعمود اإلنارة 
،  ونهره، وبعد ساعة أيقن عامر أن أسلوب تعامله مع الجار 

ً
أمام منزل عامر، فخرج عامر مسرعا

 في نفس املكان، 
ً
فذهب إلى زيد، ، وأثناء تنظيف زيد للشقة الجديد زيد خطأ، وأنهها سيعيشان معا

طرق بابها زيد ، وعندما فتح زيد الباب وجد عامر يقول له السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، فرد 
زيد وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، فاعتذر عامر لزيد وبدأ بتعريف نفسه، فقال عامر لزيد أنا 

 وأتعرف عليك، وأشاركك تنظيف جرك عامر أسكن بالشقة التي أمامك وأ
ً
ردت أن أعتذر لك أوال

الشقة، فرد زيد أن زيد  انتقلت إلى هنا  اليوم، للعمل بالرياض وأسكن هنا، وقد قبلت اعتذارك،  
وأشكرك على تفهمك موقفي، وعلى دعوتك لتشاركني تنظيف الشقة، فقال له ال أنا أريد انا 

 
ً
، ثم تنظيف أمام املنزل، ثم  أشاركك التنظيف فهذا واحب، ثم جلس معا

ً
وقام بتنظيف الشقة معا

سأل زيد عمر من ينظف أمام املنزل ، فقال عابد رجل خلوق يدعى فارس يأتي أسبوعيا مقابل أجر 
 ريال ، فقال له أشكرك على تعاونك معي، وتناول الغذاء سويا، وشكر كال منهما اآلخر. 42زهيد 

 تخرج دوافع اإلنسان للتسامح والعيش املشترك مع اآلخرين. ( اس5من القصة التي أمامك بملحق )

 :معلومات مساعدة املدرب

 تعريف التسامح: 

وال تحمل له أي بغضاء،  راض ي،عن من أساء إليه بقلب يعرف التسامح بأنه العفو  
 .والسالم معناه التعايش مع اآلخر في آمن واطمئنان

افع التي تدفع اإلنسان للتسامح والتع   ايش مع اآلخر:الدو

 التسامح والتعايش السلمي مع اآلخر.أهم الدوافع التي تدفعك إلى إن 

 .احترام اآلخر واالعتراف به والتعامل معه 
 .التوازن بين الحقوق والواجبات بدون تميز 
 .تعزيز وسائل التعاون والتكافل السياس ي بين أبناء الوطن الواحد 
 بة في التعايش نابعة من الذات.اإلرادة الحرة املشتركة بحيث تكون الرغ 
 .التعاون في األعمال املشتركة من أجل تحقيق األهداف 
 .التفاهم بين املواطنين حول األهداف والغايات 
 .تكون عالقات مع أصدقاء من مجتمعه ودوليون فيما يحبه من مجاالت علمية 

 .االندماج مع اآلخرين يستمع إليهم ويتعلم منهم ومعهم 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 الجلسة السادسة

 االنتماء للوطن

 :تعريف الطلبة بقيمة االنتماء للوطن يهدف هذا اللقاء إلى                   

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45          املدة الزمنية: 

  األدوات الالزمة        

  نسخ مطبوعة من النشيد الوطني 

 ور عن معالم اململكة العربية السعوديةص 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      1                                               مقدمة          -5

باعتبار هذا اللقاء هو الثاني في الوحدة الثانية فعلي املدرب/ة أن يوضح أن اللقاء األول 
 تضمن الحديث عن قيمة التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين من أبناء الوطن.

اء الثاني في الوحدة الثانية التي تتناول القيم التربوية التي تتناولها وسيعد هذا اللقاء هو اللق
 التربية الوطنية.

 وسيركز هذا اللقاء على قيمة االنتماء للوطن

 حول مفهوم االنتماء للوطنأجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  51ما مفهوم االنتماء للوطن                -2

 مع الطلبة حول مفهوم االنتماء للوط
ً
 ن من خالل طرح السؤال التالي:أجر نقاشا

 ما مفهوم االنتماء للوطن؟ 

 .ما الدوافع التي تدفعك لالنتماء للوطن 

 فيما  يعرف الطلبة مفهم االنتماءراع أن يعطي الطلبة 
ً
وفق فهمهم له، وأن يجرى نقاشا

 سليم.بشكل حول هذا املفهوم للتعرف عليه بينهم 

 األهداف

 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد  مفهوم االنتماء للوطن   .

 تحديد دوافع االنتماء للوطن

 يستنتج إجراءات التي تنمى االنتماء للوطن.

 

 

موخص     



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )
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 دقيقة   22   ن        رين االجراءات التي تنمي االنتماء للوطتم -3

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 االجراءات التي تنمى االنتماء للوطن. (6التمرين )

 أن يستنتج الطلبة االجراءات التي تنمي االنتماء للوطن. الهدف:

 الخطوات 

( 1)أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل  1-4قسم الطلبة إلى مجموعات من  .2
 اجراءات االنتماء للوطن.

 ( . 1أطلب  استخراج االجراءات التي تنمي االنتماء للوطن من الورقة ) .0

دقائق . ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة على  22اسمح  بعمل املجموعات ملدة  .2
ى الحائط في مكان مرئي من الجميع، وعرض اإلجابات باختصار . تجنب  التعليق على املحتو 

 العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالية: أجر 
ً
 نقاشا

 .احترام النشيد الوطني 

 .االطالع على التراث اإلسالمي والوطني للملكة 

 .تشجيع اململكة أثناء تمثيلها في املحافل الدولية 

 تمرار.تحية العلم باس 

 .تقاليد وعادات اململكة 

 .املعالم التاريخية للملكة 

 دقائق  5تلخيص وتقييم:                                            -4

  من امللحق )وزع 
ً
(، واطلب منهم مراجعة وتلخيص ملا جاء في 1الطلبة نسخا

 النقاش.

  مثل أحد( 
ً
أطلب من الطلبة أعادة امللحق في املنزل ومناقشته مع من يرونه مناسبا

 الوالدين، أخ / ت، معلم /ة، صديق / ة ......"

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 دث عن العدالة االجتماعية. اعلم  بأن اللقاء التالي سيتح 

 

 

 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 أمامك مجموعة من الصور أكتب أسفل كل صورة ما الذي تمثله لك.( 1ملحق )

 
 الصورة تمثل.......................

 
 الصورة تمثل ........................

 
 الصورة تمثل ....................

 
 الصورة تمثل .....................   

 
 ة تمثل ................                         الصور 

 النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية

َياءَسا
ْ
َعل

ْ
َمْجِد َوال

ْ
َماء         ِرِعي ِلل اِلِق السَّ

َ
ِدي ِلخ  َمِجّ

َضر
ْ
خ

َ
اَق أ فَّ

َ
ِع الخ

َ
ْر           َواْرف

َّ
َسط

ُ ْ
وَر امل  َيْحِمُل النُّ

َبر
ْ
 َيا َمْوِطِني                    َرّدِدي هللُا أك

سِلِمينَمْوِط 
ُ ْ
َر امل

ْ
خ

َ
َت ف

ْ
ْم   ِني ِعش

َ
َعل

ْ
ِلْك: ِلل

َ ْ
َعاَش امل

ْن 
َ
َوط

ْ
 َوال

 الصورة تمثل / .....................  

 معلومات مساعدة املدرب

 تعريف االنتماء للوطن 

املشتركة  يعرف االنتماء للوطن بأنه: حاجة من الحاجات املهمة تشعر الفرد بالروابط 
 يجعله يفتخر باالنتماء،  ءبينه وبين أفراد مجتمعه، وتقوية شعوره باالنتما

ً
للوطن، وتوجيهه توجيها

 ويتفانى في حب وطنه ويفتخر من أجله،

 كما يمكن تعريفه أنه ارتباط الفرد بجماعة يتقمص شخصيتها، ويوحد نفسه بها.

 الدوافع التي تدفع اإلنسان لالنتماء للوطن: 



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 
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 لالنتماء للوطن:هم الدوافع التي تدفعك إلى أإن 

 لوالء والوفاء للوطنا 

 البقاء بجانب األسرة 

 العادات والتقاليد 

 .حب الوطن واالعتزاز به 

 .االطمئنان واألمان بالوطن 

 إجراءات تنمية االنتماء للوطن 

 من أهم اإلجراءات التي تنمي االنتماء للوطن 

 تنظم فيها العدالة واملساواة للجميع بالتكافؤ بين  تنظيم شبكة من العالقات االجتماعية
 الحقوق والواجبات، إتاحة فرصة للمراهقين لكي يطلع على املعالم التاريخية لبلده.

 االطالع على التراث اإلسالمي والوطني في سير رجاالته واإلنتاجات  تهيئة املراهق لالطالع
صوره اإليجابية بمدى التفاعل العلمية لعظمائه وربط كل ذلك التاريخ املجيد في 

الحاصل مع القيم اإلسالمية الداعية إلى التعاون، والتسامح، واملساوة، والتوحد، 
 وعمارة األرض، واملواطنة، والحرية.

 .تحقيق التوازن السليم بين تقاليد مجتمعهم وبين املعاصرة 

 .مناقشة املشكالت التي تمس حياة املراهق وحياة املجتمع بأكمله 

  يد املراهق على تحية العلم كل يوم.تعو 

 .يجب أن نعلم املراهق كيف يحترم النشيد الوطني 

 .توجيه املراهق نحو تشجيع بلده في املحافل الدولية 
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 الجلسة السابعة                                                   

     الجتماعيةالعدالة ا                                          

 لطلبة بقيمة العدالة االجتماعية :تعريف ايهدف هذا اللقاء إلى                    

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ( 1نسخ مطبوعة من امللحق ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      5                                                        مقدمة -2

باعتبار هذا اللقاء هو الثالث في الوحدة الثانية فعلي املدرب/ة أن يوضح أن اللقاء األول 
تضمن الحديث عن قيمة التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين من أبناء الوطن، وأن اللقاء 

 .الثاني تضمن الحديث عن قيمة االنتماء الوطني

اللقاء هو اللقاء الثالث في الوحدة الثانية التي تتناول القيم التربوية التي تتناولها وسيعد هذا 
 التربية الوطنية.

 وسيركز هذا اللقاء على قيمة العدالة االجتماعية.

 حول مفهوم   العدالة االجتماعية.أجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  25ما مفهوم العدالة االجتماعية                2

 مع 
ً
 الطلبة حول مفهوم العدالة االجتماعية من خالل طرح السؤال التاليأجر نقاشا

 ما مفهوم العدالة االجتماعية؟ 

 ما مبادئ العدالة االجتماعية؟ 

 للعدالة االجتماعية ومبادئهاراع أن يعطي 
ً
 فيما  الطلبة تعريفا

ً
وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

 سليم .بشكل  حول املفهوم واملبادئ للتعرف عليهابينهم 

 دقيقة   02   رين مقومات العدالة االجتماعية         تم 0

 األهداف

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 هوم العدالة االجتماعية.تحديد مف -

 تحديد مبادئ العدالة االجتماعية  -

 يستنتج مقومات العدالة االجتماعية.  -

موخص     
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: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 مقومات العدالة االجتماعية  (7التمرين )

 أن يستنتج الطلبة مقومات العدالة االجتماعية الهدف:

 الخطوات 

 ( 1مجموعة ورقة العمل ) أشخاص، وزع  على كل 1-4الطلبة إلى مجموعات من  قسم
 مقومات العدالة االجتماعية

  ( 1أطلب  استخراج مقومات العدالة االجتماعية   من الورقة.) 

 دقائق. ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة  22بعمل املجموعات ملدة  اسمح
على على الحائط في مكان مرئي من الجميع، وعرض اإلجابات باختصار. تجنب  التعليق 
 املحتوى العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالية:  أجر 
ا
 نقاشا

 العدالة القضائية 

  التنمية العادلة 

 حفظ كرامة اإلنسان 

  تحقيق املساواة 

 احترام اآلخر 

 التعاون ولتكافل 

 دقائق  5                                  تلخيص وتقييم:        2

  من امللحق )وزع 
ً
 (، واطلب منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء في النقاش.1الطلبة نسخا

  
ً
مثل أحد الوالدين، )أطلب من الطلبة قراءة امللحق في املنزل ومناقشته مع من يرونه مناسبا

 أخ / ت، معلم /ة ، صديق / ة ......"

  املالحظات  دون جال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه املأفسح
 واالقتراحات في سجلك الخاص.

 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن املسئولية االجتماعية 
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 أمامك مجموعة من الصور أكتب أسفل كل صورة ما الذي تمثله لك:( 1ملحق )

 
  ...............الصورة تمثل عدالة ........

 الصورة تمثل ........................

 
 الصورة تمثل ....................

 
 الصورة تمثل .....................   



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )

 

 

133 

 
 الصورة تمثل ................                         

 

 
 الصورة تعبر عن.......................... 

 معلومات مساعدة املدرب

 عريف العدالة االجتماعية  ت

تحقيق اإلنصاف لجميع أفراد املجتمع بحصولهم على تعرف العدالة االجتماعية بأنها:  
 
ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا

ً
كما يمكن تعريفها بأنها التوزيع العادل والرحيم لثمار فرص عادلة اجتماعيا

 .النمو االقتصادي

 مبادي العدالة االجتماعية  

 دالة االجتماعية تتمثل في: مبادئ العأهم  إن 

 االعتبار الحاجات املتباينة وكيفية تحقيقها للوصول  االنصاف: وهو مبدأ يأخذ بعين
 .لنتائج متساوية أو للحصول على ذات الفرص

 املجتمعية بالتساوي كالتعليم والثروة. الوصول إلى املوارد 

 املشاركة بصنع القرار للفئات املهمشة أو املحرومة. 

  اإلنسان.حقوق احترام 

 .احترام التنوع الذي يؤدي الى التسامح االجتماعي 

 مقومات العدالة االجتماعية وعناصرها.

 من أهم مقومات العدالة االجتماعية وعناصرها:

 .قضايا الظلم االجتماعي: وتعنى االهتمام بالفئات املحرومة واملهمشة 

 .حب الذات واحترام اآلخر 

 عنصري بكافة أشكاله من خالل التشريعات والقوانين مناهضة العنصرية والتمييز ال
ومن خالل التوعية باالختالف والتنوع وفتح الباب أمام التفاعل اإلنساني الذي يضمن 
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 ء العادل.املعرفة ثم القضا

   أن يمتلك الجميع الحق في الحصول على الفرصة دون تحقيق تكافؤ الفرص: ويعني
 ما تكون الحكومات املسؤول األول عن تحقيق تمييز على أساس الفئة أو الطبقة، و 

ً
عادة

 في عدالة الفرص
ً
 .تكافؤ الفرص، لكن الجهات غير الحكومية والخاصة لها دور أيضا

  التنمية العادلة: وتعتبر عدالة التنمية من مقومات العدالة االجتماعية ألنها تحقق
ملحرومة في األقاليم مبادئ املساواة والوصول، حيث يجب أن تحظى الفئات املهمشة وا

.
ً
تحقيق  املهملة أو النائية على حقها من التنمية لتكون موازية للمناطق األكثر حظا

 التوازن السليم بين تقاليد مجتمعهم وبين املعاصرة.

  العدالة القضائية: عدالة التقاض ي تكفل حق التقاض ي العادل في املحاكم املختلفة
دون أي اعتبارات خاصة، وفساد القضاء يقود إلى باختصاصاتها ولجميع أفراد املجتمع 

اتساع قضايا الظلم االجتماعي، كما يغيب التقاض ي العادل في الكثير من الدول حتى 
املتقدمة منها، فتتعرض بعض الفئات لظروف تقاض ي مشددة، أو يتم التعامل مع فئات 

 معينة بتساهل أكبر أمام القضاء.

  الكرامة اإلنسانية من مقومات العدالة االجتماعية حفظ كرامة اإلنسان: الحفاظ على
التي تسعى لتحقيق مبدأ حقوق اإلنسان للجميع، ويشمل حفظ الكرامة اإلنسانية 
احترام الخصوصية الفردية واالجتماعية للجميع، والحفاظ على كرامة اإلنسان في 

 وغيرها. ودور الرعاية، والتعليم ،واملستشفياتاملؤسسات املختلفة مثل السجون 

  إلى جنب مع مؤسسات 
ً
التعاون والتكافل: يجب أن تعمل املؤسسات الحكومية جنبا

املجتمع املدني في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية، كما تعتبر التوعية االجتماعية التي 
 تهدف إلى تعزيز التكافل والتعاون االجتماعي من أهم مقومات العدالة االجتماعية.

 عدالة االجتماعية: والتي يجب أن تبدأ في املدارس والجامعات التوعية بأهمية ال
واملؤسسات االجتماعية ذات التأثير، كما تعتبر التوعية بأهمية العدالة االجتماعية من 

 مهام كل إدارة في مكان العمل، ومن مهام الحكومات واإلدارات املسؤولة.
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 الجلسة الثامنة

 املسئولية االجتماعية                                          

 لبة بقيمة املسئولية االجتماعية :تعريف الطيهدف هذا اللقاء إلى                         

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ( 8نسخ مطبوعة من  امللحق ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      5                                مقدمة                         -2

 

باعتبار هذا اللقاء هو الرابع في الوحدة الثانية فعلي املدرب/ة أن يوضح أن اللقاء األول 
تضمن الحديث عن قيمة التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين من أبناء الوطن، وأن اللقاء 

 االنتماء الوطني، وأن اللقاء الثالث تناول العدالة االجتماعيةالثاني تضمن الحديث عن قيمة 

وسيعد هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في الوحدة الثانية التي تتناول القيم التربوية التي 
 تتناولها التربية الوطنية.

 وسيركز هذا اللقاء على قيمة املسئولية االجتماعية وأشكالها.

 حول مفهوم   املسئأجر 
ً
 ولية االجتماعية.نقاشا

 دقيقة  25ما مفهوم املسئولية االجتماعية                -0

 مع الطلبة حول مفهوم املسئولية االجتماعية من خالل طرح السؤال التالي
ً
 أجر نقاشا

 ما مفهوم املسئولية االجتماعية؟ 

 ما أهمية املسئولية االجتماعية.؟ 

 للمسئولية االجتما
ً
 فيما بينهم راع أن يعطي الطلبة تعريفا

ً
عية وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

 حول هذا املفهوم للتعرف عليه بشكل سليم.

 دقيقة   02   رين مظاهر تدني املسئولية االجتماعية عند الجماعة         تم -2

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 أشكال املسئولية االجتماعية (8التمرين )

    ستنتج مظاهر تدني املسئولية االجتماعية عند الجماعة         أن ي الهدف:

 

 األهداف

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم املسئولية االجتماعية. -

 تحديد أهمية املسئولية االجتماعية. -

 .الجتماعية لدى الجماعةتحديد مظاهر تدني املسئولية ا -

موخص     
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 الخطوات:

 ( ويشرح 8يتم اختيار مجموعة من طلبة الصف ألداء املشهد الوارد في ورقة العمل ،)
لهما تفصيل النشاط لوحدهما دون بقية الطلبة، يحصل كل طالب على نسخة من 

 دائه.ورقة العمل للمساعدة في التحضير للمشهد وأ

 .
ً
 يؤدى الطلبة املشهد من ورقة العمل أوال

  بعد انتهاء املشهد أطلب  من الطلبة وصف ما حدث وتقديم تفسير ملظاهر تدني
 املسئولية االجتماعية للجماعات وفق ما تم في املشهد.

  أعرض ورقة العمل من جديد، واطلب  من الطلبة ذكر مفهوم، وأهمية املسئولية
قشت في القسم األول من اللقاء أضف أية نقاط يغفل ذكرها، االجتماعية، التي نو 

وذلك باالستعانة باملادة املساعدة للمدرب حول مظاهر أخرى لتدني املسئولية 
 االجتماعية للجماعات

 دقائق  5تلخيص وتقييم:                                            -4

  من امللحق )وزع 
ً
ءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء (، واطلب منهم قرا8الطلبة نسخا

 في النقاش.

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن املشاركة املجتمعية 

 املادة املساعدة للمدرب  

 تعريف املسئولية االجتماعية: 

رف املسئولية االجتماعية بأنها: الشعور الواعي واملدرك اللتزامات الفرد تجاه جماعته تع
 عندما تكون الجماعة واملجتمع بحاجة ماسة إلى جهود الفرد وتضحياته، 

ً
ومجتمعه، خصوصا

 وعطاءاته التي ينبغي أن تستمر وتتصاعد بمرور الزمن.

 أهمية املسئولية االجتماعية 

 ها: عية أهمية كبيرة منئولية االجتماللمس

 .ضرورة إنسانية، ومطلب أساس ي إلعداد املواطن الصالح 

 .اللبنة األولى لبناء مجتمع قادر على مسايرة التقدم، والتغير في كل جوانبه 

  حاجة اجتماعية ألن املجتمع بمؤسساته، وأجهزته في حاجة إلى الفرد املسؤول
.
ً
 اجتماعيا

 تباطهم  تتفتح شخصيتهم وال تتسامى إال بار حاجة فردية؛ فكثير من األفراد ال
 
ً
 ، وحرص ووعي وفهم ومشاركة.باملجتمع ارتباطا عاطفيا

  تعزيز روح االنتماء والوالء لدى األفراد والجماعات، واملشاركة في مجتمعهم بتنمية
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 قدراتهم، ومهاراتهم الشخصية والعلمية، والعملية.

 فكارهم في القضايا العامة في املجتمع، تتيح الفرصة لألفراد للتعبير عن آرائهم وأ
 بتوفير فرصة مشاركة األفراد في تأدية الخدمات وحل املشكالت.

 .مشاركة األفراد في العمل الفعلي إلخراج فكرة تتفق عليها الجماعة في عالم الواقع 

 .تسهم في تقبل الفرد لألدوار االجتماعية التي يقوم بها، وما يرتبط بها من تبعات 

  عيش أفراد املجتمع بإشباع حاجاتهم.تأمين 

 .تزيد الترابط بين األفكار والسلوك، والتعاون بين أفراد املجتمع 

 .تسهم في إصالح الشؤون االجتماعية ألفراد املجتمع بضمان كيانه 

 .تضمن بقاء املجتمع واستمراريته والحفاظ على حضارته من الضياع 

 اعة مظاهر تدني املسؤولية االجتماعية لدى الجم

 لتدني املسؤولية االجتماعية مجموعة من املظاهر منها: 

 .في تفسير األحداث والظواهر 
ً
 وترددا

ً
 التشكك: وتعني توجسا

  التفكك: يتمثل فيما يقع بين األفراد من تفرق وتنازع، وهذا التفكك مظهر بالغ
 الوضوح لضعف املشاركة القائمة على الفهم واالهتمام.

 :وهو التخلي عن املسئولية سواء كانت فردية أو جماعية. الفرار من املسئولية 

  .السلب الغائب: ويعني التخلي عن املسئولية 

 .اضطراب املعايير االجتماعية والذي يؤدى الى تشوش االختيار عن األفراد 

  ارتباك االقتصاد والذي يؤدي إلى إل انعدام االستقرار النفس ي عند األفراد مما
 ولية االجتماعية. يمنعهم من تحمل املسئ

( مشهد تمثيلي عن املسئولية االجتماعية، يتكون من أربعة من األصدقاء يسعون 8ملحق )
 منهم بعمل خاص به، األول أحمد يسعى لتعليم مجموعة من 

ً
للمشاركة في مساعدة ا بلدتهم كال

الثالث محمد كبار السن القراءة والكتابة، والثاني محمد: يسهم بماله في بناء مسجد ببلدته، و 
ييسعى لتشجير حديقة بلدته وتزويدها باألشجار، والرابع خالد، يقوم بخدمة ذوي االحتياجات 
الخاصة. إال أن أحمد بعد فترة من عمله شك في ناتج ما يفعله، وأن ما يفعله ال يمثل قيمة، األمر 

له الخاص في الذي جعله يعرض عن االستمرار في العمل، والثاني محمد خسر جزء كبير من ما
مشاريعه، األمر الذي جعله ال يستطيع تكملت بناء املسجد، والثالث محمد، لم يجد أحد يعاونه 
األمر الذي ثبط من همته في القيام بالعمل، والرابع خالد نتيجة اشغاله تخلي عن املسئولية 

 االجتماعية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة.

( استخرج مظاهر تدني املسئولية االجتماعية لدى 8مل )في ضوء املشهد الدرامي بورقة الع
 الجماعة
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 الجلسة التاسعة

 املشاركة املجتمعية                                                         

 تعريف الطلبة بقيمة املشاركة املجتمعية  يهدف هذا اللقاء إلى :                           

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           نية:املدة الزم

 األدوات الالزمة        

 ( 2نسخ مطبوعة من امللحق ) 

 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      5مقدمة                                                         .2

قاء األول باعتبار هذا اللقاء هو الخامس في الوحدة الثانية فعلي املدرب/ة أن يوضح أن الل
تضمن الحديث عن قيمة التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين من أبناء الوطن، وأن اللقاء 
الثاني تضمن الحديث عن قيمة االنتماء الوطني، وأن اللقاء الثالث تناول العدالة 

 االجتماعية، وأن اللقاء الرابع تناول املسئولية االجتماعية

مس في الوحدة الثانية التي تتناول القيم التربوية التي وسيعد هذا اللقاء هو اللقاء الخا
 تتناولها التربية الوطنية.

 وسيركز هذا اللقاء على قيمة املشاركة املجتمعية واملعوقات التي تحول دونها.

 حول مفهوم   املشاركة املجتمعيةأجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  25ما مفهوم املشاركة املجتمعية                 .0

 
ً
 مع الطلبة حول مفهوم املسئولية االجتماعية من خالل طرح السؤال التالي أجر نقاشا

 ما مفهوم املشاركة املجتمعية؟ 

 ؟ةما أهمية املشاركة املجتمعي. 

 ما أساليب املشاركة املجتمعية؟ 

وفق فهمهم لها،  الطلبة تعريف املشاركة املجتمعية، وأهميتها، وأساليبها،راع أن يعطي 
 ف
ً
 بشكل سليم . تلك العناصر للتعرف عليهايما بينهم حول وأن يجرى نقاشا

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم املشاركة املجتمعية.

 تحديد أهمية املشاركة املجتمعية

 .تحديد  املعوقات التي تحول دون املشاركة االجتماعية للفرد

موخص     
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 دقيقة   02   تمرين معوقات التي تحول دون املشاركة املجتمعية         

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 معوقات التي تحول دون املشاركة املجتمعية (9التمرين )

 ي تحول دون املشاركة املجتمعيةأن يستنتج الطالب املعوقات الت الهدف:

 الخطوات 

( 2أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4قسم الطلبة إلى مجموعات من  .2
 املعوقات التي تحول دون املشاركة املجتمعية

 ( ،2أطلب  وضع مجموعة من املعوقات التي تحول دون تطبيق النشاط بورقة العمل    ) .0

دقائق. ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة  22اسمح  بعمل املجموعات ملدة  .2
على الحائط في مكان مرئي من الجميع، وعرض اإلجابات باختصار. تجنب  التعليق على 

 املحتوى العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالأجر 
ً
 ية: نقاشا

   ضعف املسئولية االجتماعية للفرد 

  عدم إعطائي فرصة للتعبير بحرية عن رأي 

  عدم تحديد األدوار بدقة 

 عدم وجود تحفيز وتشجيع 

  شعف التخطيط إلتمام العمل 

 دقائق  5تلخيص وتقيم:                                            4

  من امللحق )وزع 
ً
قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء (، واطلب منهم  2الطلبة نسخا

 في النقاش.

  
ً
مثل أحد )أطلب من الطلبة قراءة امللحق في املنزل ومناقشته مع من يرونه مناسبا

 الوالدين ، أخ / ت ، معلم /ة ، صديق / ة ......"

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 في سجلك الخاص. املالحظات واالقتراحات

 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن املشاركة في صنع القرار 
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 (:2ملحق ورقة العمل)

كلفت أنت وأصدقائك للمشاركة في تنظيم يوم بتكريم الطالب األيتام في مدينتك، وطلب منك أنت 
الوقوف على  وأصدقائك املشاركة في هذا العمل،  وبعد اتمام الحفل، طلب منك أنت وأصدقائك 

 املعوقات التي تعوق مشاركتك في  القيام بهذه الحفلة بعد ذلك  من خالل تكملت الشكل التالي

 
 املادة املساعدة للمدرب   

 مفهوم املشاركة املجتمعية: 

في صنع  عأبناء املجتماإلسهام املنظم ألكبر قدر ممكن من تعرف املشاركة املجتمعية بأنها: 
القرارات واملشاركة في العمليات املرتبطة بالتأثير على مناحي الحياة املختلفة بوسائل املشاركة 

 .املتاحة

 أهمية املشاركة املجتمعية 

 للمشاركة املجتمعية أهمية كبيرة هي: 

 املجتمع من التبعية بكل  وتخلص بين أبناء املجتمعتعاون لل إحدى الوسائل املهمة
 .إشكالها

 فرص نجاح التنمية لتحقيق أهدافها، من خالل تحويل أفراد املجتمع إلى  عظم منت
  .مساهمين حقيقيين في عملية التنمية بدال أن يكونوا فقط مجرد منتفعين منها

  إحدى األدوات التي يمكن من خاللها النهوض باملجتمع واالرتقاء به، والعمل على تحسين
قتصادية وبيئية وحضرية وذلك من خالل إسهام مستوى حياة املواطنين اجتماعية وا

أبناء املجتمع تطوعا في جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل، وحث اآلخرين 

  

- - 

- 

- 

معوقات 

المشاركة 

 المجتمعية 
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على املشاركة، وعدم وضع العراقيل أمام الجهود املبذولة من جانب قيادات املجتمع وغير 
 .دافهأهذلك من األمور التي تؤدي إلى تنمية املجتمع وتحقيق 

 تسهم في التحديد األفضل لالحتياجات واملطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ. 

 فاملشاركة املجتمعية تسمح بالعملية  االجتماعي،االستدامة واالنسجام  تسهم في تعزيز
الديناميكية املتواصلة في العمل، كما يعزز التوافق املثمر والحلول االبتكارية ويسد 

 .لسلطة القائمة بين الخبرات التكنوقراطية واملشاركة املحليةالفجوات في املعارف وا

 أساليب املشاركة املجتمعية 

يمكن تعريفها بأنها مشاركة مختلف فئات الشعب أو هيئات وجماعات  املشاركة املباشرة: أوال:
 ، مثلمنتظمة مستهدفة للسلطات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية التنموية أو في مراحل منها
  استشارة األهالي واملجموعات املستهدفة من خالل االجتماعات واملقابالت، واملؤتمرات العامة

تحدث بواسطة أشخاص معينون، وبتكليف من جهات معينة او  املشاركة غير املباشرة: ثانيا:
 بشكل ، وتعتمد املشاركة غير املباشرة.دوافع ذاتية مثل لجان األحياء في بلدية غزة واملجلس البلدي

 
ً
على الفعاليات املجتمعية والجمعيات األهلية التي تعرف باسم وسطاء التغيير ويعود  كبير جدا

السبب في هذه التسمية إلى اعتبار هذه الفعاليات والجمعيات هي املمثلة إلى حد كبير للمجتمع 
 .الذي تعيش فيه

 معوقات املشاركة املجتمعية 

 :قات هي مجموعة من املعو  ةللمشاركة املجتمعي

  الضعف في حيز السلطات املسئولة من حيث إيمانها بضرورة املشاركة في عملية
التخطيط، وتعتبر مؤشر إيمان الجهات العليا الرسمية في املجتمع هو العامل 

  .األهم لخلق وتطور املشاركة

  عدم القدرة على التعبير وحرية الرأي لجميع أفراد املجتمع بشكل كاف بغض
  .توياتهم االقتصادية واالجتماعيةالنظر عن مس

  عدم إتاحة الفرصة الكافية للمساهمة في إحدى مراحل العمل املجتمعي، وذلك
  .بسبب محدودية الدخل االقتصادي

  الفجوة الواسعة املوجودة بين أصحاب القرار في مؤسسات ال مجتمع التنموي
كافة أشكالها بمضاء والعاملين فيها من جانب، وقلة اهتمام السياسات التنموية ب

 .الغالبية العظمى من السكان

  غياب سياسات التحفيز والتشجيع في الدولة، وهذا بدوره ال يشجع السكان على
املشاركة في قرارات وسياسات التنمية لذلك ينبغي العمل على توفير الحوافز 

 .الستمالة السكان في املساهمة في عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية

 معرفة العاملين لحدود مشاركتهم وفهمهم للمشكلة ومتطلباتها وظروفها،  عدم
 .حيث أن املشاركة الواسعة قد تقف حائال دون ذلك وتعيق اتخاذ القرار
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 الوحدة الثالثة

 املهارات الحياتية التي تتضمنها التربية الوطنية

 الجلسة العاشرة: املشاركة في صنع القرار

 م العمل التطوعي.الجلسة الحادية عشر: مفهو 

 الجلسة الثانية عشر: الدور االجتماعي.

 الجلسة الثالثة عشر: مفهوم الفكر الضال.

 .املعتدلوالفكر الضال الجلسة الرابعة عشر: لفكر 

 مفهوم االتصال. الجلسة الخامسة عشر:

 القدرة على حل املشكالتالجلسة السادسة عشر: 

 لتدريبي وتقييم املدرب واملتدرب.امج ااالستفادة من البرن الجلسة السابعة عشر:

 الجلسة العاشرة

 املشاركة في صنع القرار                                             

                                  

ية   التي تتضمنها تعريف الطلبة بوسائل اتخاذ القرار كأحد املهارات الحياتيهدف هذا اللقاء إلى 
 وطنية:التربية ال

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ( خطوات اتخاذ القرار.22نسخ بعدد طلبة الصف من امللحق ) 

 ( 22نسختين من ورقة العمل.) 

 

 

 

  األهداف
 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم املشاركة في اتخاذ القرار. -

 تحديد أهمية املشاركة في صنع القرار.  -

 التعرف على مستويات صنع القرار.  -

موخص     
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 مجريات اللقاء: 

       دقائق                1مقدمة                                                         -5

وضح  أن هذا اللقاء هو اللقاء األول في الوحدة الثالثة وبعد تناول الوحدة األولي ملفهوم 
التربية الوطنية، ومكوناتها، واألسس التي تقوم عليها، وأبعاده، والوحدة الثانية التي تناولت القيم 

والتعايش السلمي مع التربوية التي تتضمنها التربية الوطنية كقيمة االنتماء الوطني، التسامح 
 اآلخرين، واملسئولية االجتماعية، والعدالة االجتماعية، واملشاركة املجتمعية.

ثم وضح  أن هذه الوحدة ستتناول املهارة التي تتناولها التربية الوطنية، وأن هذه الجلسة 
بدور فاعل في ستركز على  املشاركة في اتخاذ القرار كإحدى املهارات الحياتية التي تساعد اإلنسان 

 عالقاته االجتماعية داخل املجتمع، ومن ثم تدعي الوطنية.

أننا نشارك في اتخاذ القرارات في كل لحظة من حياتنا، بعض هذه القرارات قد ال تكون مؤثرة  وضح
 في مجرى حياتنا والبعض األخر يكون مؤثر تأثير مباشر على حياة الشخص.

، وقرار غير مؤثر في حياته هؤثر في حياته شارك في اتخاذأطلب من الطلبة ذكر مثال على قرار م
 شارك في اتخاذه.

 دقيقة  25املشاركة في اتخاذ القرار:                               -2

ناقش مع الطلبة مفهوم املشاركة في اتخاذ القرار واملواقف التي يحتاجون التخاذ قرار فيها بحيث 
في اتخاذ القرار وكانوا مؤثرين في اتخاذه، ومواقف أخرى  يعطون أمثلة على مواقف شاركوا فيه

شاركوا في اتخاذ القرار وكانوا غير مؤثرين في اتخاذه، عند اتخاذ القرار فيها، أكد على أن مهارة 
 املشاركة في اتخاذ القرار تساعد االنسان على اختيار القرار السليم.

قف اشترك فيه أحد األشخاص في اتخاذ ( على الطلبة والذي يتضمن مو 22وزع امللحق رقم )
القرار، ابدأ  في مناقشتهم في موقف آخر يقترحه كل منهم شارك في اتخاذ القرار فيه ثم بين أهمية 

 املشاركة في اتخاذ القرار.

 دقيقة  02مستويات املشاركة في اتخاذ القرار              -3

أن يشترك فيها الطالب/ ة عند اتخاذ قرار اطرح السؤال التالي ما هي مستويات القرار التي يمكن 
 معين.

 اطلب  من البعض ذكر أمثلة على بعض املستويات التي شاركوا في اتخاذ القرار فيها.

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 لعب أدوار حول مستويات املشاركة في صنع القرار  (52التمرين )

 خالل لعب األدوار على مستويات املشاركة في صنع القرار: أن يتعرف الطلبة من الهدف

 الخطوات 

يتم اختيار مجموعة من طلبة الصف لديهما قدرة على تمثيل املشهد الوارد في ورقة العمل  .2
(، ويشرح لهما تفاصيل النشاط لهما دون بقية الطلبة، يحصل كل طالب على نسخة 22)
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  من ورقة العمل للمساعدة في تحضير  املشهد

 بعد انتهاء املشهد، اطلب ما حدث وتقييم املوقف الذي تم في املشهد. .0

 دقائق  5تلخيص وتقييم                                  

  ألهم النقاط التي طرحت في هذا 
ً
 سريعا

ً
من خالل النقاش مع الطلبة أجر تلخيصا

 اللقاء.

  لذي جرى فيه، املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل اأفسح
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.دون

 .أعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن مهارة العمل التطوعي 

 (.52امللحق )

أحمد طالب مجتهد على عالقة جيدة بأمجد، عرض على أحمد املشاركة في حفلة وطنية أثناء 
يكون هو الطالب الذي يحي  االختبارات الشهرية تنظمها املدرسة املجاورة، وطلب منه أن

هل يوافق على العلم، ويقول النشيد الوطني، فطلب أحمد من أمجد أن يشاركه الرأي في 
 املشاركة في الحفلة.

ما رأيك في هذا املوقف، أذكر موقف أخر لك شاركت فيه أقرانك في اتخاذه، وأهمية 
 املشاركة في اتخاذ القرار.  

 (.52ورقة العمل )

مجد ومصطفى يشتركون في تنظيم العمل باملقصف املدرس ي، حيث أحمد أحمد ومحمد وأ
هو رئيس املقصف بينما محمد وأمجد ومصطفى أعضاء عمل داخل املقصف. في الفترة األخيرة 
بدأ أحمد يالحظ أن املقصف يحتاج إلى إعادة ترتيب لزيادة اإلقبال عليه، فبدأ يفكر هل أتخذ 

اته ملحمد ومصطفى وأمجد، أم أخذ القرار واستدعي محمد قرار التجديد بمفردي وأشرح مبرر 
ومصطفى وأمجد إلجراء حوار حوله، أم أقترح القرار وأترك القرار ملحمد ومصطفى وأمجد 

 القرار.  اليدرسوه ثم أتخ القرار، أم أعرض املشكلة على محمد ومصطفي وأمجد وأتركهم ليأخذو 

 حيث يتم تغيير األسماء وتأنيث اللغة.مالحظة املشهد ذاته يمكن أن تديه طالبات ب

 معلومات مساعدة املدرب

 تعريف املشاركة في اتخاذ القرار: 

تعرف املشاركة في اتخاذ القرار بأنها: إعطاء كافة أفراد التنظيم فرصة املساهمة في اتخاذ 
لى القرار، من خالل تبادل اآلراء واالستفادة من الخبرات وفق أسس وقواعد موضوعية تؤدي إ

 تحقيق أهداف األفراد.

 أهمية املشاركة في اتخاذ القرار: 

 للمشاركة في صنع القرار أهمية كبيرة منها:

  .انتشار روح التفاهم، والتعاون بين كافة أفراد املنظمة 
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  .زيادة فرصة اإلبداع واالبتكار واملبادرة 

  .يعمل على تنمية مشاعر االنتماء 
ً
 إيجابيا

ً
 معنويا

ً
 حافزا

   نوعية القرارات بحيث تكون أكثر واقعية.تحسين 

 مستويات صنع القرار:  

 لصنع القرار مجموعة من املستويات هي:

 .صنع الرئيس لقرار ثم تبليغه ملرؤوسيه 
 .صنع الرئيس للقرار ثم شرح مبرراته 

  .صنع الرئيس للقرار ثم دعوته إلجراء حوار حوله 
  

ً
 إلمكانية تغيره. اقتراح الرئيس للقرار مع ترك املجال مفتوحا

 . عرض الرئيس للمشكلة ودعوته للمرؤوسين لتقديم مقترحات وحلول 
 صنع القرار. نتحديد الرئيس للمشكلة وللقيود على حلها والطلب من املرؤوسي 
 شخيص املشكلة والوصول إلى القرار.لت نتفويض األمر للمرؤوسي 

 

 الجلسة الحادية عشر

 مفهوم العمل التطوعي                                                       

 تعريف الطلبة بمفهوم العمل التطوعييهدف هذا اللقاء إلى               

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 

 األدوات الالزمة        

 ( بعدد طالب الجلسة 22نسخة من امللحق ) 

 ( بعدد املجموعات.22نسخة من ورقة العمل ) 

 يات اللقاء: مجر 

 دقائق                      1مقدمة                                                         -5

أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني في الوحدة الثالثة التي تتناول املهارة التي تتناولها  وضح
لقرار، وأن هذه  الجلسة ستركز التربية الوطنية، وأن اللقاء األول تناول مهارة  املشاركة في اتخاذ ا

 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:: األهداف 

 تحديد أهمية العمل التطوعي                    فهوم العمل التطوعي  .تحديد م

 تحديد مجاالت العمل التطوعي      التعرف على مهارات العمل التطوعي 

 

 

موخص     
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على  مفهوم العمل التطوعي كإحدى املهارات الحياتية التي تساعد اإلنسان بدور فاعل في عالقاته 
 االجتماعية داخل املجتمع، ومن ثم تدعيم الوطنية.

 وضح أننا نشارك في العمل التطوعي بدافع شخص ي ليستفيد منه املجتمع

، وقرار غير مؤثر في هقرار مؤثر في حياته شارك في اتخاذأطلب من الطلبة ذكر مثال على 
 حياته شارك في اتخاذه.

 دقيقة  51مفهوم العمل التطوعي:                                 -2

تطوعي أشترك فيه ودوره في هذا  يتضمن عمل( على الطلبة والذي 22امللحق رقم ) وزع
 العمل التطوعي، وأهمية هذا العمل التطوعي.

قش مع الطلبة مفهوم العمل التطوعي، وبعض األعمال التطوعية التي شاركوا فيها على نا
 مستوى املنزل، واملدرسة، واملدينة التي يسكنون فيها، بعد أن توزع عليهم.

 على األسئلة التالية:
ً
 اعتمادا

  أذكر أمثلة على نشاطات تطوعية قمت بها سواء تنظيف ساحة املدرسة، أو تقليم أشجار
 درسة؟امل

 أذكر أمثلة أخرى ألعمال تطوعية قمت بها على مستوى مدينتك؟ 

 ملاذا يعتبر العمل التطوعي مهم لك؟ 

  .ما الدور الذي كنت تقوم به في العمل التطوعي 

 دقائق ليدون كل منهم ما تم التوصل إليه.  5أترك الطلبة  

 دقيقة  52مهارات العمل التطوعي               -3

: التمرين التأجر 
ً
 الي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 مهارات العمل التطوعي  (55التمرين )

 يستنتج مهارات العمل التطوعي أن  الهدف:

 الخطوات 

 ورقة كبيرة ومجموعة  على كل مجموعة أشخاص، وزع 1-4ة إلى مجموعات من الطلب مقس
 منهما معه لون مختلف من األقالم 

ً
ان مختلفة( رقم  ألو  1)أقالم مختلفة بحيث يصبح كال

 املجموعات بالتسلسل.

   أن يأخذ كل طالب قلم من لون مختلف بحيث تصبح كل ألوان املجموعة مختلفة.أطلب 

  أكتب على السبورة جملة من ثالث لست كلمات إما من جو النقاش الذي تم قبل التمرين
 )مجتمع بدون تطوع مجتمع بال حضارة(.

ً
 معروفا

ً
 أو قال

 أن تكتب هذه الجملة على الورقة الكبيرة، بخط كبير، بحيث  اطلب من كل مجموعة
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يكتب كل فرد حرف بقلمه الكبير بالتناوب، كأن يبدأ الشخص الذي يحمل القلم األحمر، 
 ثم األزرق، وهكذا(.

 .أطلب: ي من كل مجموعة أن تكتب رقم تسلسلها، وأن تعلق الورقة في مكان ظاهر 

 مع الطلبة حول العبارة .4
ً
 من خالل اإلجابة على األسئلة التالية. أجر نقاشا

 ماذا استفدت من العبارة.؟ -

 هل يتقدم املجتمع بالعمل التطوعي أم ال؟ -

 أذكر مهارات العمل التطوعي الذي تضمنها النشاط، والعبارة.؟   -

 في أي مجال ينتمي عملك التطوعي؟ -

 ية:انب التالو الج عليك التركيز علىحول اإلجابات ماء النقاش أجر أثناء  

 .القيادة 

 تنظيم العمل 

 .املسئولية االجتماعية 

 .العمل في فريق 

 .حب الخير 

كما يجب أثناء النقاش اإلشارة إلى أن مجاالت العمل الدعوي كثيرة منها الخيري، واالجتماعي وعلى 
 الطالب سرد أمثلة عن املجاالت األخرى.

 دقائق  5                                تلخيص وتقييم             

 .ألهم النقاط التي طرحت في هذا اللقاء 
ً
 سريعا

ً
 من خالل النقاش مع الطلبة أجر تلخيصا

  أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه،  املجالأفسح
 الخاص.املالحظات واالقتراحات في سجك دون

 اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن الدور االجتماعي 

 .(22ملحق )

 اسم عمل تطوعي شاركت فيه .................................................................  

 ......................................دورك في هذا العمل ............................................

 ....................................أهمية هذا العمل لك:..........................................

 أهمية هذا العمل للمجتمع: .....................................................................

 ( 22ورقة العمل )
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 رقم مسلسل املجموعة )  (.                                    عدد طالب املجموعة )  (   

 .................................................السبورة بترتيب الطالب:................. ل من علىالعبارات: تنق

 .......................................................................ماذا استفدت من العبارة:...........................

 .................................................................................. هل يتقدم املجتمع بالعمل التطوعي:

 ...................................................أذكر مهارات العمل التطوعي التي تضمنها النشاط والعبارة

 معلومات مساعدة املدرب

لذي يقوم به الفرد سواء أكان هو املجهود ا: يعرف العمل التطوعي بأنه تعريف العمل التطوعي
 ذهنيا أو بدنيا

 أهمية العمل التطوعي: 

 .تحقيق الترابط والتآلف بين أبناء املجتمع 

  النفسية الفرد بالراحة يقوي شعور. 

 للفرد. الشخصية يقوي الخبرات 

 يجعل الفرد يحتك بالعديد من الثقافات والجنسيات ومختلف طوائف املجتمع. 

 راد. ينقل الخبرات بين األف 

  .الحصول على األجر والثواب من هللا عز وجل، حيث أنه من فعل الخيرات 

  يقوم بمليء أوقات الفراغ لدى األفراد، حيث يستغلون وقت الفراغ في أعمال نافعة لهم
 وللمجتمع ككل.

  .يضفي السعادة والبهجة على قلوب املحتاجين والفقراء واملستحقين للمساعدات 

 فية العمل بروح الفريق، وكيفية العمل الجماعي واالستفادة من يجعل الفرد يتعلم كي
 الطاقات املختلفة. يبعد الطاقة السلبية واألفكار الهدامة بين أفراد املجتمع

مهارات املتطوع: من أهم املهارات التي يجب أن يمتلكها املتطوع القيادة،  تنظيم العمل ، املسئولية  
 ، حب الخير،  األمانة.االجتماعية ، العمل في فريق عمل

مجاالت العمل التطوعي: مجاالت العمل التطوعي هي  املجال االجتماعي، الثقافي، الخيري، 
                            املجال البيئي، املجال اإلعالمي.الدعوي، الصحي، املجال القومي، 
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 انية عشرالجلسة  الث

 الدور االجتماعي                                          

 :            الوقوف على مفهوم الدور االجتماعييهدف هذا اللقاء إلى                        

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45:           املدة الزمنية

 األدوات الالزمة        

 ( 20نسخة من امللحق) 

 : مجري اللقاء

 دقائق                      5مقدمة                                                         .5

باعتبار هذا اللقاء هو الثالث من الوحدة الثالثة التي تتناول املهارات التي تتضمنها التربية 
لثاني الذي تضمن الوطني، بعد اللقاء األول الذي تضمن مهارة املشاركة في اتخاذ القرار، واللقاء ا

مهارة العمل التطوعي، سيركز هذا اللقاء على مهارة الدور االجتماعي للفرد داخل املجتمع كأحد 
 أهم مهارات األفراد التي تنمى لديهم بالتربية الوطنية.

 دقيقة  25ما مفهوم الدور االجتماعي                       .1

 مع الطلبة حول مفهوم التربية الوط
ً
 نية من خالل طرح األسئلة التالية أجر نقاشا

 ما هو الدور االجتماعي، كيف يمكن تعريفه؟ 

 ما مسئوليات الدور االجتماعي؟ 

 ما أهمية الدور االجتماعي؟ 

راع أن يعطي الطلبة مفهوم التربية، املفهوم واملسئوليات واألهمية وفق فهمهم له، وأن  
 فيما بينهم حول تلك املفاهيم للوصول 

ً
 إلى تعريف سليم . يجرى نقاشا

 دقيقة 02تمرين املهارات التي يجب توافرها في األفراد للقيام بالدور االجتماعي     .1

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

  األهداف
 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم الدور االجتماعي  
 االجتماعيتحديد مسئوليات الدور 

 تحديد أهمية الدور االجتماعي 
افرها في األفراد للقيام بأدوارهم االجتماعية  تحديد أهم املهارات التي يجب تو

موخص     
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 (   املهارات التي يجب أن يمتلكها األفراد للقيام بالدور االجتماعي 20التمرين )

 الخطوات:

 ( 20أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4ن قسم الطلبة إلى مجموعات م
 مهارات الفرد للقيام بالدور االجتماعي.

   (20القيام بمشروع ملساعدة الطفل في امللحق ) أطلب 

  ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة على  دقائق. 22اسمح  بعمل املجموعات ملدة
إلجابات باختصار. تجنب   التعليق على املحتوى الحائط في مكان مرئي من الجميع ، وعرض ا

 العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

  حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التاليةأجر 
ً
 نقاشا

 تحمل املسئولية. 

 توكيد الذات. 

 ضبط النفس. 

  التعاون. 

 التعاطف. 

 .التواصل مع األقران 

 دقائق  5يم:                                          تلخيص وتقي .8

  من امللحق )وزع 
ً
 (، واطلب منهم قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء في النقاش.20الطلبة نسخا

  املالحظات  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح
 واالقتراحات في سجلك الخاص.

 اللقاء التالي سيتحدث عن الفكر الضال. اعلم  بأن 

 معلومات مساعدة املدرب

 تعريف الدور االجتماعي:

مجموعة العالقات التي تربط بين الفرد وباقي أفراد املجتمع. يعرف الدور االجتماعي بأنه: 
كما أنه يسهل الحياة االجتماعية للمجتمع من خالل السلوك االيجابي لألفراد في أداء أدوارهم 

جتماعية. حيث تضم املجتمعات البشرية العديد من األنظمة التي تتكامل فيما بينها بهدف اال 
 .تحقيق أهداف املجتمع املشتركة.
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 املسئوليات االجتماعية للدور االجتماعي:

يقع علي عاتق املواطن مجموعة من املسئوليات االجتماعي هي: مسئولية الفرد تجاه 
مؤسسة العمل التي يعمل بها، مسئولية املواطن تجاه بلدته، أسرته، مسئولية الفرد تجاه 

 مسئولية املواطن تجاه وطنه.

 أهمية الدور االجتماعي:

 في بعض األنشطة التطوعية باملجتمع ككفالة اليتيم،  
ً
يسهم دور الفرد اجتماعيا

 واالشتراك في األعمال الخيرية، واملشاركة في  تنظيم املناسبات القومية.

 ت التي يجب أن يمتلكها الفرد للقيام بدوره داخل املجتمع. املهارا 

من املهارات التي يجب أن يمتلكها الفرد للقيام بدوره داخل املجتمع.  تحمل املسئولية، توكيد 
 الذات، ضبط النفس، التعاون، التعاطف، التواصل مع األقران.

 (.20(. ورقة عمل )20ملحق)

 رقم املجموعة )   (                                  

                             
 أمامك صورة لطفل يتيم: 

 ....................................................اقترح مشروع ملساعدته: ......................................

 ......................................ما الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا املشروع:...................

 ما أهم املهارات التي يجب أن تمتلكها للقيام بهذا الدور................................................
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 ة عشرلثالجلسة الثا

 مفهوم الفكر الضال                                                          

 :الوقوف على مفهوم الفكر الضاليهدف هذا اللقاء إلى                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 ( لكل الطالب. 22نسخة من امللحق ) 

 مجري اللقاء: 

 دقائق                      5مقدمة                                                         -2

باعتبار هذا اللقاء هو الرابع  من الوحدة الثالثة التي تتناول  املهارات التي تتضمنها التربية 
الوطني، بعد اللقاء األول الذي تضمن مهارة املشاركة في اتخاذ القرار، واللقاء الثاني الذي تضمن 

اللقاء على الفكر مهارة العمل التطوعي، واللقاء الثالث الذي تضمن الدور االجتماعي سيركز هذا 
 الضال 

 دقيقة  25ما مفهوم الفكر الضال                               -0

 يبين مفهوم الفكر الضال   (53تمرين )ال

 خطوات 

 .)أكتب على السبورة عبارة )حتى تتعامل مع الش يء البد من أن تتعرف عليه 

 بدأ بكتابة موقف عن اطلب من الطلبة من يوافق على تلك العبارة عليه برفع يده، ثم ا
 نشاط إرهابي ذكر في التلفاز وتم تداوله في الفترة األخيرة.

  مع الطلبة حول مفهوم التربية الوطنية من خالل طرح األسئلة التالية 
ً
 أجر نقاشا

 كيف ينشأ الفكر الضار لدى اإلنسان؟ وما الذي يعنيه؟ 

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم الفكر الضال   -

 تحديد أسباب تكون الفكر الضال -

 ت الفكر الضالتحديد أهم سلوكيا  -

 أهمية البناء املعرفي في مواجهة الفكر الضال. -

موخص     
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 ما أسباب الفكر الضار؟ 

 مع التركيز على األفكار التالية 

 الفراغ عند الشباب.

 رفقاء السوء.

 تخلي األبوين عن تربية وتوجيه األبناء.

 التفكك األسري، والبطالة

 فيما بينهم  
ً
راع أن يعطي الطلبة مفهوم الفكر الضال، وأسبابه وفق فهمهم له، وأن يجرى نقاشا

 حول تلك املفاهيم للوصول إلى تعريف سليم .

 دقيقة 02  تحديد أهم سلوكيات الفكر الضار     -2

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 سلوكيات الفكر الضار     (54التمرين )

 الخطوات:

  (  22أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4قسم الطلبة إلى مجموعات من
 سلوكيات الفكر الضار

  ر في إحدى من كل  مجموعة أن تذكر إحدى الشخصيات ذات الفكر الضا  أطلب
 املسلسالت وأكتب أهم السلوكيات الضارة التي يقوم بها.

 دقائق . ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة على  22 ةاسمح  بعمل املجموعات ملد
الحائط في مكان مرئي من الجميع ، وعرض اإلجابات باختصار. تجنب   التعليق على املحتوى 

 الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي.  العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر

  حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التاليةأجر 
ً
 نقاشا

 االعتدال على األبرياء 

 قتل الجند 

 ..االعتداء على املنشأة العامة 

 .العنف ضد اآلخرين 

 دقائق  5تلخيص وتقييم:                                           -4

  الطلبوزع 
ً
منهم  قراءته كمراجعة وتلخيص ملا (، واطلب 22من امللحق )ة نسخا

 جاء في النقاش.

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن الفرق بين الفكر الضال، والفكر املعتدل 

 ت مساعدة املدربمعلوما

يعرف الفكر الضال بأنه هو ذلك الفكر الذي يعتنق أفكار ال يوجد لها  تعريف الفكر الضال:
 سند قرآني أو من السنة النبوية املطهرة.

 أسباب تكون الفكر الضال: 

 .الفراغ عند الشباب 

 .رفقاء السوء 

 .تخلي األبوين عن تربية وتوجيه األبناء 

 التفكك األسري، والبطالة 

 .عدم إعمال العقل في كثير من األفكار 

   .االنجراف وراء أفكار شاذة، الجهل 

 .ضعف تعلق الشباب بأوطانهم، الفهم الخاطئ للدين 

 أهم سلوكيات الفكر الضال:

  .االعتداء على األبرياء 

  .قتل الجند 

  .االعتداء على املنشأة العامة 

  .اإلرهاب والعنف والتطرف الفكري 

  ر املتشددة.واعتناق األفكا 

 (. ورقة بيضاء كبيرة وقلم ملون يكتب بها عبارة 24ملحق )

 )حتى تتعامل مع الش يء البد من أن تتعرف عليه(.          

 ترة األخفأكتب نشاط عن موقف إرهابي تم تداوله في ال

................................................................................................................................................................ 

 (.24ورقة العمل )

أكتب عن إحدى الشخصيات الدرامية التي شاهدتها عبر إحدى املسلسالت، و    
 السلوكيات التي يقوم بها وتعتمد على الفكر الضار .

 ....................................................................................الشخصية:.....................................

 ......................................................................................ة التي  يقوم بها...السلوكيات الضار 
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 الجلسة  الرابعة عشر

 الفكر الضال والفكر املعتدل                                     

 الوقوف على الفرق بين الفكر الضار والفكر املعتدليهدف هذا اللقاء إلى :    

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

  ( لكل الطالب. 25نسخة من امللحق ) 

 مجري اللقاء: 

 دقائق                      5                           مقدمة                              -5

باعتبار هذا اللقاء هو الخامس من الوحدة الثالثة التي تتناول املهارات التي تتضمنها 
التربية الوطني، وسيركز هذا اللقاء على املقارنة بين الفكر الضال والفكر الضال، وأهمية البناء 

 ل املعرفي في مواجهة الفكر الضا

 دقيقة  25ما الفرق بين الفكر الضال والفكر املعتدل                               -1

 يبين الفرق بين الفكر الضال والفكر املعتد. (51تمرين )ال

 الخطوات:

(  25أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4الطلبة إلى مجموعات من  قسم
 .الفرق بين الفكر الضال والفكر املعتدل

تقرأ   السؤال الرئيس في الورقة والذي يسأل عن الفرق بين أطلب   من كل  مجموعة أن  
 الفكر الضال واملعتدل 

دقائق . ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة   22اسمح  بعمل املجموعات ملدة 
ق على املحتوى على الحائط في مكان مرئي من الجميع ، وعرض اإلجابات باختصار . تجنب   التعلي

 العلمي لإلجابة، واهتم أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التاليأجر 
ً
 :نقاشا

 التعامل مع الناس 

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء , سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

يقارن بين الفكر الضال والفكر املعتدل.   

 أهمية البناء  املعرفي في مواجهة الفكر الضال

 

موخص     



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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  التدين 

 النظر لألمور الخالفية 

 . الحكم و السطحية 

 مع الطلبة حول أهمية البناء املعرفي في مواج
ً
هة الفكر الضال من خالل طرح األسئلة أجر نقاشا

 التالية 

     دقائق 02ما أهمية البناء املعرفي في مواجهة الفكر الضال ؟ 

 حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التالي:أجر 
ً
 نقاشا

  .إعمال العقل 

  .العقلية الناقدة 

 .امتالك الحجة والبرهان في الرد على الشبهات 

 حليل الفكر.امتالك قدرات تحليلية لت 

 دقائق  5تلخيص وتقيم:                                            -1

  من امللحق )وزع 
ً
( ، واطلب منهم  قراءته كمراجعة وتلخيص ملا جاء في 21الطلبة نسخا

 النقاش.

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه  والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 في سجلك الخاص . املالحظات واالقتراحات

 اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن  مهارة االتصال 

 معلومات مساعدة املدرب

 الفرق بين الفكر املعتدل والفكر الضال.

 هناك فرق بين الفكر الضال والفكر املعتدل يتناوله الجدول التالي:  

 الفكر الضال الفكر املعتدل وجه املقارنة

 غلظةال اللين التعامل مع الناس

 التدين الظاهر التدين املعتدل التدين

 املحافظة الزائدة الوسطية النظر لألمور الخالفية

 التسلطية. النزعة اإلنسانية الحكم والسلطة

   أخرى 
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 أهمية البناء املعرفي ملواجهة الفكر الضال:

 .ينمي إعمال العقل 

 .يكسب الطالب العقلية الناقدة 

  والبرهان في الرد على الشبهات.يجعل الطالب يمتلك الحجة 

 .يجعل الطالب يمتلك قدرات تحليلية لتحليل الفكر 

 يجعل الطالب متمكن من الدليل الشرعي الذي يستخدمه ملواجهة الفكر املتطرف.

 ( 21ورقة العمل )

 من خالل الجدول الذي أمامك قارن بين الفكر املعتدل والفكر الضال            

 الفكر الضال  كر املعتدلالف  وجه املقارنة 

   التعامل مع الناس 

   التدين 

   النظر لألمور الخالفية

   الحكم والسلطة 

   أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 الجلسة الخامسة عشر

 مفهوم االتصال                                                

 ارات االتصال  تعريف الطلبة بمهيهدف هذا اللقاء إلى :                  

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 مسرحية باستخدام العرائس املتحركة 

 ( االتصال.21نسخة بعدد طلبة الصف من ورقة العمل) 

 مجريات اللقاء: 

          دقائق             5مقدمة                                                         .2

يعد  هذا اللقاء هو اللقاء السادس في الوحدة الثالثة  التي تتناول مهارات التربية الوطنية, 
 مع التنبيه على ان هذا اللقاء سيركز على مهارات االتصال , والذي يعد ممارسة يومية.

 مع الطلبة حول  مفهوم  االتصال وعناصره أجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  25عناصره؟               ما مفهوم االتصال؟ وما       

 ماهي األمثلة من واقع حياة الطلبة على االتصال؟ 

 مع الطلبة حول مفهوم املسئولية االجتماعية من خالل طرح السؤال التالي
ً
 أجر نقاشا

 ما مفهوم االتصال؟ وما عناصره؟ 

 ما األمثلة من واقع الحياة على االتصال؟ 

 لية االتصال؟ما العوامل التي تتوقف عليها عم 

 فيما بينهم حول 
ً
 لالتصال، وعناصره  وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

ً
راع أن يعطي الطلبة تعريفا

 هذا املفهوم  للتعرف  عليه بشكل سليم .

 دقيقة   02   رين عناصر االتصال         تم -0

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 صال( عناصر االت21) التمرين

 ن الطلبة من القيام بما يلي:بعد نهاية اللقاء، سيتمك -األهداف 

 تحديد مفهوم االتصال وعناصره .

 تحديد العوامل التي تؤثر على االتصال.

 تحديد العوامل التي تؤثر في االتصال.

 

 

موخص     
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    : أن يتعرف الطلبة من خالل لعب األدوار على عناصر االتصال؟         الهدف

 الخطوات:

 ( ويشرح لهما 28يتم اختيار مجموعة من طلبة الصف ألداء املشهد الوارد في ورقة العمل ،)
تفصيل النشاط لوحدهما دون بقية الطلبة، يحصل كل طالب على نسخة من ورقة العمل 

 لتحضير للمشهد وأدائه.للمساعدة في ا

 .
ً
 يؤدى الطلبة املشهد من ورقة العمل أوال

  بعد انتهاء املشهد أطلب  من الطلبة وصف ما حدث وتقديم تفسير لعناصر االتصال وفق
 ما تم في املشهد.

  أعرض ورقة العمل من جديد، واطلب  من الطلبة ذكر مفهوم االتصال  التي نوقشت في
أية نقاط يغفل ذكرها، وذلك باالستعانة باملادة املساعدة  القسم األول من اللقاء أضف

 للمدرب حول مفهوم االتصال وعناصره

 دقائق  5تلخيص وتقييم:                                            .4

  من امللحق )وزع 
ً
(، واطلب منهم أن يقوم كل منهم بالتحضير 28الطلبة نسخا

ركة عن االتصال وعناصره وتلخيص ملا ملشهد تمثيلي باستخدام الرسوم املتح
 جاء في النقاش.

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 املالحظات واالقتراحات في سجلك الخاص.

 .اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن مهارة حل املشكالت 

 املادة املساعدة للمدرب

 تعريف االتصال: 

تصال بأنه: عملية متبادلة لنقل معلومات وأفكار بين طرفين هما مرسل ومستقبل تعرف اال
 والرسالة هي املضمون الذي يريد أحد الطرفين توصيله للطرف اآلخر.

بمعنى آخر االتصال هو عبارة عن تبادل األفكار والعواطف واملعلومات بالكتابة أو بالكالم أو 
نتكلم نريد من يسمعنا وعندما نبتسم نريد من يستقبل  باإلشارة، بين مرسل ومستقبل، فعندما

 ابتسامتنا ويفهمها.

 العوامل التي تتوقف عليها عملية االتصال:

 تتوقف عملية االتصال على عدد من العوامل هي: 

 .  طبيعة العالقة بين املرسل واملستقبل، وهل يوجد تقبل أم ال 

 .الثقة بين املرسل واملستقبل 

 املرسل واملستقبل. مدى االنسجام بين 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  
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 .األسلوب، هل هو فوقي أم مريح 

 .املكان والزمان املناسبان 

 :عناصر االتصال

 لالتصال عدة عناصر : 

 .مرسل: الشخص الذي تخرج منه الرسالة 

 .مستقبل: الشخص الذي تذهب إليه الرسالة 

 .الرسالة: املحتوى الذي يرسل من املرسل إلى املستقبل 

 لتي تحمل الرسالة من املرسل للمستقبل.حامل الرسالة: األداة ا 

 .اضطراب املعايير االجتماعية والذي يؤدى الى تشوش االختيار عن األفراد 

( طالب 2( مشهد تمثيلي عن عناصر االتصال باستخدام الرسوم املتحركة ، املشهد )28ملحق ) 
لة عبر التليفون يحمل العروسة فلفل و هي نموذج إلحدى العرائس املتحركة يريد أن يبعث رسا

املتحركة يخبره فيها أنه نجح  في الصف األول الثانوي، ويرد  سلصديقه نمنم  نموذج إلحدى العرائ
 نمنم عليه بالتهنئة عبر الجوال.

 ( استخرج عناصر االتصال.28لعمل )في ضوء املشهد الدرامي بورقة ا

 عشر السادسةالجلسة 

 القدرة على حل املشكالت                                                     

 تعريف الطلبة بمهارات حل املشكالت  يهدف هذا اللقاء إلى :                                      

 

 

 

 

 

 دقيقة  45           املدة الزمنية:

 األدوات الالزمة        

 .خريطة ذهنية تتضمن خطوات حل املشكلة بطريق علمية 

 ( خريطة حل املشكالت.22لبة الصف من ورقة العمل )نسخة بعدد ط 

 

 

 األهداف 

 بعد نهاية اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:

 .العمل على حل املشكالت    -

موخص     
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 مجريات اللقاء: 

 دقائق                      5مقدمة                                                         -2

ُيعد هذا اللقاء هو اللقاء السابع في الوحدة الثالثة التي تتناول مهارات التربية الوطنية، مع 
ان هذا اللقاء سيركز على مهارات حل املشكالت باستخدام الخرائط الذهنية , والذي  التنبيه على

 يعد ممارسة يومية.

 مع الطلبة حول مفهوم االتصال وعناصره.أجر 
ً
 نقاشا

 دقيقة  25ما مفهوم املشكلة؟  وكيف يمكن حلها؟               -0

عترضتك؟ وما الخطوات التي اتبعتها ماهي األمثلة من واقع حياة الطلبة إلحدى املشكالت التي ا 
 للحل؟

 مع الطلبة حول املشكلة من خالل طرح السؤال التالي:
ً
 أجر نقاشا

 ما مفهوم املشكلة؟ 

 ما األمثلة من واقع الحياة على إحدى املشكالت التي اعترضتك؟ 

 فيما 
ً
 لالتصال، وعناصره  وفق فهمهم لها، وأن يجرى نقاشا

ً
بينهم حول راع أن يعطي الطلبة تعريفا

 هذا املفهوم  للتعرف  عليه بشكل سليم .

 دقيقة   02   رين خطوات حل املشكلة         تم -2

: أجر 
ً
 التمرين التالي، مع توضيح هدفه للطلبة أوال

 خطوات حل املشكالت (58التمرين )

    : أن يتعرف الطلبة من خالل الخرائط الذهنية على خطوات حل املشكلة؟         الهدف

 خطوات:ال

  (  22أشخاص، وزع  على كل مجموعة ورقة العمل ) 1-4قسم الطلبة إلى مجموعات من
 مهارات الفرد للقيام بالدور االجتماعي ،

 ( 22أطلب   القيام بمشروع ملساعدة الطفل في  امللحق) 

  دقائق . ثم أطلب  من املجموعات تعليق أوراق اإلجابة على   22اسمح  بعمل املجموعات ملدة
املحتوى على  التعليق وعرض اإلجابات باختصار. تجنب  الجميع،حائط في مكان مرئي من ال

 أن يعبر الطلبة عن فهمهم الخاص للمضمون التربوي. العلمي لإلجابة، واهتم 

  حول اإلجابات مع التركيز على الجانب التاليةأجر 
ً
 نقاشا

 دقائق  5  تلخيص وتقييم:                                          .5

  من امللحق )وزع 
ً
( ، واطلب منهم أن يقوم كل منهم باستخدام الخريطة 22الطلبة نسخا

 الذهنية أن يتذكر مشكلة ويرتب حلها باستخدام الخطوات العلمية للحل
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  تلخيص ما جاء في الجلسة 

  دون املجال أمامهم للتعليق على اللقاء ومحتواه والشكل الذي جرى فيه أفسح 
 ت واالقتراحات في سجلك الخاص .املالحظا

  اعلم  بأن اللقاء التالي سيتحدث عن االستفادة من البرنامج التدريبي وتقييم املدرب
 واملتدرب

 املادة املساعدة للمدرب   

 تعرف املشكلة بأنها: عقبة تعترض طريق الشخص نحو تحقيق هدف محدد.تعريف املشكلة: 

الفرد في تحديد الوسائل واكتساب املعرفة واملهارات  الطريقة التي يقومتعريف حل املشكلة: 
املختلفة وفهمها في محاولة لتلبية متطلبات مواقف غير مألوفة مثل اتخاذ قرار معين وحل 

 .املشكالت

 خطوات حل املشكلة 

 :يوجد عدة خطوات يمكن اتباعها من أجل حل املشكالت وهي

 وإن  -
ً
كان ذلك قد ال يكون بالسهولة املطلوبة في  تحديد املشكلة ، يجب تحديد املشكلة أوال

 بعض األحيان، فقد ال يصل الشخص لجذور املشكلة. 

 تعريف املشكلة ، يجب أن يتم تعريف املشكلة وتحديدها بشكل كامل كي يتسنى حلها.  -

، يجب تطوير طريقة معينة لحل املشكلة وقد تختلف الطريقة  استراتيجيةتشكيل  -
 شخاص.وتفصيالتها باختالف األ

 يجب تنظيم املعلومات املتاحة حول املشكلة وكل ما يتعلق بها. املعلومات،تنظيم   -

يجب أن يتم فحص املوارد ومدى توافرها من وقت ومال وأية أمور أخرى،  املوارد،تخصيص   -
 وتخصيص املوارد املحتاجة لحل املشكلة.

صول لألهداف وذلك يجب مراقبة سير العمل ومالحظة مدى تحقق الو  التقدم،مراقبة   -
 للعمل على إعادة تقييم النتائج للبحث عن استراتيجيات جديدة أثناء سير العمل. 

تقييم النتائج، بعد التوصل ألفضل الحلول وتطبيقها يجب أن يتم عمل التقييم للتحقق من  -
 .صحة الحل

هتك وقم ( باستخدام الخريطة الذهنية التي أمامك تتبع إحدى املشكالت التي واج02ملحق ) -
 بإيجاد حلول لها باستخدام تلك الخريطة.
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 ة  عشربعالجلسة السا

 االستفادة من البرنامج التدريبي وتقييم املدرب واملتدرب

 : الوقوف على تقييم املتدرب واملدربيهدف هذا اللقاء إلى         

 

 

 

 

 

 

 دقيقة  45          املدة الزمنية: 

 األدوات الالزمة        

 ( لكل الطالب.2خة من نموذج التقييم )نس 

 ( للمدرب.0نسخة من نموذج التقييم ) 

 

 

 

 األهداف 

ة اللقاء، سيتمكن الطلبة من القيام بما يلي:بعد نهاي  

 تحديد مدى االستفادة من البرنامج التدريبي للمتدرب  -

 تحديد مدى إفادة املدرب للطالب.  -

موخص     
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 مجري اللقاء: 

 دقائق                      5مقدمة                                                        

ادة من بيان أوجه االستفسيركز على  هو اللقاء األخير في برنامج، فإنه باعتبار هذا اللقاء 
 التدريب مع تطبيق استبانات التقييم على الطالب.

 دقيقة  22                              أوجه االستفادة من البرنامج      ما  

 أعط ورقة لكل طالب، ثم اطلب  منه أن يكتب أوجه االستفادة من التدريب.

 الطلبة فيما كتبه كل منهم.ناقش 

 دقيقة       22                                   تقييم البرنامج               

 (.2أعط كل طالب نسخة من نموذج التقييم )

 أطلب من كل واحد منهم أن يقوم باإلجابة على النموذج املقدم.

 (، ويقوم باإلجابة عليه في نفس الزمن.0يقوم املدرب باالطالع على نموذج التقييم )

 دقائق  25                        تلخيص وتقيم:                    -22

يقوم املدرب في خمس دقائق بتلخيص البرنامج بوحداته الثالثة، ثم يقدم الشكر  
 للمتدربين وينهي اللقاء.

 املالحق:                                 

 (5نموذج )

 استمارة تقييم برنامج تدريبي

 ............................................................املكان: .....................................

 مقدمو الجلسة: ..................................................................................

 ..الفئة املستهدفة: .................................................................................

 العدد                        )    (        الغياب )   (           الحضور  )     (

 نتيجة التقييم ....................................................................................

: ابني املتدرب/ بنتي املتدربة: ضع التقدير الذي يعبر عن رأيك في كل ب
ً
ند من البنود اآلتية وذلك أوال

 بوضع الدرجة املناسبة على النحو اآلني: 

       )4( ممتاز           )5)
ً
 ( ضعيف 2( مقبول     )0( جيد     )2( جيد جدا
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 امللحوظات       التقدير        البند  املحور 

5 4 2 0 2  

التنظيم 
 اإلداري 

        مالءمة توقيت البرنامج 

مة املكان وتوقيت الراحة مالءمة مالء
 القاعات التدريبية 

 توافر التجهيزات واألدوات

 املجموع/ 

املادة 
 التدريبية 

        كفاية مدة عرض املادة التدريبية 

كفاية األنشطة العملية في املادة 
 التدريبية 

 جودة إخراج املادة التدريبية 

 املجموع/ 

أساليب 
 ووسائل 

        وسائل اإليضاح

 تنوع أساليب التدريب

 استخدام وسائل التدريب املتاحة 

 كفاية األنشطة 

 املجموع/ 

        التمكن من املادة العلمية املدرب 

 الجمع بين الجانبين النظري والعملي

 التفاعل مع املشاركين 

 توظيف وسائل اإليضاح 

 القدرة على توصيل املعلومات

 تنظيم وإدارة الجلسات التدريبية

 املجموع 

: األسئلة املفتوحة 
ً
 ثانيا

 ............................................... .....................................أهم إيجابيات البرنامج..................
 ...................................................................................................من البرنامج هما استفادت

 ....................................................................................................ما أهم سلبيات البرنامج 
 ...............................................................................................................مالحظات  عامة 
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 (2نموذج )

اقف التدريبية  استمارة التقييم الذاتي ألداء املدرب في املو

 أمامها الدرجة أخي املدرب: أختي املتدر 
ً
بة: حدد مستوى تنفيذك لكل بند من البنود اآلتية، واضعا

 املناسبة، وذلك على النحو اآلتي: 

 ( بدرجة متوسطة 0( بدرجة عالية                              )2)

 ( لم تنفذ2( بدرجة منخفضة                          )2)

 التقدير                البند                               م

2 0 2 2 

     حددت األفكار الرئيسة للموضوع  2

     حددت األفكار الفرعية للموضوع  0

     استطعت وضع مقدمة مناسبة للموضوع  2

     حدد الوسائل واألدوات املستخدمة في املوضوع  4

 وظفت محتوى املوضوع في إكساب املتدربين املهارات األساسية 5
 والفرعية

    

     حددت استراتيجيات التدريس املناسبة  1

     التزمت بالوقت املحدد لتنفيذ األنشطة 1

     شاركت في مناقشة املتدربين خالل تنفيذ األنشطة التدريبية  8

     عززت املحاوالت الجيدة للمتدربين  2

     املجموع/  

 تقدير التقييم: 

 ثر فأنت ممتاز، وقد تمكنت من تطبيق البرنامج التدريبي بكفاءة.( فأك08إذا حصلت على )

 01-05إذا حصلت على )
ً
، ويمكنك من أن تطور من أدائك سريعا

ً
 ( فمستواك جيد جدا

 ( فمستواك جيد، وعليك أن تسعى لتحسين مستواك أكثر.04-00إذا حصلت على )

 بيق أنشطتها مرة أخرى.ملادة، وتط( فعليك إعادة قراءة ا02إذا حصلت على أقل من  )
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 املراجع

 املراجع العربية

(. فاعلية استخدام 0202)حامد عبد هللا على  ،طالفحة وأحمد عبد الحفيظ وصفي ،  ،خطاب
استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية املقدرة على حل املشكالت في مادة 

املجلة التربوية األساس ي في األردن، التربية الوطنية واملدنية لدى طالب الصف العاشر 
 .081-012(، 2)1الجمعية األردنية للعلوم التربوية،  األردنية،

(. تعزيز قيم املواطنة في ضوء التحديات واملتغيرات العاملية، 0222أشرف عبد الوهاب ) ،أبو فراج
، معهد امللك سلمان للدراسات املجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية

 .22-5(، 24والخدمات االستشارية، )

مجلة العلوم (. تربية املواطنة رؤية مستقبلية للطفولة العربية، 0228)أملاظ، محمد السيد فرج 
 .205-054(، 01)2، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، التربوية

في تعزيز قيم املواطنة  (. أساليب املعاملة الوادلية ودورها0202)انتصار صالح أحمد  ،الحلبي
 .55-01(، 20)0، املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةلألبناء، 

(. فاعلية استخدام 0200)خليل عبد الرحمن محمد  ،الفيومي و ،، إياد جميلالسعايدة
استراتيجية الرؤوس املرقمة في تنمية قيم املواطنة خالل تدريس مادة التربية الوطنية 

، مجلة جامعة عمان العربية للبحوثظر املعلمين واتجاهاتهم نحوها، من وجهة ن
سلسلة البحوث التربوية والنفسية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة 

 .012-048(، 2)1عمان العربية، 

(. تفعيل دور الجامعات املصرية في تنمية قيم املسئولية 0221نشوي )وسعد، بسطو ،  ،ييس 
ة لدى طالبها ملواجهة بعض التحديات املجتمعية املعاصرة دراسة حالة االجتماعي

، رابطة التربويين مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسلجامعة قناة السويس، 
 .028-242(، 88)0العرب، 

األساليب التربوية لتفعيل االنتماء الوطنى لدى تالميذ املرحلة (. 0222تركى بن سعد. ) ،العتيبى
 ، مكتبة منهل الثقافية التربوية، قسم الثقافة العلمية.بتدائيةاال 

 http://www.manhal.net/articles.php/action=show&11844 

يخ قيم املواطنة، (. أهمية التربية في املدرسة لترس0221)بورقبة  ،قويدرةو ، حصباية رحمة ،مجدة
 .41-2(، 1)4زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، جامعة مجلة سوسيولوجيا 

(. دور الجامعة في تعزيز قيم املواطنة اإليجابية لطالبها، 0200)خالد عبد الرحمن ياسين أحمد 
 .052-052(، 224، جامعة الزقازيق، )دراسات تربوية ونفسية، كلية التربية

تصور استراتيجي لتعزيز قيم املواطنة في عصر العوملة في (. 0221)د خالد محمد سع ،الشهري 
رسالة ماجستير، قسم الدراسات االستراتيجية، كلية  اململكة العربية السعودية،

 العلوم االستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية. 

http://www.manhal.net/articles.php/action=show&11844
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(. النظام الضريبي كأداة للسياسة املالية ودوره في تعزيز 0200)ناريمان  ،بن عياد ودحمان ، ،بريني
-524(، 2)1جامعة زيان عاشور الجلفة،  مجلة آفاق للعلوم،العدالة االجتماعية، 

504. 

 Motion(. أثر استخدام الرسوم املتحركة )0202رهام أحمد ) ،قرعان ، ودعاء خليل ،أبو سعدة
Graphicsمس في مادة التربية االجتماعية (في تحسين تحصيل طلبة الصف الخا

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات والوطنية في ظل التعلم اإللكتروني باألردن، 
، شئون البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية بغزة، التربوية والنفسية

22(2 ،)10-12. 

اللجنة االقتصادية (. 0202)دليل إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في السياسات اإلنمائية 
 ، األمم املتحدة.واالجتماعية لغبي آسيا )اإلسكو(

(. األنشطة التعبيرية الحركية ودورها في خفض السلوك 0202)رندة فاروق السيد عسكر، 
، كلية مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضيةالتنمري عند أطفال الروضة، 

 .225-222(، 58)4التربية الرياضية، جامعة أسيوط، 

املؤتمر السنوي الحادي (. املواطنة واملسئولية االجتماعية مدخل نظري، 0222)زايد، أحمد 
عشر، املسئولية االجتماعية واملواطنة املركز القومي للبحوث االجتماعية 

 . 0222مايو  22-21(، 2، القاهرة، )والجنائية

، القاهرة، الصدر ال ما قبل املدرسةاملرجع فى برامج تربية أطف(. 2224سعدية. ) ، وبهادر
 للطباعة والنشر. 

الدراسات  معلمي(. تربية املواطنة من وجهة نظر 0222على )، النقبىو سيف ،  ، واملعمرى 
املجلة الدولية والعلوم فى سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات العربية املتحدة،  االجتماعية

 241-222(، 22حدة، )العربية املت تاإلمارا، دولة لألبحاث التربوية

: النظرية والتطبيق، التربية من أجل املواطنة املسؤولة( 0220زينب ) ،الغريبىو سيف ، ، املعمري 
 .مزون مسقط، مطبعة

، القاهرة، مجلة الطفولة والتنمية(. التربية على املواطنة للطفل العربي، 0221)شبل  ،الغريب
22(2 ،)22-221. 

. صندوق األمم دليل مرجعى(. الشباب واملواطنة الفعالة: 0224يسرا ) ،فراوس وشقير ، ،حفيظة
 حافلة املواطنة، تونس.  وائتالفاملتحدة والسكان 

(. برنامج قائم على استخدام األنشطة التعبيرية فى تنمية الثقافة 0221صفاء أحمد )، محمد
 عة القاهرة. ، جاممجلة الطفولة، كلية التربية للطفولة املبكرةالغذائية لطفل الروضة، 

زارع أحمد  ،أحمدو  ،رشا فتحي عبد النظير  ،عبد الحليمو  عادل رسمي حماد على ، ،النجدي
برنامج قائم على أبعاد التعلم املتمايز في التربية الوطنية لتنمية مهارات (. 0202)

، املجلة التربوية لتعليم الكبار، املشاركة السياسية لدى طالب الصف الثاني الثانوي 
 .218-242(، 2)0بية، جامعة أسيوط، تعليم الكبار، كلية التر  مركز
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، وأهدافها، وطرق التربية الوطنية مفهومها، وأهميتها(. 0202عارف محمد مفلح. ) ،الجبور 
رونية مجلة علمية الكت، واالجتماعيةتدريسها، املجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

 .، شباط221-242(، 5، )محكمة

، مجلة تطوير الذات(. مفهوم العدالة االجتماعية ومبادئها، 0202عامر ) ،العبود
https://www.hellooha.com,60602022. 

مجلة (. دور التنشئة االجتماعية السياسية في املشاركة السياسية، 0221العبثاوي، وسام حسن)
  www.m.ahewar.orgمتاح على    ،سبتمبر 21الحوار املتمدن، 

، وحدة التقييم التربية الوطنية، جامعة البلقاء التطبيقية(. 0228عبد الناصر طلب. ) ،الزيود
 األردن.  -واإلمتحانات العامة. عمان

فی تنمیة مفاهیم  املدني(. دور مؤسسات املجتمع 0221عالء عبد الحفيظ مسلم. ) ،املجالى
 كاملواطنة الصالحة ملواجهة اإلرهاب لدى الشباب األردنی من وجهة نظر العاملين فی تل

 -)عدد ابريل 45، حوليات آداب عين شمساملؤسسات: دراسة حالة محافظة الكرك، 
 . 281-218يونيه(، 

يم املواطنة واقع دور املدرسة في إكساب وتعزيز ق(. 0202محمد بن ناصر الشهيل )السويد، 
الطالبيين في مدارس التعليم العام  واملرشدينلطالبها من وجهة نظر القيادات املدرسية 

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجلة العلوم التربوية، بمدينة الرياض
(04،)              015-208. 

يس مادة التربية الوطنية (. أثر تدر 0228حامد عبدهللا. ) ،طالفحة ومحمد جالل ،  ،السعايدة
فى تنمية مفاهيم االنتماء  االجتماعيةمقترح قائم على املهارات  تعليميوفق برنامج 

المية سمجلة الجامعة اإل فى األردن،  األساس يلدى طالب الصف العاشر  الوطني
، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم املناهج للدراسات التربوية والنفسية

 دريس. والت

(. دور جماعات النشاط في تنمية قيم التسامح لدى أعضائها، 0202محمد محمد سليم ) ،أحمد
 .121-182(، 52)2، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

دور املؤسسات التربوية والثقافية فى تنمية قيم املواطنة لدى (. 0202محمد محمود )، العطار 
املجلة العربية لإلعالم ، لة ما قبل املدرسة فى اململكة العربية السعوديةاألطفال فى مرح
 .222-15(، 20املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، ) وثقافة الطفل،

(. 0228حيدر حاتم فالح ) ،العجرش و قيس حاتم هاني ،  ،الجنابي ومحمود ناظم ،  ،فرحان
مجلة االبتدائية على وفق أبعاد املواطنة، تحليل محتوى كتب االجتماعيات للمرحلة 

 .582-512(، 28جامعة بابل، ) نية،كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسا

(. دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز قيم 0222مسفر بن جبران بن معيض ) ،أل رافعة
 ،
ً
، ن للعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة جازااملواطنة لدى الطلبة، جامعة جازن نموذجا

 .215-241(، 0)8جامعة جازان، 

https://www.hellooha.com,60602022/
https://www.hellooha.com,60602022/
http://www.m.ahewar.org/
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، ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة املواطنة في سلطنة عمان(. 0220املعمري، سيف بن ناصر)
 21-21النقاشية تعزيز قيم املواطنة في نفوس النشء، مجلس الدولة، سلطنة عمان، 

 إبريل.

املؤتمر (. توصيات 0202)زمة إلى فرصة املؤتمر االفتراض ي جائحة كورونا وحقوق الطفل من أ
املجلس العربي  االفتراض ي جائحة كورونا وحقوق الطفل من أزمة إلى فرصة،

 .0202نوفمبر  21للطفولة والتنمية،

(. دور املعلم فى توظيف املقررات الدراسية لتنمية االنتماء الوطنى، 0225صالح. ) الهادي ،املزيود
 . 502-422(، 25ع )، ليبيا، مجلة جامعة الزيتونة

(، 2)(. املواطنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، العدد 0222الهديان، إبراهيم ناجى )
 .11-2(.2، كلية التجارة، جامعة بور سعيد، مصر، )مجلة البحوث املالية والتجارية

طة( من حيث دراسة حول تقويم مناهج مرحلتى )اإلبتدائية واملتوس(. 0222وزارة التربية. )
احتوائها ملفاهيم املواطنة والتوازن بين الحقوق والواجبات ومفهوم تحقيق أهداف 
، الصالح العام، وحدة االختبارات واملقاييس، إدارة التقويم وضبط جودة التعليم

 قطاع البحوث التربوية واملناهج، وزارة التربية بدولة الكويت. 

 :املراجع العربية مترجمة

Khattab, Ahmed Abdel Hafeez Wasfi, and Talafha, Hamed Abdullah Ali 
(2020). The effectiveness of using the electronic mental maps 
strategy in developing the ability to solve problems in the subject of 
national and civic education among the tenth graders in Jordan, the 
Jordanian Educational Journal, the Jordanian Association for 
Educational Sciences, 7(1), 261-287. 

Abu Farraj, Ashraf Abdel Wahab (2019). Strengthening the values of 
citizenship in light of global challenges and changes, The Arab 
Journal of Educational and Social Studies, King Salman Institute 
for Studies and Consulting Services, (14), 5-90. 

Almaz, Mohamed El-Sayed Farag (2018). Citizenship Education: A Future 
Vision for Arab Childhood, Journal of Educational Sciences, 
Faculty of Graduate Studies of Education, Cairo University, 3 (26), 
254-325. 

Al-Halabi, Intisar Saleh Ahmed (2020). Wadli treatment methods and their 
role in enhancing the values of citizenship for children, 
International Journal of Humanities and Social Sciences, 2 (12), 
27-55. 

Al-Sa'eeda, Iyad Jamil, and Al-Fayoumi, Khalil Abdul-Rahman Muhammad 
(2022). The Effectiveness of Using the Numbered Heads Strategy 
in Developing Citizenship Values during Teaching National 
Education from Teachers’ Point of View and Their Attitudes 
towards it, Amman Arab University Journal of Research, 
Educational and Psychological Research Series, Deanship of 
Scientific Research and Graduate Studies, Amman Arab 
University, 7 (1), 248-271 . 

 



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )

 

 

171 

Yassi, Basto, and Saad, Nashwi (2017). Activating the role of Egyptian 
universities in developing the values of social responsibility among 
their students to face some contemporary societal challenges, a case 
study of Suez Canal University, Journal of Arab Studies in 
Education and Psychology, Arab Educators Association, 2 (88), 
141-218. 
Al-Otaibi, Turki bin Saad. (2011). Educational methods to activate 
national belonging among primary school students, Manhal 
Cultural Educational Library, Department of Scientific Culture. 
http://www.manhal.net/articles.php/action=show&11844. 

Majdeh, Hasbaya Rahma, and Koueidra, Bourguiba (2016). The importance 
of education in the school to consolidate the values of citizenship, 
Journal of Sociology of Algeria, Zayan Ashour University in 
Djelfa, 4 (7), 1-46. 

Khaled Abdel Rahman Yassin Ahmed (2022). The role of the university in 
promoting positive citizenship values for its students, educational 
and psychological studies, Faculty of Education, Zagazig 
University, (114), 253-259. 

Al-Shehri, Khaled Mohamed Saad (2016). A strategic vision to enhance the 
values of citizenship in the era of globalization in the Kingdom 
of Saudi Arabia, Master's thesis, Department of Strategic Studies, 
College of Strategic Sciences, Naif Arab University for Security 
Sciences, Saudi Arabia. 

Braini, Dahman, and Ben Ayyad, Nariman (2022). The tax system as a tool 
for fiscal policy and its role in promoting social justice, Afaq 
Journal for Science, Zayan Ashour University, Djelfa, 7(1), 504-
524. 

Abu Saada, Doaa Khalil, and Quraan, Reham Ahmed (2021). The effect of 
using animation (Motion Graphics) on improving the achievement 
of fifth grade students in social and national education in light of e-
learning in Jordan, The Islamic University Journal for 
Educational and Psychological Studies, Scientific Research and 
Graduate Studies Affairs, The Islamic University of Gaza, 30 (1), 
62-79 . 

Guide to Integrating Social Justice Principles into Development Policies 
(2020). Economic and Social Commission for Asians (ESCO), 
United Nations. 

Askar, Randa Farouk El-Sayed (2021). Expressive kinetic activities and their 
role in reducing bullying behavior among kindergarten children, 
Assiut Journal of Physical Education Sciences and Arts, Faculty 
of Physical Education, Assiut University, 4 (58), 909-935. 
Zayed, Ahmed (2010). Citizenship and Social Responsibility 
Theoretical Introduction, Eleventh Annual Conference, Social 
Responsibility and Citizenship, National Center for Social and 
Criminological Research, Cairo, (1), 16-19 May 2009. 

Bahader, and Saadia. (1994). The reference in the programs of raising 
pre-school children, Cairo, Al-Sadr for printing and publishing. 

 

http://www.manhal.net/articles.php/action=show&11844


 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  

 

 

172 

Al-Maamari, Seif, and Al-Naqbi, Ali (2011). Citizenship education from the 
point of view of teachers of social studies and sciences in the 
Sultanate of Oman and the United Arab Emirates, International 
Journal of Educational Research, United Arab Emirates, (30), 
111-147 

Al-Maamari, Seif, and Al-Gharibi, Zainab (2012) Education for 
Responsible Citizenship: Theory and Practice, Muscat, Mazoon 
Press. 

Stranger, Cub (2017). Citizenship Education for the Arab Child, Journal of 
Childhood and Development, Cairo, 30(9), 93-107. 

Hafeza, Shukair, and Feras, Yousra (2014). Youth and Active Citizenship: A 
Reference Guide. UNFPA and the Citizenship Bus Coalition, 
Tunisia. 

Mohammed, Safaa Ahmed (2016). A program based on the use of expressive 
activities in the development of nutritional culture for kindergarten 
children, Journal of Childhood, Faculty of Education for Early 
Childhood, Cairo University. 

Al-Najdi, Adel Rasmi, Hammad Ali, Abdel Halim, Rasha Fathi Abdel 
Nazeer, and Ahmed, Zarea Ahmed (2020). A program based on the 
dimensions of differentiated learning in national education to 
develop the skills of political participation among students of the 
second grade of secondary school, Educational Journal for Adult 
Education, Adult Education Center, Faculty of Education, Assiut 
University, 2(3), 141-168. 

Jabour, Aref Mohammed Mufleh. (2021). National Education: Concept, 
Importance, Objectives, and Teaching Methods, The Arab Journal 
of Humanities and Social Sciences, an electronic refereed 
scientific journal, (5), 143-197, February. 

Al-Aboud, Amer (2021). The concept and principles of social justice, self-
development magazine. https://www.hellooha.com, 60602022. 

Al-Abtawy, Wissam Hassan (2017). The Role of Political Socialization in 
Political Participation, Al-Hiwar magazine, September 25, 
available at 

www.m.ahewar.org 

Al-Zayoud, Abdel Nasser Talab. (2018). National Education, Al-Balqa 
Applied University, Evaluation and General Examinations Unit. 
Ammaan Jordan. 

Majali, Alaa Abdel Hafeez Muslim. (2017). The role of civil society 
institutions in developing the concepts of good citizenship to 
confront terrorism among Jordanian youth from the point of view 
of those working in those institutions: a case study of Karak 
Governorate, Annals of the Etiquette of Ain Shams, 45 (April-
June issue), 168-186. 

Sweden, Mohammed bin Nasser Al-Shuhail (2020). The reality of the 
school’s role in imparting and enhancing the values of citizenship 
for its students from the point of view of school leaders and student 
counselors in public education schools in Riyadh, Journal of 
Educational Sciences, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, (24), 265-328. 



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )

 

 

173 

Al-Saaydah, Muhammad Jalal, and Talafha, Hamed Abdullah. 
(2018). The effect of teaching national education according to a 
proposed educational program based on social skills in developing 
the concepts of national belonging among tenth grade students in 
Jordan, the Islamic University Journal for Educational and 
Psychological Studies, University of Jordan, College of 
Educational Sciences, Department of Curricula and Teaching. 

Ahmed, Mohamed Mohamed Selim (2020). The role of activity groups in 
developing the values of tolerance among their members, Journal 
of Studies in Social Work and Human Sciences, 3 (50), 681-716. 

Al-Attar, Mohamed Mahmoud (2020). The role of educational and cultural 
institutions in developing the values of citizenship among pre-
school children in the Kingdom of Saudi Arabia, The Arab Journal 
of Media and Child Culture, The Arab Foundation for Education, 
Science and Arts, (12), 65-100. 

Farhan, Mahmoud Nazim, Al-Janabi, Qais Hatem Hani, and Al-Ajrash, 
Haider Hatem Faleh (2018). Analysis of the content of social books 
for the primary stage according to the dimensions of citizenship, 
Journal of the College of Basic Education for Educational and 
Human Sciences, University of Babylon, (38), 569-589. 

Al Rafaa, Misfir bin Jubran bin Maaidh (2019). The role of university 
student activities in promoting the values of citizenship among 
students, Jazan University as a model, Jazan University Journal 
of Humanities, Jazan University, 8(2), 146-165. 

Al-Maamari, Saif bin Nasser (2012). Citizenship in the Sultanate of Oman, a 
research paper presented to the panel discussion Strengthening the 
values of citizenship in the hearts of young people, State Council, 
Sultanate of Oman, April 16-17. 

The virtual conference, the Corona pandemic, and children’s rights from 
crisis to opportunity (2020). Recommendations of the virtual 
conference, the Corona pandemic, and children’s rights from crisis 
to opportunity, Arab Council for Childhood and Development, 
November 16, 2020. 

Al-Mazyoud, Al-Hadi Saleh. (2015). The role of the teacher in employing 
academic curricula to develop national belonging, Al-Zaytoonah 
University Journal, Libya, p. (15), 410-529. 

Al-Hedyan, Ibrahim Nagy (2011). Citizenship between Islamic Sharia and 
Man-made Laws, Issue (1), Journal of Financial and 
Commercial Research, Faculty of Commerce, Port Said 
University, Egypt, (1).1-66. 
Ministry of Education. (2009). A study on evaluating the curricula 
of the two stages (elementary and intermediate) in terms of 
containing the concepts of citizenship, the balance between rights 
and duties and the concept of achieving the goals of the public 
interest. 

 

 



 

التدريب ا وذج في -التربي  الوطني  لرئ  ال راهقين في   وي براامج  
   بد العزيز الحنين  أس اد/ 

 مح د ح زة دأح / د  

 

 

174 

 :املراجع األجنبية

Carriveau, P. C. K. (2003). What citizen is of most worth? The role of 
public education in preparing children for 
citizenship (Doctoral dissertation, Purdue University). 

Eryong, X., & Li, J. (2021). What is the ultimate education task in 
China? Exploring “strengthen moral education for cultivating 
people”(“Li De Shu Ren”). Educational Philosophy and 
Theory, 53(2), 128-139. 

Evan, s (2019). Perceptions and Experiences of Global Citizenship 
Education . PHD. College of Professional Studies. 
Northeastern University Boston Massachusetts . 

Gho  ,  Hye  Seung.(2017).  The Gaps  between  Values  and  
Practicesof  Global Citizenship Education: A Critical 
Analysis of  Global Citizenship Education in South Korea,Un     
Puplished     Doctoral Dissertations,     University     of     
Massachusetts  Amherst,USA. 

Janmaimool,p (2020). Enhancing university students global citizenship 
Public mindedness and moral quotient for promoting sense of 
environmental responsibility and pro- environmental 
behaviors Environment Development and Sustainability King 
mongkuts University of Technology Thonburi ,22(2), 
pp957-970 . 

Jarkiewicz,Anna      ;Leek,   Joanna.(2015).   Youth   Participation   
and   Global Citizenship: Challenges  and  
Recommendations  for  Future Youth  School  Forums,  
Poland: University of Łódź. 

Mandel ,K (2010). Impact of the activities and programs of the 
International University of Mexico to activate citizenship  
in students the values of Mexico ,the University of Mexico. 

Mansouri,  Fethi;    Johns,  Amelia  ;  Marotta,   Vince  .(2017). 
Critical global citizenship: contextualizing citizenship and 
globallization , Journal of Citizenship and globallization 
Studies, 1(1), 1-9. 

Swanson,   Dalene  M.;   Pashby,   Karen   .(2016).   Towards   a   
Critical   Global Citizenship?: A  Comparative  Analysis  of  
GC  Education  Discourses  in  Scotland  and  Alberta, 
Journal of Research in Curriculum & Instruction, 20(3), 
184-195- 

UNESCO(2014). Global Citizenship Education preparing learners 
for Challcnges of the twenty – first Century par 

 

                                     



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 

 م2222لنن  يوليو  (،5(، الجز  )591العدد: )

 

 

175 

 ملحق:

 الجلسات املقترحة:

 وأنشطة البرنامج: محتوى 

 ة الوطنية باستخدام األنشطة التعبيرية لفئة املراهقينفى التربي عمليلجلسات برنامج  (: ملخص5جدول )

 موضوع م
 ال نتخدم  األدنات ال نتخدم  الرنيات الجون  من الهدف الجون 

ولى
األ

 

وم 
فه

امل
ة 
ني
وط

 ال
ية

ترب
ال

ية
هم

األ
 

ــة بــــــــــــــــين الباحثــــــــــــــــة وأفــــــــــــــــراد  ـــق األلفــــــــــــــ تحقيـــــــــــــ
 املجموعة اإلرشادية.

أن يتعـــرف أفـــراد املجموعـــة التجريبيـــة علـــى 
 ج، ومكوناته، وفنياته، ومهاراته.البرنام

 تحديد مفهوم التربية الوطنية

 توضيح أهمية التربية الوطنية

 ترحيب

 تعارف

 املناقشة والحوار

 

 مادة تعليمية
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ية
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لو
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ربي
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س
 وأ

ف
دا

أه
 

أن يتعـــــــــــــرف أفـــــــــــــراد عينـــــــــــــة الدراســـــــــــــة علـــــــــــــى 
 أهداف التربية الوطنية

س  أن يتعــرف أفــراد عينــة الدراســة علــى أســ
 التربية الوطنية.

 املناقشة والحور 

 التعزيز املوجب

 توليد األفكار

مادة تعليمية وأنشطة 
تعليمية الصور عن 
 -معالم اململكة )الكعبة

مطار  -املسجد النبوي 
استاد   -الرياض الدولي

الرياض(.أدوات رسم 
علم اململكة  –ورق رسم 

 العربية السعودية.

ثة
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ربي
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وأب
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ونا

مك
ية

طن
لو

ا
 

أن يســـــتنتج أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة مكونـــــات 
 التربية الوطنية.

أن يســـــــــتنتج أفـــــــــراد عينــــــــــة الدراســـــــــة أبعــــــــــاد 
 التربية الوطنية.

 املناقشة والحوار

 لعب األدوار

 التعبير الفني

 الواجب املنزلي

مادة تعليمية وأنشطة 
 تعليمية

قصيدة شعرية، علم 
اململكة العربية 

السعودية، خريطة 
 اململكة.
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أن يتعــــرف أفـــــراد عينــــة الدراســـــة علــــى أهـــــم 
 املضامين التربوية  للتربية الوطنية

أن يســــــــتنتج أفــــــــراد عينـــــــــة الدراســــــــة بعـــــــــض 
 املضامين التربوية للتربية الوطنية.

أن يعـــــــــزز أفـــــــــراد عينـــــــــة الدراســـــــــة معـــــــــرفتهم 
 باملضامين التربوية للتربية الوطنية

 ناقشة والحوارامل

 لعب األدوار

 التعبير الفني

 الواجب املنزلي

مادة تعليمية  وأنشطة 
تعليمية قصة مطبوعة 

 –قصيدة شعرية  –
 علم اململكة.
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سة
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ن 
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سل
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ش
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مح

سا
الت

طن
لو

ء ا
بنا

أ
 

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم 
 التسامح الوطني

واعـــــــــــد أن يحــــــــــدد أفــــــــــراد عينـــــــــــة الدراســــــــــة ق
 التعايش السلمي مع أبناء الوطن

 املناقشة والحوار

 القصة

 الواجب املنزلي

مادة تعليمية وأنشطة 
تعليمية و قصة 

 مطبوعة

سة
اد
س
ال

 

 

ني
وط

 ال
اء
تم

الن
ا

 

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم 
 االنتماء، ومفهوم االنتماء إلى الوطن.

أن يعمــــــــق أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة الشــــــــعور 
 طنبحب الو 

أن يحـــــــــــدد أفـــــــــــراد عينــــــــــــة الدراســـــــــــة دوافــــــــــــع 
 االنتماء

أن يسـتنتج أفــراد عينــة الدراســة اإلجــراءات 
 التي تنمي االنتماء للوطن

 املناقشة والحوار

 التعزيز املوجب

 توليد األفكار

شبكة املعلومات 
 الدولية

 الواجب املنزلي

مادة تعليمية عن مفهوم 
 االنتماء وقيم املواطنة

كة صور عن معالم اململ
العربية السعودية، علم 

اململكة العربية 
السعودية، تسجيل 

 للنشيد الوطني للملكة.

نشاط: شعر عن حب 
 الوطن.

عة
ساب

ال
 

ية
اع

تم
الج

ة ا
دال

لع
ا

 

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم  
 العدالة االجتماعية

أن يحــــــــدد أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة الشــــــــعور 
 مبادئ العدالة االجتماعية.

ج  أفـــراد عينـــة الدراســـة مقومـــات أن يســـتنت
 العدالة االجتماعية

أن يعزز أفراد عينة الدراسة قيمة املساواة 
 في أنفسهم

 املناقشة والحوار

 لعب األدوار

 وسائل وأنشطة تعليمية

مسرحية فنية مطبوعة 
 يمثلها الطالب.

نة
ام
الث

ة  
ولي

سئ
امل

ية
اع

تم
الج

ا
 

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم  
 ئولية االجتماعيةاملس

أن يســــتنتج  أفــــراد عينــــة الدراســــة  مظـــــاهر 
ــة لـــــــــــــــــدى  تـــــــــــــــــدني املســـــــــــــــــئولية االجتماعيـــــــــــــــ

 الجماعة

 املناقشة والحوار

 لعب األدوار

 وسائل وأنشطة تعليمية

 قصة مطبوعة

 



 

 جامع  األزهر

ةكوي  التربي  بالقاهر  

 مجو  التربي 
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مع
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امل

ة 
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امل
 

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم 
 املشاركة املجتمعية

عينــــــــة الدراســــــــة أهميــــــــة أن يســــــــتنتج أفــــــــراد 
 املشاركة في املشاركة املجتمعية

أن يســـتنتج أفـــراد عينـــة الدراســـة املعوقـــات  
التــــــــي تحــــــــول دون املشــــــــاركة االجتماعيــــــــة 

 لألفراد.

 املناقشة والحوار

 لعب األدوار

 الواجب املنزلي

سائل وأنشطة تعليمية و 
 )مادة علمية + أنشطة(.

 صور وقصة مطبوعة

يعرض املتدرب الخلفية 
السابقة لديه عن أهمية 
املشاركة املجتمعية وهل 
قام بمشاركة اجتماعية 
من قبل أم ال، ثم يبدأ 
املدرب في عرض أهمية 
املشاركة املجتمعية 
ومردودها على الفرد 
واملجتمع وفتح باب 

 املناقشة

رة
ش
عا
ال

 

رار
لق
ع ا

صن
في 

ة 
رك
شا

امل
 

أن يتعـرف أفــراد عينــة الدراسـة علــى أهميــة 
 نع القراراملشاركة فى ص

أن يســــــــتنتج أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة أهميــــــــة 
 املشاركة فى صنع القرار

أن يســـــــــــتنتج أفـــــــــــراد عينــــــــــــة الدراســـــــــــة أهــــــــــــم 
املهـــــــارات التـــــــى يجـــــــب توفرهـــــــا فـــــــى األفـــــــراد 

 املناسبين للمشاركة فى صنع القرار

 

 املحاضرة

 املناقشة والحوار

 القصة

 األمثلة التوضيحية

 إعادة البناء املعرفي

 ليةالواجبات املنز 

وسائل وأنشطة تعليمية 
 )مادة علمية + أنشطة(.

 قصة  مطبوعة

شر
 ع
ة 
دي
حا

ال
عي 

طو
الت

ل 
عم

ال
 

أن يعــــــــــرف أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة مفهــــــــــوم 
 العمل التطوعي

أن يســــــــتنتج أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة أهميــــــــة 
 التطوعي

أن يســـــــــــتنتج أفـــــــــــراد عينــــــــــــة الدراســـــــــــة أهــــــــــــم 
 املهارات التي يجب توفرها فى املتطوع.

فــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة مجـــــــــاالت أن يحــــــــدد أ
 العمل التطوعي

أن يقـــدر أفـــراد عينـــة الدراســـة أهميـــة ابـــراز 
الصـــــــــــور اإلنســـــــــــانية بـــــــــــاملجتمع )تكافـــــــــــل، 

 تراحم، تطوع(

 املحاضرة

 املناقشة والحوار

 األمثلة التوضيحية

 الواجب املنزلي

 الواجبات املنزلية

وسائل وأنشطة تعليمية 
 )مادة علمية + أنشطة(

م كل ورق مطبوع باس
عنوان رئيس ملوضوع 

 العمل التطوعي.
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أن يتعرف أفراد عينة الدراسة علـى مفهـوم 
 الدور االجتماعي

أن يــــدرك أفــــراد عينــــة الدراســــة مســــئوليات 
 الدور االجتماعي

أن يســــــــتنتج أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة أهميــــــــة 
 .القيام بالدور االجتماعي

لدراســـــــــــة أهــــــــــــم يســـــــــــتنتج أفـــــــــــراد عينــــــــــــة ا أن
املهـــــــارات التـــــــي يجـــــــب توفرهـــــــا فـــــــى األفـــــــراد 
للقيـــام بــــأدوارهم االجتماعيــــة علــــى أكمــــل 

 وجه

  املناقشة
 والحوار

 لعب األدوار 

  التعليمات
 الذاتية

 الواجب املنزلى 

وسائل وأنشطة تعليمية 
 )مادة علمية + أنشطة(

 صور.

 

شر
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ثة

ثال
ال

 

ال
ض
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كر

لف
م ا

هو
مف

 

علــى ماهيــة أن يتعــرف أفــراد عينــة الدراســة 
 الفكر الضال

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة على أسباب 
ـــر الضـــــــــــــــال )االجتماعيـــــــــــــــة  تكـــــــــــــــوين الفكــــــــــــ
والفكريـــــــــــــــــــــــة واالقتصـــــــــــــــــــــــادية والتربويـــــــــــــــــــــــة 

 واإلعالمية(

أن يتعرف أفراد عينة الدراسة على مراحـل 
تطـــور الفكـــر الضـــال فـــي الفـــرد والســـمات 

 الناتجة منه.

أن يتعــرف أفـــراد عينـــة الدراســة علـــى مـــدرج 
ـــر ا ألفعــــــــــــال الســــــــــــلوكية ألصــــــــــــحاب الفكـــــــــ

 الضال.

أن يعـــي أفــــراد عينــــة الدراســــة أهميــــة إعــــادة 
البنـــــــــــاء املعرفـــــــــــي فـــــــــــي تصـــــــــــحيح املفــــــــــــاهيم 

 الخاطئة.

 املحاضرة

 املناقشة والحوار

 القصة

 إعادة البناء املعرفى

 الواجبات املنزلية

ورقة مطبوعة ببعض 
 األفكار الضالة.
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 يقارن بين الفكر الضال والفكر املعتدل.

ـــر  أهميـــــــة البنـــــــاء املعرفـــــــي فـــــــي مواجهـــــــة الفكــــ
 الضال.

 

 املحاضرة

 املناقشة والحوار

 القصة

ورقة مطبوعة ببعض 
 األفكار الضالة.

شر
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لخ

ا
ال 

ص
الت

م ا
هو

مف
 

 تحديد مفهوم االتصال وعناصره     .

 تحديد العوامل التي تؤثر على االتصال.

 العوامل التي تؤثر في االتصال.تحديد 

 املناقشة والحوار

 لعب األدوار

 العرائس املتحركة

ورقة عمل عن لعب 
األدوار باستخدام 
 العرائس املتحركة
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 العمل على حل املشكالت
 املناقشة والحوار

 الخرائط الذهنية

ورقة عمل تستخدم 
الخرائط الذهنية في حل 

 ملشكالت.ا

شر
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ة 
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سا

ال
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أن يعبــــــر أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة عــــــن آرائهــــــًن 
حــــــــول مــــــــدى االســــــــتفادة مــــــــن الجلســــــــات 

 السابقة.

تقيـــــــــــــيم البرنـــــــــــــامج وتشـــــــــــــجيع أفـــــــــــــراد عينـــــــــــــة 
الدراســــة علـــــى االســــتمرار فـــــى ممارســــة مـــــا 

 اكتسبوه على مدار جلساته.

 إنهاء العالقة املهنية.

 القياس البعدي للبرنامج . إجراء

 املناقشة والحوار

 إعطاء التعليمات

 التعزيز املوجب

 

 (2نموذج )

 تقييم املتدرب

 (0نموذج )

 تقييم املدرب

 

    


