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 الدور الريادي للمعلم في تحقيق أهداف التربية األمنية 

  في ضوء المقاصد الشرعية والقيم األخالقية

 :مقدمة
الحمد  رب العالميف، كالعاقبة لممتقيف، كالصػةة كالسػةـ ىمػب نبينػا محمػد كىمػب 

 آله كصحبه كسمـ تسميمان كثيران إلب يـك الديف، أما بعد:
مػػفا ا ب ػػا ىمػػب ىبػػادة هػػي نعمػػة األمػػف  فال ػػعكر فػػ ف مػػف أىظػػـ الػػنعـ التػػي  

باألمف مطمب فطرم نفسي يتكاطأ ىمب الحاجة إليه أصناؼ الب ر كيػتعمـ اننسػاف أسػاليب 
األمف الذاتي بالخبرة كالتجربة المبا رة كبما يتعممه مف حكلػه مػف مصػادر المعرفػة، كتبػرز 

المجتمعي حسب نسبة الخطػر كنكىػه، الحاجة إلب معرفة خاصة قد تتعمؽ بأمنه الذاتي أك 
ف نػػاؾ ىةقػػة طرديػػة بػػيف المعرفػػة التػػي تػػكفر األمػػف كمسػػتكل الخطػػر  فكممػػا زادت درجػػة 
الخطر كتنكىت أدكاته ككسائمه كمما مست الحاجة إلب معرفػة إر ػادية لمتعامػؿ مػخ الخطػر 

 كحدته كمضاىفاته.
ف الثكرة المعمكماتية المعاصػرة مػخ مػا جمبتػه مػف يسػر ا  لتكاصػؿ كيسػر الكصػكؿ كا 

إلب المعمكمة كاستخداـ التقنيػات الحديثػة التػي يسػرت سػبؿ الرفػاة، إ  أن ػا جمبػت تحػديات 
أمنية كتربكية ك رىية ك كمت فجكت معرفية في الجكانػب المػذككرة، كمػخ التنػامي السػريخ 
لممعرفػػة كتنػػامي التكظيػػؼ السػػمبي ل ػػا كتسػػخيرها لزىزىػػة األمػػف كطمػػس كتػػذكيب ال كيػػات 
كخدمػػة الجريمػػة كانرهػػاب  اتسػػعت تمػػؾ الفجػػكات لتحػػكؿ دكف التجسػػير التقميػػدم ل ػػا، فمػػا 
كػػاف يعتمػػدة كاضػػعك المنػػاهس كالسياسػػات التعميميػػة قبػػؿ ىقػػديف مػػف الػػزمف مػػف أسػػاليب 
التفكيػػر التحميمػػي التجزيئػػي لتحديػػد مػػا يقػػدـ لممعمػػـ مػػف بػػرامس المحتػػكل المناسػػب لمفئػػة 

فة كم ارات كقيـ كميك ت صػار   يجػارم التحػدم الػذم تتكػاثر العمرية كما تتطمبه مف معر 
ُصػػكرة تكػػاثر الفطػػر بعػػد المطػػر، فمػػف ينػػافس األكىيػػة التربكيػػة مػػف كتػػاب كمػػن س كبيئػػة 
كفعاليػػات تربكيػػة لػػه قػػدرة كبيػػرة ىمػػب الجػػذب كالت ػػكيؽ كانثػػارة كيحمػػؿ معػػه مقاصػػد كقػػيـ 

ه التقريريػػػة النظريػػػة إلػػػب معرفػػػة حاضػػػنة لمعرفتػػػه بػػػؿ لديػػػة أثػػػر فعػػػاؿ فػػػي تحكيػػػؿ معرفتػػػ
كممارسات إجرائية كالذم تتمظ ػر فػي ت ديػدات حقيقيػة لمفػرد كالمجتمػخ، كهػذا مػا   يجػكد 

 به التفكير التحميمي.
كفػػػي ضػػػكء هػػػذة ا ىتبػػػارات يظ ػػػر التفكيػػػر المنظػػػكمي كالتكػػػاممي ال ػػػامؿ الػػػذم 

لتبادليػة بػيف تمػؾ المفػردات يستكىب التفكير التحميمي كيتجاكزة إلب التعرؼ ىمب العةقػات ا
كدىـ النظرة ال اممة التي تراىي الكمي كجزئياته، كهذا الممحظ الذم تبنته مؤسسات الػدكؿ 
التي  عرت بأهمية األمف فػي جميػخ مسػتكياته كمعالجػة م ػاكمه معالجػة  ػاممة تسػتكىب 

ف ال ػعكر  كؿ أ كاؿ التداخؿ المضمؿ الذم قد   تطاله مكنات البحث انحصػائي الكمػي، كا 



 ـ 5151الجزء الثاني( أكتكبر لسنة  561مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -512- 

غفاؿ العةقات كالنظر ال ػمكلي فػي تػكفير األمػف فػي هػذا العصػر   بالفرؽ بيف المن جيف كا 
 يجد ممانعة كصعكبة في تحقيقه هي أ به ما يككف بسحب فيؿ ميت. 

كقد "نادل كثير مف المختصيف بنظرية األمف ال امؿ أك األمف التكاممي، فقد تكسخ 
 دكر المنظكمة 

ف المػػكاطف كراحتػػه كاسػػتقرارة، كقػػد اسػػتمـز ذلػػؾ بالضػػركرة األمنيػػة كػػؿ مػػا يمػػس أمػػ
تطػػكر المسػػؤكلية  فمػػـ تعػػد األج ػػزة األمنيػػة كحػػدها هػػي المسػػؤكلة ىػػف الحفػػاظ ىمػػب أمػػف 
ف كاف يقخ ىمي ا الجػزء األكبػر مػف المسػئكلية بػؿ أصػبا تبعنػا لػذلؾ  المجتمخ كمكتسباته كا 

 ف ا جتمػاىي كالػكطني كتعزيػزة"جميخ مؤسسات المجتمخ داخػةن ضػمف مف ػـك تحقيػؽ األمػ
 (5111)المن اكم، محمد ، 

كهذا ا ىتبار هك ما يحدك بالباحث لتجاكز النظػرة التحميميػة التجزيئيػة العامػة إلػب  
نظرة منظكمية تفصيمية تراىي العةقػات بػيف مفػردات العمميػة التعميميػة  كت ػاؼ العةقػات 

تػكل التربيػة األمنيػة لتحقػؽ أهػـ هػدؼ بيف المكضكىات التي تعيف ىمػب تفعيػؿ تػدريس مح
 ل ا، كهك تحقيؽ كىي أمني يساىد ىمب تحقيؽ األمف العاـ.

كتعد التربية األمنية أحد مجا ت التربية ب كم ا العاـ "حيػث أضػحب مف ػكـ التربيػة 
األمنية مف كمنا تربكينا دكلينا  ائعنا، فتطبيقاته تمتد إلب كثير مف دكؿ العػالـ المختمفػة، كقػد 

سفر هذا ا هتمػاـ إلػب ظ ػكر ىػدد مػف التجػارب كانجػراءات التطبيقيػة الراميػة إلػب تفعيػؿ أ
لب زيادة ا ستفادة منػه فػي  هذا المف ـك كتحكيمه إلب صيغ تطبيقية في المجاؿ التربكم، كا 

لب زيػادة الػكىي بأهميػة السػمـ ا جتمػاىي كأثػرة فػي تحقيػؽ التقػدـ  تعزيز األمف الكطني، كا 
 (. 51، 5112تماىي كا قتصادم لمدكؿ" )السمطاف، ف د سمطاف، كالنمك ا ج

إف ال ػعكر بأزمػػة أخةقيػػة فػػي الكسػػط الطةبػػي كفػػي البيئػػة المحيطػػة هػػك جػػزء مػػف 
الكىي بالم اكؿ األمنية التي هي أحد تمظ رات ضػعؼ الػكازع األخةقػي حيػث "يػرل ىممػاء 

 (551، 5116، إبراهيـ، التربية أف معظـ الناس يعانكف مف أزمة أخةقية" )ناصر
ف هػذة الم مػػة تنبػه ىمػػب أهميػػة هػذة األبعػػاد كمػا تقدمػػه مػػف إضػافة فػػي خارطػػة  كا 
البحث التربكم كالسياسة التعميمية كما تتطمبه مف تحديث كتطكير لبرامس إىداد المعمػـ كػي 
يقػػكـ بػػدكرة الريػػادم فػػي تػػدريس التربيػػة األمنيػػة، ذلػػؾ أف تعمػػيـ القػػيـ كت ػػكيؿ الميػػك ت 

ا تجاهات انيجابية نحك األمف كالسكينة العامة لدل الطالب في مرحمة مف مراحؿ التعمػيـ ك 
األساسػػي كالثػػانكم لػػه أسػػاليب كطػػرؽ تػػدريس تميزهػػا ىػػف بقيػػة المراحػػؿ، كذلػػؾ  خػػتةؼ 
ف  الخصائص النمائيػة لكػؿ مرحمػة، فكػؿ فئػة ىمريػة تبػرز ل ػا م ػاكم ا األمنيػة الخاصػة كا 

ت التربية األمنية العامة، كهذا يتطمب م ارات ككفاءة نكىيػة ينبيػي ا تركت في تمقي مفردا
أف ُتراىػػب فػػي بػػرامس إىػػداد المعمػػـ  فػػ ف الت ديػػدات كاألخطػػار األمنيػػة لػػـ تعػػد بصػػكرت ا 
التقميديػػػة المتكقاعػػػة كتحتػػػاج إلػػػب مكاكبػػػة متزامنػػػة تتكيػػػؼ مػػػخ تحػػػديات ا الجديػػػدة كبػػػركح 
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يػػة، فكثػػرة انرفػػاة كا رتفػػاؽ كمةبسػػة التقنيػػات الحديثػػة المنافسػػة كالنديػػة   المجػػاراة كالدكن
كتفنف انىةـ بأنكاىه المرئي كالمسمكع كالمقركء كما يتمترس خمفه مف سياسات إىةميػة 
ل ا فكرها الميبرالي أك ال يكىي أك غيرها مف المذاهب الفكرية التي ُرسمت بعنايػة كاحتػراؼ 

، ثػػـ قنػػكات التكاصػػؿ ا جتمػػاىي التػػي ييمػػب لتحقػػؽ أهػػداف ا التػػي   تراىػػي أم خصكصػػية
ىمي ا طابخ الحرية المطمقة التي  كمت في هذا العقد أحد ركافػد الت ديػدات األمنيػة، سػكاء 
فػػي جانػػب األمػػف الفكػػرم أك الػػكطني  كػػؿ ذلػػؾ ي ػػكؿ تحػػدينا لسياسػػات الدكلػػة التربكيػػة لمػػا 

ة الطفػػؿ فػػي مراحمػػه يفرضػػه مػػف مخػػاطر ىمػػب أنػػكاع األمػػف الػػذم يمثػػؿ أهػػـ ضػػركرات حيػػا
حيػاء الضػمير كالتربيػة  العمرية المختمفة، فكؿ هذة الت ديدات تتطمب إحياء الكازع الػذاتي كا 
ىمػػب القػػيـ الخمقيػػة كتحصػػػيف معرفػػي يقمػػؿ مػػف حػػػدكث تحقػػؽ األخطػػار كيسػػتبؽ حػػػدكث 
الجريمة كيحكؿ دكف تطفؿ أصحاب الفكر المتطرؼ كدىػاة الرذيمػة ىمػب ىقػكل ـ كاسػتيةؿ 

عرفة األمنيػة الكفيمػة بالحيمكلػة دكف انت ػار الفكضػب فػي المجتمػخ ككثػرة الخركقػات قمة الم
ػػا خصػػبة لزىزىػػة األمػػف سػػيما فػػي هػػذة الفتػػرة القياسػػية مػػف ىمػػر  األمنيػػة التػػي ت ػػكؿ أرضن

 األمة انسةمية.
كلقػػػد لقيػػػت العةقػػػة بػػػيف التربيػػػة كاألمػػػف ىنايػػػة كبيػػػرة فػػػي هػػػذا العقػػػد ظ ػػػرت فػػػي 

المحميػػة كالعالميػػة، كفػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية كانػػت العنايػػة أكبػػر  الفعاليػػات الرسػػمية
تمثمت في جممة مف الفعاليات التي تعكس اهتمػاـ بمػا يجػرم مػف تحػك ت مجتمعيػة محميػة 

 كىالمية. 
كفػػي إطػػار التكصػػيات التػػي كضػػعت مػػف قبػػؿ "مػػؤتمر المجتمػػخ كاألمػػف" الػػذم كػػاف 

عميـ العاـ، كالػذم نظمتػه كميػة الممػؾ ف ػد األمنيػة فػي بعنكاف التكىية األمنية في مناهس الت
 الرياض بالتعاكف مخ كزارة التربية كالتعميـ، ككاف مف تكصيات هذا المؤتمر:

حث مراكز البحكث في المؤسسات األمنية كالتربكية ىمب تبني كطرح مكضػكىات  -
 ذات صمة بالتكىية األمنية ضمف أكلكيات ا البحثية.

ف أكبر ىكامؿ ت ييد البنػاء ا جتمػاىي كهػك   يقػؿ أهميػة ىػف كقد أصبا المعمـ م
رجػػؿ ا قتصػػاد كىػػف الم نػػدس كالطبيػػب بػػؿ هػػك مػػربي ـ، فقػػد تتممػػذكا كتخرجػػكا ىمػػب أيػػدم 
معممػػيف فػػي المػػدارس كالمعاهػػد كالجامعػػات، فػػالتعميـ أسػػاس الن ضػػة كالمعمػػـ هػػك العنصػػر 

أمػاـ ا ىػف تربيػة  مسػئكؿماؿ، كهػك الرئيس في ن ضة األمة كدفع ا إلب ذركة الرقي كالك
ىػػدادة كا رتقػػاء ب ػػـ ركحينػػا كىقمينػػا ككجػػدانينا كخمقينػػا بصػػكرة مسػػتمرة ىمػػب ضػػكء  الػنشء كا 

ىػف التعامػؿ مػخ القػكل الب ػرية التػي  مسػئكؿأهداؼ المجتمػخ كآمالػه المتجػددة، أم: أنػه 
 هي أثمف ما في المجتمخ كالتي هي مستقبؿ كؿ أمة. 

لػػـ يكجػػد  ل كالمػػن س الػػذم يتضػػمف المعرفػػة األمنيػػة   يكفػػي مػػافػػ ف تػػكفر المحتػػك 
المعمـ الكؼء الذم لديه مف المعرفة كالم ارة ما يكفي لتقديـ ذلػؾ المحتػكل بصػكرة فعالػة، 
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ف ك ىمب ىمـ بمقاصد ال ريعة كمحاسن ا كالحكـ العظيمة التي بنيت ىمي ا أحكام ػا التػي 
لتػػي تسػػتكىب مفػػردات كغايػػات التربيػػة األمنيػػة، تراىػػي الضػػركرات كالحاجيػػات كالكماليػػات ا

ككذلؾ لديه كفاءة  خصية تتمثؿ القيـ الخمقية كتدريسػ ا  مػا يكلػد حثنػا ذاتينػا ىنػد الطالػب 
ىمب الحفاظ ىمب األمف ىمكمنا، يظ ر ذلؾ في ممارسات تربكية حية قابمة لمتقكيـ، فيجمخ 

رىي كمعػززة بمعرفػة ذات بعػد أخةقػي المعمـ بيف المعرفة النظرية ذات البعد المقاصدم ال 
 تحمؿ ىمب تمثؿ القيـ كبعد ىممي.

كقػػد تناكلػػت دراسػػات سػػابقة قضػػايا األمػػف فػػي الحقػػؿ التربػػكم كمؤسسػػاته كأفػػرادة 
كمناهجه كفي سياقات مختمفة كاف أكثرها حكؿ األمف الفكػرم الػذم يمتقػي مػخ الدراسػة فػي 

مكضػػكىي  حيػػث تتعمػػؽ الدراسػػة بالتربيػػة ا هتمػػاـ بػػاألمف فػػي المجػػاؿ التربػػكم، مػػخ فػػارؽ 
األمنيػػة كمجػػاؿ مػػف مجػػا ت التربيػػة لػػه خصائصػػه كجداتػػه، فمػػف تمػػؾ الدراسػػات مػػا اهػػتـ 

ـ(، كمن ػػػا مػػػا اهػػػتـ بػػػالمن س كدراسػػػة ٕٛٓٓبالمػػػدير كهيئػػػة التػػػدريس كدراسػػػة )البقمػػػي، 
راسػػة ـ(، كمن ػػا مػػا اهػػتـ بػػدكر المدرسػػة كد5151ق(، ك)القحطػػاف،5221)كػػافي، أبػػك بكػػر،

 -مكضػػػػكع الدراسػػػػة -ق(، كتناكلػػػػت دراسػػػػات اهتمػػػػت بالتربيػػػػة األمنيػػػػة 5252)قضػػػػيب، 
ـ(، كدراسػة )المػكح، 5112ـ(، كدراسػة )العمػرم، 5152باىتبارات مختمفػة كدراسػة )معمػر، 

 ـ(.5112ـ(، كدراسة )السمطاف، 5111كىنبر، 
ذا نظرنػػػا إلػػػب تمػػػؾ الدراسػػػات نجػػػد أن ػػػا لػػػـ تتعػػػرض لمحػػػددات الدراسػػػة   الحاليػػػة كا 

كمنطمق ػػا التحميمػػي الػػذم سػػيتناكؿ القػػيـ الخمقيػػة كالمقاصػػد ال ػػرىية لمػػا ل ػػا مػػف أهميػػة 
كسيحاكؿ الباحث أف يصف ا كيستنتس أهميت ا النسبية بالنظر إلػب دكر المعمػـ كمػا يتطمبػه 

 تفعيؿ دكرة مف كفايات في ضكء ُبعدم الدراسة.
 الدراسة كأسئمت ا: مكضكع

الم ػاكؿ األمنيػة أكثػر مػف أم كقػت مضػب كفػي مسػتكيات ا  إف العالـ اليػكـ يعػايش
المختمفػػة كصػػكرها المتنكىػػة، فػػي مسػػتكل الفػػرد كالمجتمػػخ كانقمػػيـ بػػؿ كالمسػػتكل الػػدكلي، 
كتتنكع بيف م اكؿ داخمية كخارجية كىابرة لمحدكد، كت ترؾ جميع ا فػي سػبب جػكهرم هػك 

ردع الػذاتي الػذم يسػتمد قكتػه مػف أزمة غياب القيـ الخمقية، فالضػمير الحػي يقػكم كازع الػ
جممة اليايات كالمقاصد ال رىية في مجتمعاتنا انسةمية كمف ضػكابط حاكمػة متنكىػة فػي 
مجتمعػػات أخػػرل، كهػػذة الم ػػاكؿ ألقػػت بضػػةل ا ىمػػب الجانػػب التربػػكم كأكػػدت ىمػػب دكر 

هيـ المعمػػـ فػػي هػػذا الجانػػب، كدخػػؿ مف ػػكـ التربيػػة األمنيػػة بمنظكمػػة مػػف الحقػػائؽ كالمفػػا
كالتعميمػػات التػػي ل ػػا ىةقػػة تبادليػػة بمنظكمػػة القػػيـ الخمقيػػة كمنظكمػػة المقاصػػد ال ػػرىية 
ىدادة ككفاءته الم نية كال خصػية التػي تنطمػؽ  لتسمط الضكء ىمب الدكر الريادم لممعمـ كا 
مف كىي بالعةقة التبادلية بيف تمؾ المنظكمات الذم مف  أنه أف يعزز القيـ الخمقية التػي 

السػػمكؾ كالممارسػػة الكاىيػػة لممعرفػػة األمنيػػة، مػػخ استحضػػار اليايػػات النبيمػػة التػػي تر ِّػػد 
تستكىب أمؿ الفرد كالجماىة فيما أذف ا به لعبادة مف أمف إف هـ كفكا بما أمػرهـ. كهػذة 
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ا ىتبارات السابقة تبدم حاجػة ممحػة لتسػميط الضػكء ىمػب دكر المعمػـ فػي إطػار المقاصػد 
 قية كفي سياؽ تكاممي  امؿ لجكانب حياة المتعمـ.ال رىية كالقيـ األخة

كفي ضكء ا ىتبارات السابقة ظ رت الحاجة إلب تكصيؼ دكر المعمـ في ضكء بعد 
 المقصد ال رىي كالبعد الخمقي، كيمكف بمكرة مكضكع الدراسة في السؤاؿ التالي:

البعػديف: ما الدكر الريادم لممعمـ في تحقيؽ أهداؼ التربية األمنية فػي ضػكء  -س
 المقاصد ال رىية كالقيـ الخمقية؟
 كيتفرع ىف هذا السؤاؿ األسئمة التالية:

 ما مف كـ التربية األمنية؟ -5

 ما ىةقة التربية األمنية بمقاصد ال ريعة؟ -5

 ما دكر القيـ الخمقية في تحقيؽ أهداؼ التربية األمنية؟ -2

ضػػكء  كيػػؼ يمكػػف تفعيػػؿ دكر المعمػػـ لتحقيػػؽ أهػػداؼ التربيػػة األمنيػػة فػػي -2
 البعديف: المقاصدم كالقيمي؟

  أهداؼ الدراسة:
إبراز دكر المعمـ الريادم في تنمية الكىي األمني لدل طةب التعمػيـ العػاـ كأهميػة  .5

تكىيتػػه بمقاصػػد ال ػػريعة كدكر القػػيـ الخمقيػػة فػػي تمثػػؿ الطالػػب لمبػػادئ كأسػػس 
 التربية األمنية في حياته اليكمية. 

ال ريعة في سياؽ ىرض المفػاهيـ األمنيػة ككػذلؾ  بياف أهمية تعمـ كتعميـ مقاصد .5
 القيـ الخمقية لتحقيؽ تعميـ أكثر فعالية.

التنبيػػه إلػػب ضػػركرة العنايػػة بػػالمعمـ فػػي جانػػب التأهيػػؿ كالتػػدريب، كالسػػعي الػػدائـ  .2
لتطػػػكير قدراتػػػه  ليكاكػػػب المسػػػتجدات المتزامنػػػة مػػػخ الت ديػػػدات األمنيػػػة كأنكاى ػػػا 

ب تنكيػػخ أسػػاليب كطػػرؽ التػػدريس، كالتركيػػز ىمػػب كتطكرهػػا المتتػػابخ الػػذم يتطمػػ
السػػمطة ال ػػرىية كالقيميػػة كمعرفػػة تنمػػي الحػػث الػػذاتي لمحفػػاظ ىمػػب األمػػف لػػدل 

 المعمـ كالطالب. 

 أهمية الدراسة:
تنبخ أهمية الدراسة مف أهمية الكىي األمني ال امؿ كأثرة في الحد مػف الت ديػدات  

عمـ الريادم في تحققه  ف ف الػكىي األمنػي لػدل كاألخطار كالجريمة ب تب صكرها كدكر الم
ػػا مػػف  -المرحمػػة الثانكيػػة-طػػةب التعمػػيـ العػػاـ كخصكصػػان المرحمػػة األخيػػرة منػػه  يعػػد نكىن

التدخؿ المبكػر الػذم يحػكؿ دكف تحقػؽ األخطػار ممػا يعػيف الطفػؿ ىمػب الحفػاظ ىمػب أمنػه 
لنظػر المنظػكمي التكػاممي الذاتي كاألمف المجتمعي العاـ، ثـ أهمية خاصػة تػأتي مػف قػدرة ا
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ال ػػامؿ لعمميػػة التربيػػة األمنيػػة كأهميػػة البعػػد المقاصػػدم كالقيمػػي فػػي اسػػتظ ار العكامػػؿ 
المؤثرة في ىممية تدريس ا كالتي تنمي معارؼ كم ارات المعمـ الم نية لمقياـ بدكرة بصكرة 

 فعاالة.
 كىميه فأهمية الدراسة تتمثؿ في التالي:  
دكر المعمػػـ فػػي رفػػخ مسػػتكل الػػكىي األمنػػي لػػدل  قػػد تظ ػػر الدراسػػة أهميػػة -5

طمبػػة التعمػػيـ العػػاـ كفػػي سػػياؽ معطيػػات الدراسػػة: مقاصػػد ال ػػريعة كالقػػيـ 
 الخمقية.

قد تجمي الدراسة دكر مقاصد ال ػريعة كالقػيـ الخمقيػة كمحػددات م مػة فػي   -5
 تكطيف المعرفة األمنية.

ببػػػرامس إىػػػداد قػػػد تمفػػػت الدراسػػػة أنظػػػار المعممػػػيف كالم ػػػرفيف كالمختصػػػيف  -2
المعممػػيف إلػػػب أهميػػػة التربيػػػة األمنيػػة، كمكضػػػكىات ا كدمػػػس مفاهيم ػػػا فػػػي 
المنػاهس كفػػي بػػرامس انىػػداد كبصػػكرة تراىػػي سػػمطة ال ػػرع كمقاصػػدة كالقػػيـ 

 الخمقية كأثرها  لما ل ما مف أثر في تنمية الحث الذاتي لدل الطةب.
بيػػة األمنيػػة كاألمػػف تمبيػػة تكصػػيات المػػؤتمرات التػػي دىػػت إلػػب العنايػػة بالتر  -2

الفكرم، كامتدادان  ستراتيجية األمػف ال ػامؿ التػي اىتمػدت كمنطمػؽ لمكافحػة 
 انرهاب كالعنؼ كسائر الت ديدات التي ت دد المجتمخ كتزىزع األمف.

 حدكد الدراسة:
ستتناكؿ الدراسة في حدها المكضكىي مف ـك التربية األمنية كخصائصه المميزة 

صد ال رىية كالقيـ الخمقية كتعمق ا بالتربية األمنية. كفي حدها لممف ـك ككذلؾ المقا
المكاني ستقتصر ىمب المممكة العربية السعكدية. كفي حدها الب رم ستقتصر ىمب طةب 
التعميـ العاـ كالمعمـ، كستتناكؿ الدراسة المتييرات جميع ا في سياؽ تكاممي منظكمي 

 ي ضكء األبعاد السابقة.يظ ر دكر المعمـ في تنمية الكىي األمني ف
إنه بالنظر إلب أهداؼ الدراسة كأسئمت ا ف نه يتعيف الجمخ بيف  :من س الدراسة

 المن جيف: الكصفي، كا ستنباطي. 
فالمن س الكصفي: يدرس الكاقخ كالظاهرة، حيث سيتـ مسا األدب المتعمؽ بالدراسة 

ب ا كاستقراء الد  ت التي كتحميؿ البيانات كتصنيف ا لمتعرؼ ىمب فصكؿ الدراسة كمطال
تحقؽ المعاني التي تست دف ا تمؾ الفصكؿ كالمطالب، ثـ القياـ بترتيب تمؾ الفصكؿ 
 كمباحث ا الفرىية بصكرة تستكىب مةما القضايا المقصكدة بالدراسة كبما يحقؽ أهداف ا.
 كالمن س ا ستنباطي: لإلجابة ىف مقررات تمؾ الد  ت كتفسيرها في ضكء مطالب
الدراسة، حيث يتـ مسا األدب السابؽ كجممة المصادر مف كتب كمؤتمرات كرسائؿ 
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كمقا ت كاستنتاج ما يجمي العةقات بيف دكر المعمـ كبقية المتييرات كالمطالب العممية 
 التفصيمية لمدراسة.

 مصطمحات الدراسة:
سػػػنعرض فػػػي الدراسػػػة لمتعريفػػػات انجرائيػػػة التػػػي تنسػػػجـ مػػػخ الدراسػػػة كنتعػػػرض 

 لمتعريفات ا صطةحية في سياؽ الحديث ىف كؿ مكضكع.
 المدلكؿ انجرائي لمتربية األمنية:

إىداد المعمـ طةب التعميـ العاـ إىػدادنا تربكينػا ىمػب نحػك يجعم ػـ يراىػكف المقاصػد 
ال رىية في حفظ ضركرات ـ كحاجيات ـ، كيعرفػكف مػا فػي الػديف مػف حكػـ كمحاسػف تحفػظ 

يث يدفع ـ إلب تمثؿ القػيـ الخمقيػة التػي تنبثػؽ مػف تمػؾ المقاصػد ىمي ـ تمؾ الضركرات بح
كاليايػػػات ال ػػػريفة فػػػي كىػػػي ـ األمنػػػي، كفػػػي ممارسػػػات ـ كرىػػػايت ـ ألمػػػن ـ الػػػذاتي كأمػػػف 

 مجتمع ـ مف خةؿ بيئت ـ المدرسية كالبيئة المجتمعية المحيطة.
 الدكر الريادم لممعمـ:

ريس كتكجيػػه كا  ػػراؼ ىمػػب الن ػػاط هػػك جممػػة الممارسػػات التربكيػػة الفعالػػة مػػف تػػد
ر ػاد، مسػت دفان تحقيػؽ أهػداؼ التربيػة األمنيػة  الصفي كغير الصفي كما يقدمه مف بياف كا 

 في مراحؿ التعميـ العاـ كبالنظر إلب دكر القيـ الخمقية كالمقاصد ال رىية.
 المقاصد ال رىية:

برازهػػا بيػػاف هػػي جممػػة اليايػػات التػػي ألجم ػػا كضػػعت األحكػػاـ ال ػػرىية كالتػػي فػػي إ
كميات الديف التي تحفظ المصالا، كفي الكقكؼ ىمي ا تعرُّؼ محاسف الت ريخ كالِحَكػـ التػي 
-تكثؽ الصمة بالديف كتبيف كماله كما في تعميم ا كتعمم ا مف ىكائد يستفيد من ػا المعمػـ 

يػؽ كتمكنػه مػف تنميػة كفاياتػه المعرفيػة كالكجدانيػة التػي تمكنػه مػف تحق -في التعميـ العػاـ
 أهداؼ التربية األمنية. 

 القيـ الخمقية:
يقصػػػد بػػػالقيـ الخمقيػػػة فػػػي هػػػذة الدراسػػػة: ذلػػػؾ النسػػػؽ مػػػف المعػػػايير التفضػػػيمية 
لمسػػمككيات المرغكبػػة  ػػرىنا كىرنفػػا، كالتػػي يمكػػف لمتربيػػة نقم ػػا كتنميت ػػا ىػػف طريػػؽ جممػػة 

ـ العػاـ بػالنظر إلػب الممارسات التربكية التي يقـك ب ا المعمـ في المدرسة فػي مراحػؿ التعمػي
 انتظاـ المقاصد ال رىية ل ا كحثه ىمي ا كما يمكف تسميت ا بمكاـر األخةؽ. 
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 المبحث األكؿ: مف ـك التربية األمنية
إف أم مصطما يمر بفتػرة تػداكؿ بػيف أصػحاب الفػف أك المجػاؿ العممػي يتحػرؾ ذاؾ 

المصػػطما، فاختيػػار المفػػظ التػػداكؿ فػػي أبعػػاد ثةثػػة: المفػػظ كالمعنػػب كالكاقػػخ الػػذم يمثمػػه 
المناسب المعبر ىف المعنب المطابؽ لمكاقػخ هػك مػا يػدكر فيػه التػدافخ كالتجػكيز أك المنػخ، 
فقد يحتؼ بالمجاؿ التربكم مطالب ىممية كىممية إجرائية تتطمب استقةؿ المجاؿ بنكع مػف 

طما كمػا الخصكصيات التي قد   يتفؽ ىمي ا أصحاب المجاؿ، لكف التداكؿ المرحمي لممصػ
يصاحبه مف جدؿ يقرر قيكدنا احترازية كك فية تؤنس بتػداكؿ مصػطما هػك أقػرب مػا يكػكف 
مطابقػػػة لمكاقػػػخ كمكافقػػػة لمقاصػػػد التربيػػػة كال ػػػرع كسياسػػػات البمػػػد التعميميػػػة، فيفػػػرض 
المصػػطما نفسػػه مػػخ بقػػاء تمػػؾ التحفظػػات فػػي ذاكػػرة اسػػتقةؿ المصػػطما، كهػػذا مػػا يجػػرم 

 ي الحقؿ التربكم.لمصطما التربية األمنية ف
كُتعػػراؼ التربيػػة األمنيػػة اصػػطةحا بأن ػػػا "تعمػػيـ كتعمػػـ المفػػاهيـ األمنيػػة كالخبػػػرات 
الةزمػػة لممػػكاطنيف، لتحقيػػؽ األمػػف الػػكطني، كحمايػػة المػػكارد الطبيعيػػة، كمقاكمػػة الرذيمػػة 
كاألمػػراض ا جتماىيػػة. كالتربيػػة األمنيػػة تربيػػة مزدكجػػة كىممػػة ذات كج ػػيف: تربيػػة أمنيػػة 
لم ػػرطة كالمػػكاطنيف، تجعػػؿ ال ػػرطي كالمػػكاطف رجػػة أمػػف" )زهػػراف، حامػػد ىبػػد السػػةـ ، 

5222 .) 
لػب  ا بأن ا "ترسيخ القيـ انسةمية كا جتماىية السائدة في المجتمػخ، كا  كُتعراؼ أيضن
حمايػػة الػػنشء مػػف التيػػارات السػػمبية ال ادمػػة، كذلػػؾ بتػػدريب الطمبػػة ىمػػب مقاكمػػة التيػػارات 

لػػب الخػػركج ىمػػب القػػانكف كانت ػػاؾ الحريػػات كارتكػػاب الجريمػػة كت ديػػد أمػػف التػػي تػػدىك إ
المجتمعات. إضافة إلب التعريؼ بالضكابط القانكنية كنقؿ المعارؼ المتعمقة بتطبيػؽ كتنفيػذ 

 (.5112،بانماراتهذة الضكابط كالنتائس المترتبة ىمب مخالفت ا")كزارة التربية كالتعميـ 
ي الد لػػة ىمػب معنػب التربيػػة األمنيػة، كيتػػردد في ػا القػػيـ كهػذة التعريفػات تتقػػارب فػ

كالسػػمطة ا جتماىيػػة كال ػػرىية كمحػػددات نظريػػة، مػػا ينبػػه ىمػػب مككنػػات منظكمػػة التربيػػة 
األمنيػػة كأهميػػة التركيػػز ىمػػب المكػػكف القيمػػي كالمعرفػػي، حيػػث تػػأتي هػػذة الدراسػػة نبػػراز 

 المككنيف: المقاصدم ال رىي ك القيمي. 
دمػػػة تُنبِّػػػه ىمػػػب أهميػػػة تمييػػػز مصػػػطما التربيػػػة األمنيػػػة كغيرهػػػا مػػػف كهػػػذة المق

المصطمحات  ذاؾ أف كضكح المصطما في الحقػؿ التربػكم يّيسػر تداكلػه كيمػن س العمميػات 
انجرائية لتحكيمه إلب معرفة مميزة تضاؼ إلػب بنيػة الطالػب المعرفيػة، كيسػتطيخ المعمػـ أك 

فػي تدريسػه كنسػبة حضػكرة فػي معرفػة كم ػارة أم ج ة تقكيـ مخرجاته كمعالجػة القصػكر 
ككجػػداف الطالػػب أسػػكةن ببقيػػة المػػكاد، كهػػذا التنبيػػه يّيسػػر لُبنػػاة المنػػاهس تكػػكيف الدراسػػػة 
المدخمية ل ذا المجاؿ الحديث مف التربية، سػيما كالتطػكرات الجديػدة فػي الػكطف العربػي بػؿ 

ذا كػاف ا هتمػاـ كفي السػياؽ العػالمي تتناسػب مػخ أهميػة هػذا النػكع مػف التربيػ ة طردينػا. كا 
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ػا  فػ ف اليػـك  بكضخ األمف العالمي كىةقة المممكة العربية السعكدية مقصػدنا اجتماىينػا م من
أكثػػر مػػف أم كقػػت مضػػب تتنػػامب أهميػػة هػػذا المجػػاؿ التربػػكم، فالم ػػاكؿ األمنيػػة الداخميػػة 

سػتحدث مػف كمؤ رات ا في الكسط المدرسي كمػا تمػر بػه المممكػة مػف ظػركؼ أمنيػة كمػا ا
هياكػػؿ أمنيػػة م ػػتركة فػػي المجمػػس الخميجػػي ك ػػرطة الخمػػيس كالتكتػػؿ انسػػةمي الجديػػد 
كالكضخ السياسي العالمي غير المستقر، كغير ذلؾ مف األسباب التي ترفخ مؤ ػر األهميػة 
بػػػاألمف الػػػداخمي كالخػػػارجي كالػػػذاتي ألفػػػراد المجتمػػػخ كل ػػػريحة األطفػػػاؿ كالمػػػراهقيف بكجػػػه 

 خاص.
خ فػػي هػػذا المكضػػخ لػػيس مػػف مقصػػد هػػذة الكرقػػة البحثيػػة  فسػػنكتفي كألف التكسػػ

بػػػالتعريؼ انجرائػػػي الػػػذم ذكػػػر فػػػي مصػػػطمحات الدراسػػػة، كفػػػي ضػػػكء التعريػػػؼ انجرائػػػي 
سػػنتناكؿ مطالػػب الدراسػػة سػػعينا كراء است ػػراؼ دكر المقاصػػد ال ػػرىية كالقػػيـ الخمقيػػة فػػي 

يػادم فػي رىايت مػا فػي تمقيػه مفػاهيـ تحقيؽ أهداؼ التربيػة األمنيػة كتفعيػؿ دكر المعمػـ الر 
التربية األمنية في ضكء البعديف، كفيما يتعمؽ بكفاياته المعرفيػة كاألدائيػة لتػدريس مفػردات 

 هذا النكع مف المعرفة األمنية. 
 المطمب األكؿ: أهداؼ التربية األمنية

التػي  إف الكىي بالتربية األمنية كمن س لػه مككناتػه كأسسػه كقائمػة المػدل كالتتػابخ
تخصه في مراحؿ التعميـ العاـ، كالحديث ىف أهداؼ قامت ىمب تحميؿ ألهـ المفػردات التػي 
ت ػػكؿ الػػكىي األمنػػي يقػػرر أهميػػة رىايػػة المحتػػكل الػػذم يحقػػؽ ذلػػؾ، ككيػػؼ تعػػزز دافعيػػة 
الطالػػب لتمقػػي مفاهيمػػه باهتمػػاـ يػػكازم أهميػػة المف ػػكـ أك الم ػػارة أك القيمػػة الخمقيػػة التػػي 

كتككيف اتجاهات إيجابية نحك قضػاياة سػيما كالتربيػة األمنيػة ألصػؽ مػا يكػكف تعزز تمثمه، 
 ب عكر الطالب كأحاسيسه كضركراته.

كقبؿ أف ي ارؾ الطالػب ال ػعكر بال ػدؼ أك المقصػد العػاـ مػف دراسػة المكضػكىات 
 -إ ػعار الطالػب بأهػداؼ الػدرس-الخاصة أك يجدها مدكنة في بداية الدرس ىند مف يػرل 

يست عر بناة المناهس دكرهـ في هذا الجانب ثـ ينقمكف هذا ال عكر إلب مساقات ينبيي أف 
كبرامس إىداد المعمـ في الجامعػة، فػيحس المعمػـ باليايػات كالمقاصػد ال ػريفة كراء التربيػة 
األمنية كمكضع ا مف ىنايػة ال ػرع، كذلػؾ حتػب ينتقػؿ كهػس هػذا ال ػعكر إلػب الطالػب لمػا 

التػي تعكػس كىينػا كصػدقنا تمػثةن لمقػيـ التػي تحػض ىمػب تعمػـ  يراة مف كضكح ىبارة معممػه
 مفردات التربية األمنية.

إف هػػػذا ا ىتبػػػار غايػػػة فػػػي األهميػػػة فػػػي سػػػبيؿ تفعيػػػؿ دكر المعمػػػـ فػػػي تػػػدريس 
مكضػػػكىات التربيػػػة األمنيػػػة، سػػػكاء كػػػاف المعمػػػـ تربكينػػػا يمػػػارس م نتػػػه أك أكاديمينػػػا مػػػف 

 ة بأسمكب من جي تعميمي. المؤسسات األمنية يقدـ مادته األمني
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كفي هذا السػياؽ يػرد تعريػؼ التربيػة األمنيػة باىتبػار مصػدر أهدافػه كقيمػه كجممػة 
 كالسػنة الكػريـ القػرآف مػف المسػتمدة التكجي ػات كادداب "تمػؾ التػدابير التػي تحققػه بأن ػا:

 مػا كػؿ فػي كممارسػات ـ، المسػمميف، النبيصػمب ا ىميػه كسػمـ كاجت ػادات كسػيرة النبكيػة،

المتعػددة" )معمػر، حمػدم سػمماف ،  كمسػتكياته كجكانبػه تفاصػيمه فػي األمنػي، العمػؿ يخػدـ
5152 ،15.) 

ف ف مف العنايػة بالبعػد المقاصػدم فػي جميػخ مسػتكيات بنػاء مػن س التربيػة األمنيػة 
كفػػي مسػػتكياته الػػدنيا كصػػياغة األهػػداؼ العامػػة لمكضػػكىات التربيػػة األمنيػػة التنبيػػػه أف 

تربية تتطابؽ مخ مقاصد ال ريعة كتنبثؽ مف أصكل ا كتنسجـ مخ سياسػيات مصادر هذة ال
الدكلػة كتتبناهػػا فػػي خطط ػا كبرامج ػػا كقرارات ػػا السػيادية حتػػب يتقػػرر ىنػد المعمػػـ كالطالػػب 
ذا نظػرت إلػب أهػـ أهػداؼ التربيػة  ا ستجابة كتمثؿ القيـ التػي تػدىك إلي ػا هػذة المعرفػة. كا 

التعميـ العاـ تجػد أن ػا تتفػؽ مػخ المقاصػد ال ػرىية، فػالكىي  األمنية الجامعة في مستكيات
األمني كتمثؿ القيـ الخمقية التي يدىك إلي ا كتككيف اتجاة إيجابي نحك األمف الذاتي كالعػاـ 

مقاصدها ما تدىك إليه ال ريعة كيتجمب في هك الجامخ ألهداؼ التربية األمنية، كهذا ىيف 
 كمكاردها.

ت التربية األمنية في التعميـ العػاـ: أحػدهما ا سػتقةؿ، كهػك كهناؾ أسمكباف لتطبيقا
أف تنفػػذ بػػرامس التربيػػة األمنيػػة كتػػدرس مكضػػكىات ا بصػػكرة مسػػتقمة، أك أف تػػدمس بصػػكرة 

 تكاممية في مناهس التعميـ العاـ، كالدمس هك ما ست تـ به الدراسة في مجريات ا. 
مػػػف تقػػػديـ الػػػدكرات التدريبيػػػة  "كلتطبيػػػؽ هػػػذا األسػػػمكب )الػػػدمس أك التكامػػػؿ(   بػػػد

لمػػديرم المػػدارس كمعممي ػػا، كلممعنيػػيف بتطبيػػؽ التربيػػة األمنيػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة  
 كذلؾ  ستيعاب المفاهيـ كالتطبيقات الخاصة ب ا، كمف ذلؾ المساهمة في: 

 تحديد األهداؼ التربكية التي يجب أف تقـك ىمي ا التربية األمنية. -
ية األمنية كالبعػد األمنػي لمتعمػيـ كأهميتػه ألمػف المجتمػخ تكضيا مف ـك الترب -

 كاستقرارة.
تحديد األسباب كالمبررات التي تػدىك إلػب ضػركرة إدخػاؿ التربيػة األمنيػة فػي  -

 مناهس التعميـ العاـ. 
 المساهمة في اختيار المكضكىات كالمحتكل التربكم لمتربية األمنية. -
 التعميمية األخرل.تكضيا ىةقة التربية األمنية بالمناهس  -
مناق ػػة األسػػاليب كالطػػرؽ التربكيػػة التػػي يمكػػف مػػف خةل ػػا تطبيػػؽ بػػرامس  -

 (.5112التربية األمنية" )السمطاف، ف د ، 
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كيمكف تقريب هذا الكىي األمنػي كيايػة تربكيػة أمنيػة بمػا ي ػتمؿ ىميػه مػف غايػات 
 ب:يمكف أف تككف مف مصادر أهدافه السمككية، كالتي يتكقخ أف ت تمؿ ىم

إدراؾ أهمية الم اركة مخ ادخريف في اتخػاذ مكقػؼ مكحػد ضػد العبػث بػاألمف  -5
أك انخةؿ به. كتنمية ركح الم اركة يكلد لدل الفػرد سػمككنا اجتماىيػان مرغكبػان 
فيػػه، هػػذا السػػمكؾ هػػك ضػػركرة اجتماىيػػة كأمنيػػة ننجػػاح خطػػط الكقايػػة مػػف 

تكافػػؽ ال ػػخص مػػخ  كالم ػػاركة هػػي أحػػد مؤ ػػرات الجريمػػة كزيػػادة فاىميت ػػا،
بيئته التي يعيش في ا، حيث يساهـ في ن ػاط الجماىػة بزيادة كفايتػه الفرديػة 
لتمبيػػػة حاجاتػػػه ال خصػػػية كحاجاتػػػه الم ػػػتركة بتفاىػػػؿ ج ػػػكدة مػػػخ ج ػػػكد 

كمػػا تعنػػي دفػػخ الجم ػػكر إلػػب الم ػػاركة فػػي أداء الخػػدمات األمنيػػة  ادخػػريف،
 لما يعرض مف م كةت ىامة.كالم اركة في كضخ الحمكؿ  بالج كد الذاتية،

اتجػػاة ىقمػػي يعكػػس تصػػكر الفػػرد لذاتػػه، كأهميػػة سػػيادة األمػػف ىمػػب المكاقػػؼ  -5
ا جتماىيػػة كالظػػركؼ المحيطػػة بػػه فػػي المجتمػػخ، كيتبمػػكر ذلػػؾ فػػي ترسػػيخ 
مف ػػكـ الكقايػػة مػػف الجريمػػة فػػي األذهػػاف، كتعمػػـ األفػػراد كيفيػػة إدارة حيػػات ـ 

 ؿ ل ـ كلذكي ـ كأمػكال ـ الحمايػة كاألمػف،المعي ية العادية بطرؽ كأساليب تكف
لفت أنظارهـ إلب التصرفات التي تقخ من ـ بحسف نية رغػـ أن ػا تمثػؿ إهمػا ن ك 

يػػؤدم إلػػب إتاحػػة الفرصػػة لػػذكم السػػمكؾ انجرامػػي  رتكػػاب األفعػػاؿ الم ػػينة 
 (5251الحك اف، بركة بف زامؿ ، )

  رة فيما يأتي:كتتمخص أهـ أهداؼ التربية األمنية التطبيقية المبا
 تنمية الثقافة األمنية لدل الطةب كالطالبات. -
 التعريؼ بأهمية سيادة المناخ األمني انيجابي كأثرة في تطكر المجتمخ. -
التبصػػػير بأهميػػػة الثقافػػػة القانكنيػػػة كالنظاميػػػة كػػػي يعػػػرؼ المػػػكاطف حقكقػػػه  -

 ككاجباته.
 الحث ىمب احتراـ القانكف كالنظاـ العاـ. -
 ريمة كأنكاى ا، كأثرها ىمب الفرد كالمجتمخ.التعريؼ بخطر الج -
 مكافحة الجريمة، كالكقاية مف ا نحراؼ. -
 تحقيؽ األمف الكقائي لمكاج ة الجريمة.  -
 التكىية بأساليب المنحرفيف كالمجرميف في ارتكاب الجرائـ المختمفة. -
 التبصير بأساليب مكاج ة الن اط كالسمكؾ انجرامي.  -
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المجتمعيػػػػػة( كأف األمػػػػػف مسػػػػػؤكلية الجميػػػػػخ"  تعزيػػػػػز مف ػػػػػـك )ال ػػػػػرطة - -
 (.5252)السمطاف، ف د ، 

 المطمب الثاني: أكىية التربية األمنية في التعميـ العاـ

إف المعرفة األمنية جػزء   يتجػزأ مػف جممػة الم ػارات ا جتماىيػة التػي ينبيػي ىمػب 
سياسػػي  السػػمطة ا جتماىيػػة كالسياسػػية أف تضػػعه فػػي مقدمػػة م ام ػػا مػػف أجػػؿ اسػػتقرار

ف النػاظر إلػب مػا تكامػؿ لممممكػة  كاجتماىي كاقتصادم يمكف مف مقكمات العيش ادمػف، كا 
مػف أمػف بعػد أف مكػف ا لمممػؾ ىبػد العزيػز بػف سػعكد ػ رحمػه ا ػ مػف تكحيػد لمجزيػرة 
كضبط مصادر الت ديد كالخطر الذم كاف يعـ الجزيرة  يجد أف المعرفة األمنية كانت خاصة 

ف ما في كتاب ا كسنة رسكله مف كاىػظ القػيـ الخمقيػة  برجاؿ األمف كتدكر في بيئت ـ، كا 
كما ىـ مف ىمـ  رىي كما تنامب مف تطكر مؤسسي إباف حكـ الممؾ فيصػؿ ػ رحمػه ا ػ 
كما تعارؼ الناس ىميه مف زاجر هيئة الحسبة كالقضاء في الردع كالمحافظة ىمػب سػمطاف 

اب األمػػف ككضػػخ دىػػائـ ا سػػتقرار إ  أف التطػػكر ال ػػرع  كػػؿ ذلػػؾ كػػاف يصػػب فػػي اسػػتتب
العالمي كالمحمي كانقميمي أظ ر م اكؿ كتحديات أمنية في كؿ المجا ت، كبػدا أف التعمػيـ 
التقميدم يحتاج إلب تطكير ليكاكػب هػذة المسػتجدات، كأف النظػرة ال ػاممة لمم ػكمة األمنيػة 

ن اء قنكات تكاصؿ بيف الم جا ت. كلما لمتربيػة مػف دكر هػاـ فػي دىا إلب تظافر الج كد كا 
تككيف الػكىي األمنػي الػذم ي ػكؿ تػدخةن مبكػرنا لمحػد مػف الجػرائـ كالم ػاكؿ األمنيػة تتابعػت 
الج ػػكد لتفعيػػؿ دكر المحاضػػف التربكيػػة ألداء دكرهػػا الريػػادم، كظ ػػر ذلػػؾ فػػي مػػؤتمرات 

اف التعمػيـ العػاـ هػك كفعاليات اجتماىية تكاطأ ىمب الم اركة في ا جميػخ أفػراد المجتمػخ ككػ
أحد تمؾ المحاضف التربكية التي تحتاج إلب ىنايػة خاصػة، فالمػد التتػابعي كالتراكمػي الػذم 
يػػأتي بالتػػدريس يمكػػف مػػف ترسػػخ القػػيـ كالمبػػادئ الحميػػدة كييسػػر تػػدىيـ البنيػػة المعرفيػػة 

جتمعػه لمطالب كتسميحه بالكىي األمني الذم يحصنه ذاتينا كيمكِّنه مف الم اركة في أمػف م
 في مستكياته المختمفة.

كهػػذا التنػػامي لمعنايػػة بػػالكىي األمنػػي فػػي مسػػتكيات التعمػػيـ المختمفػػة يحتػػاج إلػػب 
أكىية حاضنة لممعرفة األمنية، فالكتاب كالن اط الصفي كغير الصفي كغيرها مف الفعاليات 

متتابعػػة هػػي مظػػاف تػػكطيف المعرفػػة فػػي البنيػػة المعرفيػػة لطػػةب التعمػػيـ العػػاـ فػػي مراحمػػه ال
ف كانػت البػرامس األمنيػة المسػتقمة التػي تػأتي كفػؽ خطػط تنسػيؽ  لترسيخ الكىي األمنػي، كا 
بػػيف المؤسسػػات األمنيػػة كالمؤسسػػات التربكيػػة  إ  أف ا هتمػػاـ فػػي هػػذة الكرقػػة بػػالمن س 
النظرم المدرسي كبيئة التعميـ العػاـ سػكاء بطريقػة الػدمس التكػاممي أك بنػاء كحػدات إثرائيػة 

 المحتكل األمني أك تبني ن اط   صفي، كمف تمؾ األكىية التالي: تعنب ب
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 المقررات المدرسية:• 
إف الحديث ىف دكر المن س المدرسي كتطكيرة يمأل بطكف الكتب كالرسائؿ العمميػة  
إ  أف الحػػديث ىػػف المػػن س التربػػكم األمنػػي ككيفيػػة تصػػميمه سػػكاء بالػػدمس فػػي المقػػررات 

قؿ يعد غاية في التعقيد  ألننػا إذا نظرنػا إلػب أم رسػالة لتقػكيـ أك المدرسية أك بمن س مست
تطػكير المػن س نجػدها تعتنػي بػالنظرة التجزيئيػػة فػي معالجػة إكسػاب الطالػب جممػة مفػػردات 
المادة، ك  تعنب بالمن س التكاممي كالمنظػكمي الحػديث الػذم يقػدـ المف ػكـ كمػا ينظػر إليػه 

صكرة منظكمية كمترابطة، كب ػذا تضػيخ القػيـ التػي تعػزز المتعمـ كتفكيرة في ف ـ الظكاهر ب
انحسػػاس الكمػػي المقاصػػدم بالم ػػ د كمفرداتػػه كمػػف زكايػػا متعػػددة، ف ػػي تكػػرس التفكيػػر 
التحميمػػي التجزيئػػػي   الكمػػػي المقاصػػدم كالمنظػػػكمي، كىميػػػه فالحاجػػة إلػػػب تبنػػػي التفكيػػػر 

أن ػػطته كدمػػس المعرفػػة المنظػػكمي كالتكػػاممي فػػي صػػياغة المحتػػكل كفػػي تقكيمػػه كبنػػاء 
األمنية في صمب المحتكل الػرئيس   الػداىـ كالتم يػدم، كذلػؾ أف الػبعض يػرل أف مرحمػة 
التعمػػػيـ العػػػاـ هػػػي مرحمػػػة اكتسػػػاب الم ػػػارات ا جتماىيػػػة كالقيميػػػة إلػػػب جنػػػب الم ػػػارات 
األساسػية مػف قػراءة ككتابة..كلقػد أكػػدت نتػائس العديػد مػف الدراسػػات فػي هػذا المجػاؿ ىمػػب 

رة أف يكػػكف لممنػػاهس الدراسػػية دكر فػػي تحصػػيف الطػػةب كحمػػايت ـ مػػف ا نحرافػػات ضػػرك 
الفكريػة فػػي العصػػر الػػذم أصػبحت فيػػه ال ػػعكب انسػػةمية مطمعنػا لمت ديػػدات األمنيػػة بكػػؿ 

 (.5251صكرها)الحك اف، بركة بف زامؿ ، 
ذا نظرنا إلب ما يعزز األمف كالتزاـ قيمه كتعمـ م اراته هك أف تتضمف ال مناهس كا 

ىمب الحث ىمب ذلؾ، جاء في دراسة )قضيب( اتضا أف أفراد ىينة الدراسة يركف أف 
ثماني ىكامؿ تكضا دكر المقررات المدرسية في تعزيز األمف الفكرم لدل طةب المرحمة 
الثانكية مف كجه نظر المعمميف في مدينة الرياض، كأهم ا أف "تبيف المقررات بكضكح 

المقررات ىمب تقكية الركابط بيف الطةب كأفراد المجتمخ"،  حرمة دـ المسمـ"، ك"تحث
ك"تأصؿ المقررات ركح المحافظة ىمب التمسؾ بالديف الحنيؼ" )قضيب، ف د ىبد ا ، 

5252.) 
ف الفقػػه المقاصػػدم يعػػد إبػػداىنا فق ينػػا فػػي العمػػـك ا جتماىيػػة  حسػػب تصػػنيؼ -كا 

أحػػػدث المػػػداخؿ فػػػي التصػػػميـ  حيػػػث أف المػػػدخؿ المنظػػػكمي الػػػذم يعػػػد -الكسػػػط التربػػػكم
كالتدريس كأنسب ا لمتيمب ىمب الفكػر التحميمػي التجزيئػي يعػد بمػكرة لمفقػه المقاصػدم الػذم 
يراىي المقاصد العامة كالحكـ كاليايات كالتػي تسػتكىب خطػكات التصػميـ التعميمػي الحػديث 

جػاؿ اندارة، بصكرة  اممة، كيأتي كذلؾ ترجمة لمنحب النظـ الذم استعارة التربكيكف مػف م
فعنػػد الحػػديث ىػػف المقػػررات المدرسػػية فػػي التعمػػيـ العػػاـ كمػػا هػػك النسػػؽ الػػذم ينسػػجـ مػػخ 
المسػػاقات التػػي تػػدرس لممعمػػـ فػػي الجامعػػة فػػي مرحمػػة إىػػدادة  ينبيػػي أف تراىػػي البعػػد 
المنظكمي أك بتعبير فق ي مقارب "التفكير المقاصدم" حيػث إف التفكيػر التجزيئػي التحميمػي 

ذا كػاف هػذا  يخدـ تعمـ مفاهيـ المادة كتتابع ا الطكلي مػخ إهمػاؿ التطػكر كالتتػابخ األفقػي كا 
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مستحسػػننا فػػي العمػػـك البحتػػة، فػػالعمـك ا جتماىيػػة كالتربيػػة انسػػةمية كالكطنيػػة كالتػػاريخ 
كالتػػي تةمػػس خبػػرات الطالػػب الحياتيػػة أكثػػر مػػف غيرهػػا تحتػػاج إلػػب نظػػر  ػػامؿ منظػػكمي 

 ببعض كيراىي ىةقة الكمي بالجزئي.يراىي الكميات كىةقت ا 
كهذا التكجه يعػزز ىنػد الطالػب الم ػارات العميػا كا سػتد ؿ كا سػتنتاج كالنقػد كحػؿ 
الم كةت كنظائرها مف الم ارات التربكية التي يتطفؿ ىمب غياب ػا التطػرؼ كدىػاة الفسػاد، 

سػتد ؿ الفق ػي كهػدـ فالف ـ الُمبَتسر التجزيئي كىزؿ الكميات ىػف الجزئيػات كخػرط قتػاد ا 
مقكمات األمف كالسمـ المجتمعي  إنما يأتي مف هذا الكجه كالعةقة بيف هػذا التفكيػر كالقػيـ 
الخمقية ىةقة كطيدة كما سيأتي بيانػه حيػث تتعػزز قػيـ ا جتمػاع كالتعػايش كبػاقي خصػاؿ 

تسػػميـ، البػػر كالصػػمة التػػي أمػػر ا ب ػػا فػػي كتابػػه كسػػنة نبيػػه ىميػػه أفضػػؿ الصػػةة كأتػػـ ال
كالذم سار ب ا أهؿ هذا البمد كصار رسمنا اجتماىينا ل ـ إنما هك بما كىكة ككرثكة مف فقػه 
نفس تكاصؿ به العامة كالخاصة كأصحاب المناصب ال رىية حتب نما في ـ الكىي بأهميػة 

 األمف كرىاية سمطاف ال رع كما أمر به مف نصيحة لمعامة كالخاصة. 
ف دمس جممة المعرفة كالقي ـ األخةقية التي هي أكثر فاىمية في تبني ا تجاهات كا 

انيجابية نحك األمف الذاتي لمطالب كالعاـ   يمقب درجة ا هتماـ الذم تكازم أهميته 
النسبية في األهداؼ كما يحقق ا مف محتكل، فيمبة المكاد العممية ىمب تحصيؿ القيـ له 

األهمية التي يجب أف تحضب ب ا القيـ  مؤ راته في المناهس المدرسية، كهذا   ينسجـ مخ
الخمقية التي تعزز تحقيؽ أهداؼ التربكية كاألمنية، حيث أكضا الحسيف في دراسته: "أف 
هناؾ اهتمامنا كبيرنا بالجانب العممي في مقررات الدراسة ىف كافة الجكانب األخةقية 

خدمت لبناء القيـ التربكية كالتربكية األخرل، كقد بينت الدراسة أف أكثر األساليب التي است
كاألمنية في مقررات الدراسة كانت أساليب معرفية، كا ىتماد ىمب األساليب المعرفية في 
تقديـ قيـ التديف كالقيـ الخمقية كقيـ المكاطنة كغيرها  يعطي د لة أف تمؾ القيـ سكؼ 

المبنية ىمب تقدـ كمكاد ىممية كمعارؼ لف تمتد إلب التأثير ىمب اتجاهات المتعمميف 
التأثير في السمكؾ كالكجداف إلب جانب إكساب المعارؼ" )الحسيف، إبراهيـ ىبد ا محمد 

،5155) 
 الن اط المدرسي:• 

ػػا فػػي إكسػػاب الم ػػارات كالقػػيـ الخمقيػػة التػػي    إف الن ػػاط المدرسػػي يمعػػب دكرنا هامن
حركػة كالممارسػة التػي يستقؿ المن س النظرم التجريدم ىف الكفاء ب ا دكف التعكيؿ ىمب ال

تككف تحت إ راؼ تربكم ُيعّدؿ كيقػـك كيقػيـ كيعػزز الصػكاب كيطػكر الم ػارة كيقػرر القيمػة 
ف جممػػة القػػيـ الخمقيػػة التػػي تتعمػػؽ بالتعامػػؿ مػػخ ادخػػريف كػػا حتراـ كانيثػػار  التربكيػػة، كا 

الكاقػخ  كالمنافسة ال ريفة كالعمػؿ فػي جماىػة، كمحاكلػة تمثُػؿ تمػؾ القػيـ التػي يدرسػ ا فػي
كا صػػطداـ بأثرهػػا فػػي تحصػػيؿ السػػعادة كالمصػػمحة التػػي يعػػيش فػػي بيئت ػػا كتحػػت رىايػػة 
رسكم ا ا جتماىية كال ػرىية  كػؿ هػذة األمػكر تتنػاكب ىمػب الطالػب لتعػزز القػيـ النظريػة 
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كتحكل ػػا إلػػب ممارسػػة، فالذاتيػػة كاألنانيػػة كاألنفػػة كالجفػػكة كا نعػػزاؿ كسػػائر القػػيـ الخمقيػػة 
يذم التطرؼ كتتطكر لتخرج في صكر جرائـ األحداث كغيرها، كت كؿ ممانعػة فػي السمبية ت

اكتساب الكىي األمني ثـ تتطكر تمؾ الممانعة لتظ ر في حس ىدائي نحك المجتمػخ كنحػك 
سػػمطته ا جتماىيػػة كرسػػكمه ال ػػرىية، فػػة يجػػد الطالػػب اليػػر مبػػررنا إ  التصػػكر الػػذهني 

جنكح الذم كاف بانمكاف تداركه بجممػة الكسػائؿ التربكيػة النظرم كالخياؿ الذم   يفي به ال
لػه كتحكلػػه إلػب آفػػة كحريػؽ يصػػعب  ا حترازيػة كالك ػفية التػػي تعػالس أىػػراض ذلػؾ قبػػؿ تيكُّ

 إخمادة. 
كيعػػرؼ الن ػػاط المدرسػػي: بأنػػه خطػػة مدركسػػة ككسػػيمة إثػػراء المجتمػػخ كبرنػػامس 

يختػػػارة المػػػتعمـ كيمارسػػػه برغبػػػة  تنظمػػػه المؤسسػػػة التعميميػػػة يتكامػػػؿ مػػػخ البرنػػػامس العػػػاـ
كتمقائيػػة، لػػه أهػػداؼ تعميميػػة كتربكيػػة كثيقػػة الصػػمة بػػالمجتمخ المدرسػػي أك خارجػػه، داخػػؿ 
الصؼ أك خارجه خةؿ اليكـ الدراسي أك خارج الدكاـ مما يؤدم إلب نمك المتعمـ في جميػخ 

ممػػا يػػنجـ ىنػػه جكانػػب نمػػكة التربػػكم كا جتمػػاىي كالعقمػػي كا نفعػػالي، كالجسػػمي كالميػػكم 
  (5222 خصية متكافقة كمتكازنة قادرة ىمب اننتاج". )محمكد، حمدم  اكر، 

كتتميز المرحمة المتكسطة كالثانكية مف التعميـ العػاـ بالحاجػة الماسػة لمن ػاط غيػر 
الصػفي حيػث تػذكر دراسػػة قضػيب، "اتضػا أف أفػراد ىينػػة الدراسػة يػركف أف مجمكىػة مػػف 

يػػاـ المدرسػػة بػػدكرها فػػي تعزيػػز األمػػف الفكػػرم لػػدل طػػةب الصػػعكبات التػػي تحػػكؿ دكف ق
المرحمة الثانكية مف كج ة نظر المعمميف "قمة األن طة الصػفية كالةصػفية كالتػي ل ػا دكر 

 (. 5252فعاؿ في إدارة الكقت لمطةب مف خةؿ تفريغ طاقات ـ" )قضيب، ف د ىبد ا ، 
ذا نظرنا إلب أهمية الن ػاط كجػدنا أنػه يمبػي م طالػب الطالػب النمائيػة سػيما النمػك كا 

ا نفعػػالي كالعقمػػي كالمعرفػػي كالػػديني، كذلػػؾ بمػػا يقدمػػه مػػف أدكات ككسػػائؿ كمػػن س تخػػدـ 
التكظيػػؼ السػػميـ لطاقػػة الطالػػب فػػي جميػػخ مراحػػؿ الدراسػػة، حيػػث تتمثػػؿ أهميػػة األن ػػطة 

 ـ(:ٕٙٓٓالمدرسية في نقاط ىديدة من ا ما أكردة الزكي)
طةب ىف ميكل ـ، كتنمية مكاهب ـ، كا  باع حاجات ـ، كتجنبػان تعد مجا ن لتعبير ال .5

 لجنكح ـ كميم ـ إلب التمرد.
تس ـ في التن ػئة ا جتماىيػة السػميمة لمطػةب كتػدرب ـ ىمػب ممارسػة األسػاليب  .5

الديمقراطيػػة لف ػػـ م ػػكةت مجػػتمع ـ كانسػػ اـ فػػي حم ػػا  ألن ػػا ت يػػ  الطػػةب 
 ف مثيمة ل ا.لمكاقؼ  بي ه بمكاقؼ الحياة إف لـ تك

تعمػػػؿ كمجػػػاؿ لتزكيػػػد الطػػػةب بالم ػػػارات كالخبػػػرات ا جتماىيػػػة كالخمقيػػػة، مثػػػؿ  .2
 التعاكف كتحمؿ المسؤكلية كالقيادة كالتبعية كاحتراـ ادخريف.

تعمػػؿ كمجػػاؿ لمتعػػاكف بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػخ المحمػػي بمػػا يعػػكد بػػالنفخ ىمي مػػا  .2
 معان.
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ىية كا نفعالية لمفرد كتساىدة ىمػب تعمؿ ىمب إ باع الحاجات الجسمية كا جتما .1
التكيؼ ا جتماىي كا ستقرار النفسي، كتنمية هكيته الذاتية، كهػك مػا يػؤدم إلػب 

 صحة نفسية سميمة كتكيؼ نفسي سكم.
تعمػؿ ىمػب تحقيػػؽ م ػارة تحمػػؿ المسػؤكلية كالعمػػؿ التعػاكني لػػدل أفػراد الجماىػػة  .6

 (5116الكاحدة)الزكي، أحمد بف ىبد الفتاح ، 
 اىات المدرسية كمجمس الفصؿ:الجم

إف جممػػة األن ػػطة التػػي قػػد تضػػع ا المدرسػػة ضػػمف برنامج ػػا ال ػػ رم أك السػػنكم 
ي ػػارؾ فيػػه الطػػةب جميعنػػا، إ  أف م ػػاركة الجماىػػات المدرسػػية كمػػا تقدمػػه مػػف خػػدمات 
كبرامس يمكف أف تكظؼ تكظيفػان إيجابينػا حيػث أف جماىػة الك ػافة تمعػب دكران أمنينػا بامتيػاز 

ذا ما قػرأت التجػارب فػي هػذا البػاب، ككيفيػة تكظيػؼ فريػؽ الك ػافة كانىػةـ أك الصػحافة إ
المدرسية ككسيمة لتقديـ الخبرة األمنية كتنمية الحس األمنػي كبصػكرة مبا ػرة كىبػر بػرامس 

 .داىمة
كت ػػارؾ بقيػػة الجماىػػات المدرسػػية فػػي تعزيػػز القػػيـ الخمقيػػة كالتػػي تخػػدـ الجانػػب 

تضػػػمف ترسػػػيخ الحقػػػائؽ كالمفػػػاهيـ األمنيػػػة كتنميػػػة القػػػيـ الخمقيػػػة  األمنػػػي كبصػػػكرة حيػػػة
 المصاحبة كاست عار مقاصدها ال ريفة التي تعزز القدرة ىمب ا ستدىاء كالتطبيؽ.

كمف األكىية الحاضنة التػي تنمػي القػيـ الخمقيػة الداىمػة لممعرفػة كالم ػارة األمنيػة 
ي يسػػت دف ا مجمػػس الفصػػؿ تربكيػػان كتطبيق ػػا  مجمػػس الفصػػؿ حيػػث أف جممػػة الم ػػارات التػػ

تصب في صالا تنمية الكىي األمني كالقيـ ا جتماىية كالخمقية، حيث يستطيخ الطالب أف 
يمارس حريته كن ػاطه كطمكحػه بصػكرة تنمػي تقبمػه ل خػريف كالعمػؿ مع ػـ بػركح الفريػؽ 

، حيث صار العمؿ في الفريؽ ظػؼ م ارة تدريبيػة تك  - work in tame-الذم صار اليـك
ل ا البرامس كتست دؼ تنمية الم ارات كالقدرات النكىية لدل الطػةب، فم ػارة الحػكار كالنقػد 

 البناء كالتعاكف كغيرها مف القيـ كالم ارات تتابخ ىمب رصيد الطالب بالزيادة كالنماء.
ـ( المدرسػة إلػب "إىطػاء التةميػذ المزيػد مػف الفػرص 5226كيكجه مطاكع، كىبكد )

فيمػػػا يتصػػػؿ با تجاهػػػات كالقػػػيـ فػػػي قكاىػػػد التعامػػػؿ ا جتمػػػاىي كآداب لمتػػػدريب العممػػػي 
السػػمكؾ، كأصػػكؿ العةقػػات بػػيف النػػاس كتكػػكيف الصػػداقات كالعمػػؿ الجمػػاىي، كتسػػتطيخ أف 
تمارس ذلؾ ىف طريؽ المجالس المدرسية مثؿ: مجمػس ال ػعبة، كمجمػس الفصػؿ، كاتحػاد 

 (515:515، 5226مطاكع، إبراهيـ كىبكد، ىبد اليني ، الطةب" )
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 المطمب الثالث: طرؽ تدريس مكضكىات التربية األمنية

، كيمكػف تعريػؼ التػدريس  تتنكع تعريفات التدريس كتمتقي ىند أهـ مميزات المف ػـك
بما ىرفه المنكفي كهك أنه "ىممية اجتماىية تتككف مف مجمكىة مف األن ػطة كانجػراءات 

لة( التػي يقػـك ب ػػا المػدرس )المرسػؿ( كتبػػدك التػي يػتـ مػف خةل ػػا نقػؿ مػادة الػػتعمـ )الرسػا
 آثارها كنتائج ا ىمب التمميذ مف خةؿ أسمكب كطريقة معينة )طريقة التدريس: الكسيمة(".

كالتنػػػكع ف نػػػه يمكػػػف تكظيػػػؼ العديػػػد مػػػف طػػػرؽ التػػػدريس لعرضػػػ ا، من ػػػا: الحػػػكار 
قرائية كالمناق ػػػػػة، حػػػػػؿ الم ػػػػػكةت، تمثيػػػػػؿ األدكار، أسػػػػػاليب تػػػػػدريس المفػػػػػاهيـ: ا سػػػػػت

كا سػػتنتاجية، الخػػرائط المفاهيميػػة، التػػدريب العممػػي، العصػػؼ الػػذهني، التعمػػيـ التعػػاكني" 
 ،22، 5112)الجةد، ماجد زكي ، 

إف طبيعػػة مػػن س التربيػػة األمنيػػة فػػي تناكلػػه لقضػػاياة يسػػتكىب مفػػردات المحتػػكل 
ل بصػػػكرة المعرفيػػػة كالم اريػػػة كالكجدانيػػػة كتتقاسػػػـ تمػػػؾ المفػػػردات حضػػػكرها فػػػي المحتػػػك 

متقاربػػة، فالمعرفػػة مطمكبػػة لكػػف الجانػػب انجرائػػي الم ػػارم كػػذلؾ مطمػػكب ك  يتعػػزز الػػكىي 
األمنػػي كتنفػػذ ممارسػػاته الكاىيػػة بصػػكرة فعالػػة إ  بقػػيـ تناسػػب تمػػؾ الممارسػػات كميػػك ت 
كاضػػحة كاتجػػاة إيجػػابي بدرجػػة مرتفعػػة نحػػك تمػػؾ انجػػراءات، فمػػا ىةقػػة المػػن س بطريقػػة 

 التدريس؟
لعةقة كطيدة حيث أف مف م اكؿ بناء المػن س أسػمكب تصػميمه كتقػديـ جانػب إف ا

ىمب آخر في اختيار مفردات المحتكل كبنائه كتنظيمه كفؽ استراتيجيات تعتمػد ا سػتظ ار 
الع ػكائي دكف تفعيػؿ م ػػارات التفكيػر العميػػا، كمػخ إغفػػاؿ دكر الطالػب الن ػػط فػي المكقػػؼ 

الكتػػاب مػػف مزايػػا التصػػميـ التعميمػػي المتصػػمة بػػالتعمـ  التعميمػػي كفػػي اسػػتفادته ممػػا يقدمػػه
الذاتي، حتب يعيف ىمب تفاىمه في المكقؼ التعميمػي كيمكػف المعمػـ مػف تقػكيـ مػدل تمكػف 
القػػػيـ األخةقيػػػة الداىمػػػة لةتجػػػاة انيجػػػابي نحػػػك القضػػػايا األمنيػػػة كمػػػدل كىػػػي الطالػػػب 

ث ىف من س مستقؿ أك مكضػكىات المقاصدم بالمادة األمنية التي يدرس ا. كهذا في الحدي
تخص الجانب األمني تكضخ فػي التربيػة الكطنيػة أك القػراءة، فػ ذا كػاف األمػر متعمقنػا بػدمس 
سػػياقي فيقػػخ ىمػػب ىػػاتؽ المعمػػـ ىػػبء أكبػػر فػػي التقػػاط المعمكمػػة انر ػػادية، فعمػػب بنػػاة 

ذج أك المنػاهس رىايػة تكظيػؼ المنظمػات المعرفيػة لتكضػيا أكثػر كتيسػير المف ػكـ فػي نمػػك 
 مخطط كحسب ما يتيحه المحتكل. 

 نحك طرؽ تدريس أكثر فاىمية:  -
إف التعامي ىف انرهاب الفكرم كتنكع كسائمه كتنامي نسبيته تحكله إلػب ممارسػات 
كمضػػاىفات يكػػرس تصػػمب الطػػرؽ التقميديػػة فػػي التػػدريس كيعزل ػػا ىػػف التػػأثير، كهػػذا ينبػػه 

الخطػػر كتمظ ػػرة كتنكيػػخ أسػػاليب كطػػرؽ ىمػػب أهميػػة المزامنػػة كالمتابعػػة لتجػػدد مصػػادر 
تدريس المفاهيـ األمنية ب دؼ مكاكبة التحدم كترؾ هامش كبير لممبػادرة كالتػدخؿ المبكػر، 
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فػػ ذا كانػػت صػػياغة المف ػػـك الػػذم يعػػزز الػػكىي األمنػػي مطمبنػػا أكلينػػا  فػػ ف تقديمػػه كاختيػػار 
 األكىية التربكية المناسبة له أمر في غاية األهمية.

الن اط الصفي كغيػر الصػفي كغيرهػا مػف الفعاليػات تحتػاج تفعيػؿ األداء فالتدريس ك 
 كتنمية م اراته  حتب تتحقؽ األهداؼ التربكية المقصكدة.

ف طبيعة التربية األمنية كمةمست ا لكػؿ جكانػب حيػاة أفػراد المجتمػخ كفػي فئػات ـ  كا 
اختيػػار مػػا هػػك العمريػػة المختمفػػة  يؤكػػد ىمػػب أهميػػة ا ىتنػػاء بطػػرؽ كأسػػاليب التػػدريس ك 

 مناسب كفعاؿ في بابه.
ف ثػػػمت متييػػرات فػػي منظكمػػة تػػدريس التربيػػة األمنيػػة تؤكػػد ىمػػب أهميػػة العنايػػة  كا 

 بطرؽ تدريس ا، كهي:
 .طبيعة التربية األمنية كخصائص ا ك مكل ا كحضكرها في م اهد الحياة اليكمية 

 ألخيرة بحاجػة أكثػر الفركؽ الفردية بيف طةب مراحؿ التعميـ العاـ كتميز المرحمة ا
 إلب الكىي األمني.

  ظ ػػكر تطبيقػػات التربيػػة األمنيػػة فػػي المػػكاد التػػي تنػػدرج تحػػت العمػػكـ ا جتماىيػػة
كقمت ا في أخرل كالعمكـ البحثية )رياضيات ككيمياء( ىنػد مػف نػذهب إلػب دمج ػا 

 في المناهس.

 تعميميػة تجدد الخطر كتنكع صكرة رككد من س التربية األمنية كتطمػب السياسػات ال
 في مكاكبة التحدم.

 .ضعؼ الدافعية لدل المعمميف لتطكير الطرؽ التقميدية لمتدريس 

  كهػػذة ا ىتبػػارات تنبػػه ىمػػب نسػػبة درجػػة المركنػػة التػػي ينبيػػي أف يكػػكف ىمي ػػا
طريقة تدريس مفردات من س التربية األمنية كما ينبيي أف يككف ىميه المعمـ مف 

المكقػػؼ التعميمػػي فػػي أم كىػػاء إجرائػػي  لباقػػة  خصػػية لمتكيػػؼ مػػخ مػػا يتطمبػػه
تعميمػػػي كػػػاف صػػػفيا أك   صػػػفي رسػػػميا أك تطػػػكىي، كيعػػػزز هػػػذا التكيػػػؼ األخػػػذ 

 باألمكر التالية:
  التركيػػػز ىمػػػب طػػػرؽ التػػػدريس الحديثػػػة التػػػي تعػػػزز دكر الطالػػػب كتثيػػػر دافعيػػػة

ىطاء قدر مف الحرية لمطالب كي يعبر ىف رأيه، ككػذلؾ الطػرؽ التػي  لمم اركة كا 
زز قيـ التعاكف، كىميه تتر ا طريقػة المناق ػة كالطػرؽ التعاكنيػة كا سػتقرائية تع

 كالنمكذجية.

  تطكير الطرؽ التقميدية كأ  رها طريقة المحاضرة كانلقاء، كذلؾ ب دخاؿ الكسػائؿ
التعميمية تخمؿ لممناق ة كغيرهػا مػف األسػاليب التػي تكسػر جمػكد الطريقػة، يػذكر 

كف بالتربيػة كالتعمػػيـ أنػه لكػي تحقػػؽ ىمميػة التعمػػيـ ( "يػرل الم تمػػ5222)جامػؿ، 
أهػػداف ا العامػػة كالخاصػػة ف نػػه مػػف المستحسػػف أف يتنػػازؿ ىػػف  ػػيء مػػف طػػرؽ 
التػدريس التقميديػة خاصػة التػي تركػز ىمػب الحفػظ كالتمقػيف  لصػالا طػرؽ جديػدة 
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يجابيتػػه كم ػػاركته تحػػت إ ػػراؼ المعمػػـ كتكجي ػػػه"  تركػػز ىمػػب ن ػػاط الطالػػب كا 
 (.16؟، 5222د الرحمف ، )جامؿ، ىب

  استخداـ النماذج كالمنظمات المعرفية كاستراتيجيات التدريس المتنكىة التي تعػزز
 بقاء التعميـ كييسر استدىاء المعمكمة.

  اىتمػػاد اثػػارة الدافعيػػة كالم ػػاركة كاسػػتفراغ مػػا قػػد تسػػببه المفػػاهيـ الخاطئػػة مػػف
يػة تحتػاج أسػاليب تػدريس ىممية احتقاف تتحكؿ إلب  جكف   تبث إ  بعممية ذك

 محفزة تقدح زناد الم اركة كانبداع.
   الػكىي بػػالفركؽ الفرديػة كالتفاىػػؿ بحػذر ككىػػي بالخصػائص النمائيػػة التػي تميػػز

كػػؿ مرحمػػة كقيػػاـ المعمػػـ بحالػػة اسػػتبطاف لطةبػػه كالنػػزكؿ إلػػب مسػػتكاهـ كالتقػػاط 
ضػاد كالتػي ت ػكؿ الخيكط المناسبة لتفكيػؾ مػا تيزلػه مصػادر التعمػيـ كانىػةـ الم

 ضيطنا نفسينا قد يتحكؿ إلب أرض خصبة  ستنبات الخطر كتناميه.
 المطمب الرابخ :ىةقة التربية األمنية بالحاجات النمائية لمطةب

إف دكر من س التربية األمنية في التربية يستمد أهميته مف أهمية القيـ كا تجاهات 
لمػن س ال ػاممة كالتػي تعػالس حاجػات المػتعمـ كالمعرفة التػي يقػدم ا لممػتعمـ، كأهػداؼ هػذا ا

األمنية كالت ريعية المختمفة، كهذا المأخذ ينبه ىمب دكر المعمـ فػي تدريسػه ألسػس األمػف 
كمبادئه كخطكاته انجرائية الكقائية أك المبا رة، كأنه يتجاكز الدكر التقميدم الذم قد يقػكـ 

بحتػة مػثةن، ف ػك معمػـ كمر ػد كمكجػه به في تدريس مفاهيـ كحقائؽ مادة أخػرل كػالعمكـ ال
كمست ػػار كأبه حنػػكف كصػػديؽ ناصػػا، كهػػك القػػدكة الصػػالحة، ف ػػذة األدكار تتنػػاكب ىمػػب 
المعمـ في المكقؼ التعميمي الصفي كغير الصفي لكي يحقؽ أهداؼ التربية األمنية بصػكرة 

  اممة.
عةقػات التبادليػة كا ىتبار السابؽ يبرز أهمية التعػرؼ ىمػب المتييػرات التعميميػة كال

بين ا التي تؤثر في انتقاؿ أثر التعمـ كبقائه، كمػف هنػا تظ ػر أهميػة التعػرؼ ىمػب الفػركؽ 
الفرديػػػة بػػػيف المتعممػػػيف كالخصػػػائص النمائيػػػة النفسػػػية كا جتماىيػػػة كالدينيػػػة كالجسػػػمية 
كا نفعاليػػػة كمتييػػػرات م مػػػة يصػػػاحب ا حاجػػػة الطالػػػب أك الطالبػػػة إلػػػب انر ػػػاد كالتعمػػػيـ 

 المتابعة.ك 
ف مرحمػػة المتكسػػطة كاألخيػػرة مػػف التعمػػيـ  تعػػد أهػػـ  -مرحمػػة المراهقػػة كبػػدايت ا-كا 

المراحؿ التي يست دف ا التعميـ المظمػؿ الػذم يتطفػؿ ىمػب خصػائص نمػك هػذة المراحػؿ مػف 
( أف "ال اب يتعرض في مرحمة المراهقػة بالػذات أكثػر مػف ٜٗٛٔالتعميـ، كيذكر )محفكظ: 
مراحػػؿ العمػػر لةنحػػراؼ سػػكاء فػػي اتجاهاتػػه الدينيػػة أك الفكريػػة أك أيػػة مرحمػػة أخػػرل مػػف 

السػػمككية فتػػراة يقػػخ بسػػ كلة كبسػػرىة فػػي بػػراثف المفسػػديف كالمضػػمميف كدىػػاة ا سػػتعمار 
الفكرم الذيف يسعكف إلب تحطيـ ىقائػد ال ػباب كزىزىػة إيمػان ـ، كتقػكيض دىػائـ بنيػان ـ 

 (.5222852جماؿ الديف ،كا جتماىي" )محفكظ، محمد  العقمي كالنفسي
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كألف األمػػف ألصػػؽ الضػػركرات بالطالػػب فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة كي ػػعر بعجػػز 
سػػببه قمػػة التجربػػة كالخبػػرة سػػيما فػػي مرحمتػػي التعمػػيـ الػػدنيا كمػػادة التربيػػة األمنيػػة كمػػن س 
مستقؿ أك ما يدمس من ا في المن س تمفت نظر الطالب كتستدىي انتباهه، فالتعميـ في هػذا 
المنحػػب يػػؤدم ثمرتػػه كيثيػػر دافعيػػة الػػتعمـ، حيػػث أف تجػػاكب الطالػػب يتجػػاكب لمتعمػػيـ "إذا 
أحػس المػػتعمـ أنػه يتصػػؿ بمطمػب مػػف مطالػب نمػػكة: الجسػمي أك العقمػػي أك ا جتمػػاىي أك 
العاطفي. ف ذا لـ يتناكؿ حاجه مف حاجاته كأف يعالس ناحية غريزية تضطـر في أىماقه أك 

تحيػػرة، أك يتنػػاكؿ جانبػػان ي مػػه، أك يعػػالس م ػػكمة اجتماىيػػة  يجيػػب ىػػف سػػؤاؿ حػػكؿ فكػػرة
)أحمػد، محمػد  تؤرقه  لـ يتمقه تمقي مف ي ػعر أف لػه كظيفػة أساسػية، كماسػه فػي حياتػه"

 (.522، 5221ىبد القادر ، 
ككػػؿ مكضػػكع مػػف مكضػػكىات التربيػػة األمنيػػة بطبيعتػػه كخصائصػػه يمبػػي جانبػػان مػػف 

األمػف الػػذاتي كالكقػائي الحاجيػػات األمنيػة لػػدل الطالػػب  حاجيػات المػػتعمـ النمائيػة، كيتصػػدر
كالتي تتعمؽ بضركراته كتعاممه مخ نفسه كمخ ما حكله كما ي ددة مف مخاطر ي عر بأثرها 
في نفسه كفي غيرة، كسنعرض ألهـ خصائص الطالػب النمائيػة فػي هػذة المرحمػة المتعمقػة 

ي كالعقمػي كالمعرفػي كدكر العمػـ بمحكر الدراسػة كالػذم يتمثػؿ فػي خصػائص النمػك ا نفعػال
كسػػػابه الػػػكىي األمنػػي المناسػػػب لمتكيػػػؼ مػػػخ التييػػػرات التػػػي  فػػي تر ػػػيد سػػػمكؾ الطالػػػب كا 
تصػػػاحب نمػػػكة كالمتزامنػػػة مػػػخ تييػػػر متػػػزامف فػػػي الم ػػػاكؿ األمنيػػػة التػػػي تطػػػاؿ ضػػػركراته 

 ال خصية كتطاؿ مجتمعه. 
لمراحػؿ العمريػة التػي يظ ػر كألف المرحمة الثانية كالثالثة مف التعميـ العاـ هي أهـ ا

في ا تسارع التييرات النمائية التػي تطػاؿ جسػمه كانفعا تػه كقدراتػه المعرفيػة كبدايػة تكػكيف 
الميك ت كا تجاهات نحك القضايا المجتمعية كالذاتية كالتي يتصدرها القضايا األمنية كالتػي 

مبػػث بالطفػػؿ حتػػب يػػدخؿ تثيػػر التحػػدم كالميػػامرة كتصػػنخ القػػدكات كأبطػػاؿ الخيػػاؿ الػػذم   ت
 ىميه مف يتطفمكف ىمب أركاح الخمؽ مف الجانب الذم تعرؼ أن ا ستسمه سةن س ةن. 

 النمك ا نفعالي:
حيث يظ ر بكادر النمك في المرحمة المتكسطة فيصػاحبه فػرط ن ػاط كحركػة كتقمػب 

البمػكغ.  في المزاج، ككؿ هذة التقمبات تؤثر ىمب الطالب في ىةقته بييػرة سػيما فػي مرحمػة
كيذكر زهراف: حيث تتميز مظاهر نمك المراهؽ با نفعا ت العنيفػة المنطمقػة المت ػكرة التػي 
  تتناسػػب مػػخ مثيرات ػػا، كالتػػي قػػد   يسػػتطيخ الػػتحكـ في ػػا ك  فػػي مظاهرهػػا الخارجيػػة، 
كيةحظ كذلؾ ىدـ الثبات ا نفعالي حيث التناقض كالتذبذب كتقمب السمكؾ، كهػذة المظػاهر 

نفعالية تتطمب مف المربيف ا هتماـ ب ا كالمبادرة إلب حؿ ما يترتب ىمي ا مف م اكؿ أك ا  
 (.562، 5111السةـ،  انحرافات لدل بعض المراهقيف. )زهراف، حامد ىبد
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 -كيضيؼ)مرتجب( يمكف إجماؿ مظاهر النمك ا نفعالي لممراهؽ من ا:
 الرهافة ا نفعالية. -
 ة كالتمركز حكؿ الذات.الخجؿ كالميكؿ لةنطكائي -
 التعرض لحا ت مف ا كتئاب كاليأس كالحزف كانحباط. -
 الحدة كالعنؼ. -
 الميؿ إلب ا ستقةؿ. -
 (22، 5112التقمب كالتذبذب. )مرتجب، ىاهد ،  -
كما تكجد مظاهر لمعنؼ في مدارس التعميـ العاـ بالمممكػة العربيػة السػعكدية تقػرر  

فحسػػػب دراسػػػة أجريػػػت فػػػي خمػػػس منػػػاطؽ تعميميػػػة ىػػػاـ رىايػػػة خصػػػائص هػػػذا النمػػػك، 
ق( ىمب السمكؾ العدكاني لمطةب جاءت نسبته أكثر في المرحمة المتكسطة لت ػكؿ 5255)

ٝ". )آؿ ر ػػػكد، سػػػعد بػػػف ٘.ٖٚٝ كا بتدائيػػػة  ٘.ٚٔٝ مقارنػػػة بالمرحمػػػة الثانكيػػػة ٜ.ٗٗ
 (55، 5252محمد ، 

بػػكزارة التربيػػة بدكلػػة الككيػػت  كمػػا أثبتػػت دراسػػة مركػػز البحػػكث التربكيػػة كالمنػػاهس
ـ( حػػػكؿ السػػػمكؾ العػػػدكاني لػػػدل طمبػػػة المػػػدارس الثانكيػػػة ارتفػػػاع معػػػد ت انت ػػػار 5222)

(، كهػذا 5222ركز البحكث التربكية كالمناهس، ـمظاهر السمكؾ العدكاني لدل ىينة الدراسة)
قػد يرجػخ يعني أف المدرسة مؤسسة تربكية اجتماىية، كلكن ا تف ؿ في تحقيػؽ كظائف ػا، ك 

مؿ متعددة، من ا ما يتعمؽ بالطالب نفسه، كمن ا ما يتعمؽ بزمةئه، كمن ػا مػا اذلؾ إلب ىك 
يتعمؽ بالمكاد الدراسية كمكضكىات ا، أك ما يتعمؽ بالنظاـ المدرسي بصفة ىامػة. )ىػارؼ، 

 (526:/521، 5225محمد، 
 خصائص النمك العقمي كالمعرفي:

ىدينا لدل الطالب في مراحؿ التعميـ العاـ إ  إف هذة الخصائص كما أن ا تنمك تصا 
أن ا أظ ر ما يككف في المرحمة الثانكية، حيث ينقؿ الصعيػػدم أف: "قػدرات الطالػب العقميػة 
تزداد حيث تػزداد القػدرة ىمػب التفكيػر كاندراؾ كا نتبػاة كالتػذكر كالتخيػؿ، فػالتفكير فػي هػذة 

لقػدرة ىمػب التحميػؿ المنطقػي، كيسػتطيخ الطالػب المرحمة تفكيران مجردان كليس حسيان، كتنمك ا
معالجػػة القضايػػػا العقميػػة الصػػرفة، كيقكم ػػا كيناق ػػ ا باحثػػان كراء العكامػػؿ كاألسػػباب مبػػديان 

 (.62، 5112رأيه" )الصعيدم، فػكاز بف مبيريؾ ، 
 كػأف الن ػاط مػف معػّيف نػكع حػكؿ البمػكرة كالتركيػز فػي يأخػذ كيضيؼ مطػاكع: "حيػث

 كانػت مػا بعػد ا نتبػاة ىمػب قدرتػه تنمػك ككػذا األدبيػة، أك العمميػة نحك الدراسة المراهؽ يّتجه

 المكضكع كفي ا ىناصر بيف جديدة ىةقات باستنباط يقـك حيث ا نتباة محدكدة. ىمب قدرته
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المعاني  كىمب المفظية الصكر أساس ىمب مبنينا أم: مجردنا. خيا ن  المراهؽ خياؿ كذلؾ يصبا
 المجّردة.

الباحػػػث أف هػػػذة الخصػػػائص العقميػػػة كالمعرفيػػػة تعػػػزز اهتمامػػػات المدرسػػػة كيػػػرل 
المعرفية التي تتمحكر حكؿ المتعمـ ككيفية دمس األساليب كالطرؽ التي تعػيف المػتعمـ ىمػب 
دراؾ كىمػب اكتسػابه الم ػارات العميػا التػي تمكنػه  دارة ىممياته المعرفية ىػف كىػي كا  تقكيـ كا 

 ة كدمج ا ضمف بنيته المعرفية بصكرة كاضحة. مف التعامؿ مخ المعرفة الجديد
كفي ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف مكضكىات التربية األمنية إذا سبقت إلب معرفػة 
الطالب كانت أكثر كفاءة في دفخ غيرها، حيػث تناسػب خصػائص المرحمػة الثانكيػة، كتمكػف 

حتػاج إلػب حػث الطالب مف التعامؿ مخ معرفة مركبػة كمػخ تحػديات الخطػر كالجريمػة التػي ت
 التفكير ىمب التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كالتقدـ نحك م ارات ىميا مركبة كا ستد ؿ كالنقد.

كهػػذا ىامػػؿ مسػػاىد يعػػيف الطالػػب ىمػػب التعػػرؼ ىمػػب قػػدرة المقاصػػد ال ػػرىية فػػي 
إمدادة بمن جية ا ستد ؿ لما فيه مف خطكات منطقية ىقمية مقنعة سػيما فػي التعامػؿ مػخ 

الجنيات كالحدكد كتعزز ىندة الثقة بجانب العدؿ كالمصمحة التي يعالج ا ال ػرع اليير كفي 
سيما أف الطالب في هذة المرحمػة يجذبػه انقنػاع كالحجػة أكثػر مػف اسػتجداء العاطفػة ف ػك 
ناقد متبـر بما   يجرم ىمب تصكرة، حيث ي ير يكسؼ إلب مف خصائص الطالب في هػذة 

ف حتػب الػذهني، التفػّتا ىةمػات مػف جديػدة ىةمػة يعػد ككهػ ادخػريف، أفكػار المرحمة نقد  كا 

مػا  أف كبػرغـ ضػعيفة. كميمػة الجنسػيف مػف المراهقػكف يسػتخدم ا التػي النقدية كانت األسمحة
ا يككف نقد مف يكّج كنه  (5115ميخائيؿ ،  يكسؼ أسعد،ناضس) غير فجن

ب التػديف كمػا كمف خصائص الطالب النمائية الدينية أنه: في هػذة المرحمػة يميػؿ إلػ
ي ير الدكيش إف "هذة المرحمة ت  د اتجاهان قكيان لدل ال اب نحك التديف، كيتمثؿ ذلؾ في 

محمػد بػف ىبػد ا ،  ،التفكير كالتأمؿ، كفي ا ىتناء بممارسػة ال عائػػر الدينيػػة " )الػدكيش
5255 ،52.) 

سػػتطيخ أف كتػػذكر ليمػػب أف الطالػػػب فػػي هػػػذة المرحمػػػة: " متذبػػذب فػػي سػػمككه فػػة ت
تصػػفه بأنػػه اجتمػػاىي أك انطػػكائي، متػػديف أك غيػػر متديػػػف، محػػب لزمةئػػػه كرفاقػػػه أـ كػػارةه 
ل ػـ.. ف ػك يتصػرؼ حسػب مػا ُتمميػه ىميػه حالتػه ا نفعاليػة الراهنػة كهػي متقمبػة، كيترتػب 

 (22، 5252ىمب ذلؾ صفة التذبػذب في السمػكؾ" )األحدب، ليمي ، 
بأهميػة ىمػـ المقاصػد ال ػرىية فػي تكجيػه كضػبط  كيرل الباحػث أف تعريػؼ الطالػب

تدينػػه كفػػؽ الضػػكابط الفق يػػة التػػي تفصػػم ا األحكػػاـ الفق يػػة كالتػػي تسػػتنبط كفػػؽ خطػػكات 
ىممية منضبطة  يعزز ن اطه الذهني في تعاممه مخ مكضكىات التربية األمنية لما يتكقعه 

يرة لمظػكاهر التػي ىػادة مف تر يد تفق ه ىمب ال ريعة كتقػكيـ تدينػه كتر ػيد سػمككه كتفسػ
ما تنضكم تحت معاف  رىية ىامة لكن ا   تراىي قكاىدة كمقاصدة كما هي، ككذلؾ يقمػؿ 
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مػػف انفعا تػػه التػػي ترجػػخ إلػػب األمػػكر الت ػػريعية كالتػػي قػػد تصػػطدـ مػػخ حريتػػه كتقيػػد مػػف 
فيزداد طمأنينة لما يػرل مػف من جيػة مقنعػة فػي الت ػريخ انل ػي  -حسب تصكرة-جمكحه 

عػػزز تمػػؾ الطمأنينػػة بػػالميك ت كالقػػيـ الخمقيػػة التػػي تكثق ػػا الِحَكػػـ كالمعػػاني المتعمقػػة ثػػـ ت
 بت ريخ األحكاـ في جانب المعامةت كاألخةؽ.

التربيػػػة  ىةقػػػة المقاصػػػد ال ػػػرىية كالقػػػيـ الخمقيػػػة بأهػػػداؼالمبحػػػث الثػػػاني: 
 األمنية

ػا إف مما ُي ِخص أثر تمُثؿ الطالب لمقيـ الخمقية في تحقيؽ األ هداؼ التربكية ىمكمن
ا كمكضخ المعرفػة المقاصػدية مػف تمػؾ القػيـ كاألهػداؼ هػك  كأهداؼ التربية األمنية خصكصن
بركز العةقة في مستكيات مختمفة مف مجريات المكقؼ التعميمي بحيث ي كؿ تكرار تناكب 

فػ ف التربيػة بركز تمؾ العةقة بيف المتييرات الثةثة نسبة كبيرة تمفت ا نتباة إلب أهميت ا  
األمنيػػة تعتمػػد فػػي جانػػب تحقيػػؽ ا تجاهػػات انيجابيػػة نحػػك الػػكىي كالممارسػػات األمنيػػة 

 كأهداؼ ل ا ىمب القيـ األخةقية.
كتحقيؽ الدافعية ىمب ا لتزاـ كتحقيؽ الممارسة تعتمد ىمب سػمطاف ال ػرع كالعػرؼ 

ية هػػي أحػػد تمػػؾ كسػػائر مػػا ي ػػكؿ خمفيػػة نظريػػة تعػػزز القبػػكؿ كالتجػػاكب كالمقاصػػد ال ػػرى
الخمفيات التي تترسب في الة عكر كيستدىي ا الطالب كقيـ حاكمة ىمب ما تقدمػه التربيػة 
األمنية مف حقائؽ كتعميمات  فالعةقة بيف القيـ كاألهداؼ كالعةقة بيف المقاصد كاألهداؼ 

ػػا كأهػػداؼ التربيػػة األمنيػػة - كدكر المعمػػـ فػػي تكظيف ػػا فػػي تحقيػػؽ األهػػداؼ تربكيػػة ىمكمن
ا هي ما يرجك الباحػث أف يقربػه فػي المطالػب القادمػة  -بصكرة ضمنية أك مستقمة خصكصن

لمتأكيد ىمب أهمية رىاية هذة األبعػاد فػي تحقيػؽ األهػداؼ التربكيػة، كسػيبدأ ببيػاف العةقػة 
 بيف المقاصد ال رىية كالتربية األمنية، ثـ يتبخ ذلؾ القيـ كىةقت ا بالتربية األمنية. 

 كؿ: الفقه المقاصدم كأهداؼ التربية األمنيةالمطمب األ 
إف ممػػا تكاطػػأ ىميػػه العممػػاء كالصػػالحكف كالمربػػكف أف  ػػريعة انسػػةـ قائمػػة ىمػػب 
الحكمة كالعدؿ كانحساف كتقميؿ المفاسد كتكثيػر المصػالا كىػدـ التفريػؽ بػيف متمػاثميف أك 

قػػكؿ أك صػػريا الجمػػخ بػػيف مختمفػػيف، فػػة تنػػاقض فػػي أدلت ػػا ك  تعػػارض بػػيف صػػحيا من
معقكؿ. يقكؿ بف القيـ: "ال ريعة مبناها كأساس ا ىمب الحكـ كمصػالا العبػاد فػي المعػاش 
كالمعاد، كهي ىدؿ كم ػا كرحمػة كم ػا كمصػالا كم ػا كحكمػة كم ػا فكػؿ مسػألة خرجػت ىػف 
العدؿ إلب الجكر كىػف الرحمػة إلػب ضػدها كىػف المصػمحة إلػب المفسػدة كىػف الحكمػة إلػب 

ف أدخمػػت في ػػا بالتأكيػػؿ" )ابػػف القػػيـ، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر،  العبػػث  فميسػػت مػػف ال ػػريعة كا 
5255 ) 
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كفي تطبيقات هذة الحقائؽ النظريػة مػا يعػزز سػمطاف ال ػرع فػي القمػكب، فػالزكاجر 
كالجكابر كما في ا مف ردع كتيسير كما يصدؽ العقؿ كالعادة كما يعزز كيرغب طالػب الر ػد 

 مكاردة. في تقصي معارؼ هذا الديف كالن ؿ مف
ف الفقه المقاصدم يعد العمـ الذم أنضس هػذة المعػارؼ كقػدم ا لت ػكؿ سػدنا أمػاـ  كا 
الكىػػػكد التػػػي يقػػػدم ا التطػػػرؼ كاليمػػػك، فالرحمػػػة كالعػػػدؿ كانحسػػػاف كالتيسػػػير هػػػي أظ ػػػر 
خصػػائص هػػذة ال ػػريعة، كالجفػػكة كالبيػػي كالعسػػر هػػي ىػػدة الجريمػػة كآلت ػػا التػػي تحػػكر 

ف األمػػػف أسسػػػه المقاصػػػد كتتػػػأكؿ الصػػػحيا الصػػػ ريا لتجعمػػػه ظػػػاهران محػػػتمةن أك خفيػػػان، كا 
كمبادئه كمقاصػدة كقيمػه ممػا تتػكارد ىميػه النصػكص تأكيػدنا كتر ػحه المقاصػد مػف د  ت 

 النصكص تأييدان، فتمتقي أهداؼ التربية األمنية بالمقاصد في الجزئيات كالكميات.
الت ػريخ العامػة هػي كقد ىرف ػا ال ػيخ محمػد الطػاهر بػف ىا ػكر بقكلػه: )مقاصػد 

المعاني كالحكـ الممحكظة لم ارع فػي جميػخ أحػكاؿ الت ػريخ أك معظم ػا، بحيػث   تخػتص 
مةحظت ػػا بػػالككف فػػي نػػكع خػػاص مػػف أحكػػاـ ال ػػريعة، فيػػدخؿ فػػي هػػذا أكصػػاؼ ال ػػريعة 
ا معػاني  كغايت ا العامة كالمعاني التي   يخمك الت ريخ ىف مةحظت ا، كيدخؿ في هذا أيضن

من ػا(  كـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكػاـ، كلكن ػا ممحكظػة فػي أنػكاع كثيػرةمف الح
 ( 5251)ابف ىا كر، محمد الطاهر، 

كيمكف القكؿ": إف مقاصد ال ريعة هي اليايات التي كضعت ال ريعة ألجؿ تحقيق ا 
 (52، 5255لمصمحة العباد( )الريسكني، أحمد، ، 
 ية في الكىي األمنيالمطمب الثاني: أثر المعرفة المقاصد

إف مػػف أهػػداؼ التربيػػة األمنيػػة فػػي التعمػػيـ العػػاـ اكتسػػاب الطالػػب جممػػة المعػػارؼ 
كالم ارات كا تجاهات انيجابية نحك التربية األمنية ليتحكؿ إلب ممارسات ر يدة تصب في 
ف حضكر المعرفػة المقاصػدية فػي المحتػكل  حفاظ الطالب ىمب أمنه الذاتي كاألمف العاـ، كا 

ي طريقة كأسمكب تدريس المعمـ كتمكف المعمـ مف الكفاية الم نية األدائية الخاصة التي كف
تكصؿ المحتكل  له أثر فعاؿ في نقؿ التعميـ كبقاء أثرة كاستيعاب مفػردات التربيػة األمنيػة، 

 كذلؾ كالتالي:
 في الجانب المعرفي: -5

ة مػف الكميػة العامػة يعزز الفقه المقاصػدم الػكىي ال ػامؿ لمكضػخ الجزئيػة المعرفيػ
التي تنظم ا خاصة في مكاد العمػـك ال ػرىية كبقيػة العمػـك ا جتماىيػة كترسػخ ذلػؾ، ُيعػزز 
حفػػظ المعمكمػػة كالقػػدرة ىمػػب اسػػتدىائ ا لمػػا لمػػربط المقاصػػدم مػػف مزيػػة الترميػػز الثنػػائي 

 لممفاهيـ كالحقائؽ الذم يعيف ىمب الف ـ كالتذكر.
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 في الجانب الم ارم: -5

عرفػػة المقاصػػدية ال ػػرىية تنميػػة م ػػارات التفكيػػر العميػػا كا سػػتد ؿ كالنقػػد يعػػزز الم
كا ستنتاج كا ستقراء كانرادة كغيرها مف الم ارات التػي يحتاج ػا الطالػب فػي التعمػيـ العػاـ 
فػػي فئاتػػه العمريػػة المختمفػػة، كتتأكػػد فػػي مرحمػػة الثانكيػػة، حيػػث تتػػابخ التييػػرات النمائيػػة 

الكمي كالجزئي كالعةقة التبادليػة يعػزز ا سػتقرار كا سػتنتاج كالتفكيػر  المختمفة. فالنظر في
المنظكمي الذم هك أحكج ما يككف إليػه فػي تقيػيـ ظػكاهر التطػرؼ كتمظ ػرة الخػادع، كهػذا 
ينمي م ارات الطالب كيعزز تقديرة لممعرفة األمنية، فتبرير القتؿ كاغتياؿ العقػكؿ كالتصػرؼ 

تكظيؼ مؤسسات ا لخدمة أهػداؼ   تنسػجـ مػخ سياسػة الدكلػة   في مكارد الماؿ العاـ أك 
يبػػرر بمػػا يقدمػػه الظػػكاهر التػػي تعتمػػد ىمػػب ترتيػػب مقػػدمات باطمػػة   تنػػتس المقػػدمات التػػي 

رهاب الفكر.  تسطرها أدبيات الجريمة كا 
 في الجانب الكجداني: -2

يػت ىميػه إف الكىي بمقاصد ال ػريعة كبمػا يتعمػؽ باألحكػاـ مػف حكػـ كمعػاف كمػا بن
حسػاف ينمػي لػدل الطالػب ا تجػاة انيجػابي نحػك ال ػرع كيػزداد  األحكاـ مف حكمة كىػدؿ كا 
إيمانه بربه كثقته بعدله كحكمته، كهذا يعزز القيـ التي تحػض ىمي ػا تمػؾ المقاصػد كينمػي 

 الميك ت الحسنة نحك الكىي األمني كالممارسات التابعة كمف ثمرات ذلؾ:
 قائؽ كالمدركات الصحيحة )سةمة ميزاف العقؿ(.قدرة الفرد ىمب سبر الح 

  تنزة الفرد، كىدـ قبكله لألكهاـ التي   تبني ىمب حقائؽ ىممية متيقنة، كذلؾ في
 المحسكسات كالمعنكيات.

 .ت يئة اننساف لقابمية العمـ الصحيا 

  بنػػػاء المنطقيػػػة الصػػػحيحة المتكازنػػػة التػػػي تػػػدفخ الفػػػرد  سػػػتجةب األ ػػػياء مػػػف
 حقيقية.أسباب ا ال

  بناء ثقافة ا نضباط كا نتظاـ لدل الفرد، كأف لكػؿ  ػيء معيػارا  بػد مػف ا لتػزاـ
 (5222به)أبك النكر، طةؿ بف محمد، 

 المطمب الثالث: أهـ المعارؼ كالتطبيقات التربكية لممقاصد في التربية األمنية
جيػؿ ال ػباب إف النظر إلب أهـ المعارؼ التي يؤثر فقدها ىمب الكىي األمني لػدل  

كالمراهقيف كالتي ل ا تعمػؽ أكيػد بالتربيػة األمنيػة كأهػداف ا تتجمػب فػي المعرفػة المقاصػدية  
حيػػث تتجمػػب تمػػؾ المعرفػػة فيمػػا تقدمػػه مػػف بيػػاف كم ػػارات يمكػػف تفصػػيم ا فػػي التػػالي)أبك 

 (:5222النكر، طةؿ بف محمد، 
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يا الصػكرة ال ػاممة بياف انطػار العػاـ لم ػريعة، كالتصػكر الكامػؿ لإلسػةـ، كتكضػ 
لمتعاليـ كاألحكاـ، لتتككف النظػرة الكميػة انجماليػة لمفػركع، كبػذلؾ يعػرؼ اننسػاف مػا يػدخؿ 

 في ال ريعة كما   يدخؿ في ا.
  إبراز ىمؿ الت ريخ كحكمه كأغراضه كمراميه الجزئية كالكمية العامػة كالخاصػة فػي

  تب مجا ت الحياة كفي مختمؼ أبكاب ال ريعة.
 بػػيف خاصػػيتي األخػػذ بظػػاهر الػػنص، كا لتفػػات إلػػب ركحػػه كمدلكلػػه ىمػػب  التكفيػػؽ

كجه   يخؿ فيه المعنب بالنص، ك  العكػس، لتجػرم ال ػريعة ىمػب نظػاـ كاحػد   
 اختةؼ فيه ك  تناقض.

  التقميػػؿ مػػف ا خػػتةؼ كالنػػزاع الفق ػػي كالتعصػػب المػػذهبي، كذلػػؾ باىتمػػاد ىمػػـ
 يؽ ادراء المختمفة، كدرء التعارض بين ا.المقاصد في ىممية بناء الحكـ، كتنس

  إبػػراز أهػػداؼ الػػدىكة انسػػةمية التػػي ترمػػي إلػػب تحقيػػؽ مصػػالا النػػاس، كدفػػخ
المفاسد ىػن ـ، كذلػؾ ير ػد إلػب الكسػائؿ كالسػبؿ التػي تحقػؽ السػعادة فػي الػدنيا 

 كالفكز برضكاف ا في ادخرة.
 كقػػػائخ كاسػػػتنباط ف ػػػـ النصػػػكص كتفسػػػيرها ب ػػػكؿ صػػػحيا ىنػػػد تطبيق ػػػا ىمػػػب ال

 األحكاـ من ا.
  تعػػػيف ىمػػػب تػػػرجيا مػػػا يحقػػػؽ المقاصػػػد كيتفػػػؽ مػػػخ أهػػػداف ا فػػػي جمػػػب المنػػػافخ 

 كدفخ المفاسد.
  تأكيػػد خصػػائص صػػةحية ال ػػريعة كدكام ػػا ككاقعيت ػػا كمركنت ػػا كقػػدرت ا ىمػػب

 التحقؽ كالتفاىؿ مخ مختمؼ البيئات كالظركؼ كاألطكار.

 نصكصػ ا كأحكام ػا معقكلػة المعنػب، كمبنيػة  إدراؾ ىمماء ال ريعة انسػةمية أف
ف كػاف يتمقػب التكػاليؼ بػركح القناىػة كاليقػيف  ىمب النظر كا سػتد ؿ، فالمسػمـ كا 
بأحقيت ػػا، كيطبق ػػا كهػػك تممػػؤة الثقػػة بخيريت ػػا، إ  أف ذلػػؾ   يمنػػخ مػػف التمػػاس 

 الحكمة مف ت ريع ا.
 د ال ريعة انسةمية: ق( بعض التطبيقات التربكية ىمب مقاص5252كيذكر يالجف )

تكجيػػه المعممػػيف كالمتعممػػيف إلػػب تحقيػػؽ مقاصػػد العمػػكـ حسػػب كج ػػة نظػػر انسػػةـ  .5
لمقاصػػد العمػػكـ، كحسػػب القكاىػػد األصػػكلية، كهػػي تحقيػػؽ الخيػػرات كدفػػخ ال ػػركر ىػػف 
النػػاس، كيػػتـ ذلػػؾ أك ن بتعميم ػػا مػػف أجػػؿ اسػػتخدام ا لتحقيػػؽ الخيػػرات كدفػػخ ال ػػركر 

 ىن ـ.
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ميف إلب انكثار مػف النيػات الحسػنة كتحسػيف مقاصػدهـ مػف تعمػـ العمػكـ تكجيه المتعم .5
كتعميم ا ب صةح أنفس ـ كأك دهـ كمجتمع ـ كصناىة مػا تمػـز صػناىته ل ػـ كألمػت ـ 

 بم ركىات خيرة.

 تكجيػػػػػه المعممػػػػػيف كالمتعممػػػػػيف إلػػػػػب المسػػػػػارىة إلػػػػػب انسػػػػػ اـ فػػػػػي تقػػػػػدـ األمػػػػػة  .2
 باألىماؿ العممية.

مسػػارىة إلػػب الخيػرات كمكافحػػة ال ػػركر كالمفاسػػد، كذلػػؾ بػػالعمـ تربيػة ال ػػباب ىمػػب ال .2
 كاألمر بالخير كالن ي ىف ال ركر كتدريب ـ ىمب ذلؾ في المدرسة.

تبصير المتعمميف بمقاصد كؿ ىمـ يتعممكنه، كتبصيرهـ بكسائؿ تحقيؽ هػذة المقاصػد،  .1
يجػب  إذ السمكؾ مػف غيػر تحديػد ال ػدؼ قػد يػؤدم إلػب ىػدـ تحقيػؽ األهػداؼ، ككػذلؾ

 تبصيرهـ بكيفية تحقيؽ هذة المقاصد.

 إبعاد النا ئيف ىف كؿ ما يضرهـ كيفسدهـ. .6

2. .  تكجيه المتعمميف إلب تحقيؽ مقاصد ال ريعة في تعمـ العمـك

تكجيه المتعمميف إلب العمػؿ بمػا يتعممػكف فػي كػؿ الميػاديف كتعمػيـ مػا يتعممكنػه كىػدـ  .2
 كتماف العمـك كالمعارؼ.

زالة المفاسد اتدريب الطةب ىمب جمب  .2  كانضرار بادخريف.لمصالا ألنفس ـ كا 

تكجيػػه المعممػػيف كالمتعممػػيف ىمػػب المحافظػػة ىمػػب ديػػن ـ كأنفسػػ ـ كىقػػكل ـ كأمػػكال ـ  .51
، 5252كأىراضػػ ـ كا بتعػػاد ىػػف كػػؿ مػػا يضػػر هػػذة الكميػػات الخمس)يػػالجف، مقػػداد ، 

62) 

 

 المطمب الرابخ: بمكرة فقه مقاصد ال ريعة تربكيان 
با تعالب كما يتبعه مف أركاف انيماف كما يعززة كيزيدة في القمػكب لػه  إف انيماف

أثػػرة فػػي الحفػػاظ ىمػػب األمػػف بمػػا يقػػررة مػػف كىػػي أمنػػب، يعتمػػد ىمػػب المراقبػػة كالمحاسػػبة 
الذاتيػػة، ككممػػا زاد انيمػػاف زاد معػػه الػػكرع كالتقػػكل التػػي تحجػػز ىػػف المحػػاـر كىػػف الجػػرائـ 

ألمػػف كتضػػر بػػالنفس كبػػاليير، كهنػػا أصػػؿ معنػػكم جػػامخ: كسػػائر المكبقػػات التػػي تزىػػزع ا
  صحيا البخارم()المسمـ مف سمـ المسممكف مف المسممكف مف لسانه كيدة( )

ف الحػػديث ىػػف مقاصػػد ال ػػريعة كأثرهػػا فػػي تنميػػة الػػكىي األمنػػي اىتمػػادنا ىمػػب  كا 
العاديػة سمطاف ال ريعة في القمكب كما في المقاصد مف خطاب لمعقؿ كالمسممات الفطرية ك 

التي يطػرد أكثرهػا ىنػد أفػراد المجتمعػات مسػممة كغيػر مسػممة  تنبػه ىمػب أهميػة المقاصػد 
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ال رىية كتعمم ا ككيفية استنباط ا ككيفية تكظيف ػا كتكطين ػا فػي كفايػات المعمػـ المعرفيػة 
 ككيفية تدريس ا كتكظيف ا في تطبيقات التربية األمنية.

ف إنضاج ىمـ المقاصد في العقكد األ خيرة كالتي ظ رت في كتابػات بعػض العممػاء كا 
كمػا تناكلتػػه الرسػػائؿ العمميػػة فػي كميػػات ال ػػريعة مػػف دراسػػات تحميميػة  كػػؿ ذلػػؾ مكػػف مػػف 
ت كيؿ المعرفة المقاصدية ك كمت مصادر يحتاج إلب بمكرت ا كي تتحكؿ إلػب منػاهس حتػب 

منظكمة التربية األمنيػة،  يتـ التةقا بيف العمـك ال رىية كالعمـك التربكية، ثـ مف بعد تخدـ
فػػ ف مػػف م ػػاـ تيسػػير تعمػػيـ الفقػػه فػػي الجامعػػات تحػػكؿ محتػػكل الكتػػاب الفق ػػي مػػف مػػادة 

 ىممية إلب مادة تعميمية كمف كتب مصادر إلب كتب مناهس.
ذا كانت قضية تدريس الفقه في الجامعات مف القضايا التي حظيػت باهتمػاـ كبيػر  كا 

المقاصد ينبيػي أف يتصػدر تمػؾ ا هتمامػات سػيما فيمػا  مف الجامعات كالمؤتمرات  ف ف فقه
يخػػػص مػػػدرس المػػػكاد ال ػػػرىية  فقػػػد  ػػػيمت تمػػػؾ ا هتمامػػػات حيػػػزان كبيػػػران فػػػي تكصػػػيات 
المؤتمرات لمعناية بطرؽ تدريس ا كتنظػيـ محتكاهػا سػكاءن فػي الجامعػات أك مػدارس التعمػيـ 

الفقػه كالعمػكـ ال ػرىية فػي  ىقدت ىدة مػؤتمرات لمناق ػة قضػايا تػدريس مػادة   العاـ  حيث
ممكاكم، فتحػػي حسػػف، كآخػػركف ، كميػػة التربيػػة ككميػػة ال ػػريعة، كقػػد ىنيػػت فػػي تكصػػيات ا)

ػا، كالبحػث فػي طػرؽ تحصػيؿ  (5221 بالتنبيه ىمب أهمية تجديد تػدريس مػادة الفقػه ىمكمن
دخاؿ كسائؿ التدريس الحديثة ىمي ا كدىت كذلؾ إلػب "تعزيػز المحػاك ت ال تػي مفاهيم ا، كا 

نخراج ػػا بػػأم  ػػكؿ مػػف األ ػػكاؿ فػػي  تفصػػؿ بين ػػا     تجمػػخ بػػيف الدراسػػات انسػػةمية ك  
، ك"إلػػب  (5222هايػػؿ، داكد ىبػػد الحفػػيظ ، بعضػػ ا بعضػػان" ) كاحػػدة يعػػزز  منظكمػػة ىمميػػة 

 ىرضػ ا، كطريقػة الدينيػة بالمفػاهيـ ا هتمػاـ خػةؿ مػف ىممػي صػحيا كىػي إيجػاد ضػركرة

 تدريس ا" في الحديثة ا ستراتيجيات كتطبيؽ
رجػاع بعضػه إلػب بعػض  كيقكؿ   اب الديف القرافي في بياف أهمية تقريػب الفقػه كا 
ف جؿا إذا كاف مبددنا تفّرقت حكمتػه، َكَقػػماْت  بصكرة تيرم ىمب تعممه: "كأنت تعمـ أف الفقه كا 

ذا رتبت األحكاـ مخرجػة ىمػب قكاىػد ال ػرع، م بنيػة طةكته، كضعفت في النفكس ِطمبته، كا 
ىمب مآخذها ن ضت ال مـ حينئذ  قتباسػ ا، كأىجبػت غايػة انىجػاب بػتقمص لباسػ ا..." 

 .(5111رابطة الجامعات انسةمية ، )
ىف كتاب المكافقات الذم يعد أحد األكىية  -كقاؿ ال يخ بكر بف ىبد ا أبك زيد  

ب كضػعه هػذا انمػاـ، األكاديمية لفقه المقاصد كمرحمة نضكج لفتت أنظػار العممػاء: "كالكتػا
ليككف )كسيمة إلػب فقػه ا سػتبناط( بحػذؽ المسػاف، كت ػخيص ىمػـ المقاصػد، إ  أنػه كفػي 
حقيقته، فقه في الديف، كمقاؿ متميػز فػي تكظيػؼ ا سػتقراء الكمػي لف ػـ نصػكص الػكحييف 
كىمػػـ متكامػػؿ بنظػػاـ ال ػػريعة كأسػػس الت ػػريخ كمقاصػػدة فػػي مصػػالا العبػػاد فػػي الػػداريف" 

 (. 5252، أبك إسحاؽ إبراهيـ بف مكسب ، )ال اطبي
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فػدمس المعرفػػة المقاصػدية ضػػمف بػػرامس أك مسػاقات إىػػداد المعمػػـ فػي كميػػة التربيػػة 
يحتاج نقؿ محتكل ىمـ المقاصد مف مفػاهيـ كحقػائؽ كتعميمػات كقكاىػد إلػب مػن س مبسػط 

مػب في نماذج كمكديك ت، أم: مف محتكل ىممي إلب محتكل تعميمي، كذلؾ حتػب يسػ ؿ ى
ػا لكػؿ معمػـ كثقافػة  ذا كػاف هػذا م من المعمـ ف مػه كتكظيفػه فػي تطبيقػات التربيػة األمنيػة، كا 
ىامػػة تحصػػف المعمػػـ قبػػؿ الطالػػب مػػف المفػػاهيـ الخاطئػػة ف ػػي أكثػػر أهميػػة فػػي حػػؽ معمػػـ 
المكاد ا جتماىية كهك غايػة فػي األهميػة فػي حػؽ معمػـ مػكاد التربيػة انسػةمية، ك  ِغنػب 

فيػة لييػرهـ مػف معممػي التعمػيـ العػاـ، كذلػؾ لمػا  نت ػار الم ػاكؿ األمنيػة ىنػه ككفايػة معر 
 كمةبست ا لمجميخ. 

كيػػرل الباحػػث أف هنػػاؾ خطػػكات إجرائيػػة لتحكيػػؿ ىمػػـ المقاصػػد إلػػب مػػن س كمسػػاؽ 
تربػػكم يناسػػب طبيعػػة مفػػاهيـ هػػذا العمػػـ كالعةقػػة التبادليػػة بػػيف مفرداتػػه  يمكػػف أف تعػػيف 

حصػػيمه بصػػكرة فعالػػة مػػخ التركيػػز ىمػػب تطبيقاتػػه، كيمكػػف تمثم ػػا المعمػػـ ىمػػب اكتسػػابه كت
 كالتالي:

 التحميؿ كالتصنيؼ: -أ
اهيـ كمػػا كفػػي هػػذة المرحمػػة يػػتـ تحميػػؿ مفػػردات ىمػػـ المقاصػػد كالتركيػػز ىمػػب المفػػ

يميزهػػا كأهم ػػا باىتبػػار الترتيػػب ال رمػػي لممفػػاهيـ كالتعمػػيـ القبمػػي لممعمػػـ كتحميػػؿ العةقػػات 
التي صييت بػيف كميػات ال ػريعة كجزئيات ػا، كبيػاف أثرهػا فػي ا سػتد ؿ الػذم يقػرر رىايػة 
المصػالا كبيػػاف جػػادة ال ػػريعة فػػي تكثيػػر المصػالا كتقميػػؿ المفاسػػد كالتػػي يزخػػر ب ػػا كتػػب 

 ػاء ككتػاب المكافقػات لم ػاطبي ككتػاب القكاىػد الكبػرل كالصػيرل لمعػز بػف ىبػد السػةـ الفق
ككتاب ا ستد ؿ لمدبكسي ككتب  يخ انسةـ بف تيمية كابف القيـ  حيػث تجػد قكاىػد ىمػـ 
المقاصػػػد منت ػػػرة في ػػػا، كقػػػكل ـ:   يعػػػارض كمػػػي بجزئػػػي، كأف الجزئيػػػات لػػػك اجتمعػػػت   

  يعكد ىمب الكمي بانبطاؿ....الخ..تعارض الكمي، كأف الجزئي  

 تنظيـ المحتكل: -ب

فػي  -المعمػـ-كفي هذة الخطكة يتـ التيمب ىمب الصعكبات التػي قػد يجػدها الطالػب 
 تعمـ فقه المقاصد مف كتب الفقه، حيث يراىب التالي:

ترتيػػب المحتػػكل كفػػؽ طبيعتػػه التػػي تناسػػب تعممػػه كمػػخ مراىػػاة أنػػكاع التػػدرج  -
 كغيرة.المنطقي كالنفعي 

اختيػػػار طريقػػػة تصػػػميـ تناسػػػب طبيعػػػة مفػػػردات هػػػذا النػػػكع مػػػف الفقػػػه كتبنػػػي  -
كمناسػػبة المػػدخؿ المنظػػكمي فػػي  -المعمػػـ-الطريقػػة التػػي تركػػز ىمػػب تفعيػػؿ دكر المػػتعمـ 

صياغة المحتكل كالنظرية التكسعية لريجمكث في التصميـ كذلؾ لما ل ا مػف نظػرة  ػمكلية 
لتػػي ركػػزت ىمػػب تفعيػػؿ دكر المػػتعمـ مػػخ اسػػتخداـ جػػاءت كخةصػػة لمتجػػارب كالدراسػػات ا
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المنظمات المعرفية كالنماذج التخطيطية انجرائية التي تيسر ف ـ أكبػر لتطبيقػات المقاصػد  
حيث تتبخ هذة النظرية جممة مف الخطكات التتابعية "كهذة النظرية تسػتخدـ لتسػ يؿ تنظػيـ 

بقػػي التعمػػيـ فػػي الػػذاكرة لمػػدة طكيمػػة أك بنػػاء المحتػػكل كتتػػابخ انجػػراءات المعقػػدة، كبػػذلؾ ي
 كتقكـ ىمب ثةثة افتراضات:

الػػتعمـ يبػػدأ مػػف الفكػػرة العامػػة إلػػب المجػػردة أك ن ثػػـ يتػػدرج إلػػب تعمػػيـ األمثمػػة   -أ  
 المادية المحسكسة.

تنظػػيـ محتػػكل التعمػػيـ يسػػير مػػف أىمػػب إلػػب أسػػفؿ، كمػػف العػػاـ إلػػب الخػػاص،   -ب 
 كمف المجرد إلب المحسكس.

 التعميـ يأتي ىمب مراحؿ.  -ج 
 كتقـك هذة النظرية ىمب ىدة خطكات أساسية، هي:

  تحديػػد المقدمػػة ال ػػاممة: كهػػي األفكػػار العامػػة كال ػػاممة التػػي تتضػػمن ا الم مػػة
 التعميمية.

  القياـ بعممية الت ػبيه: كهػي ىبػارة ىػف ىمميػة مقارنػة بػيف مػا جػاء فػي المقدمػة
 دل المتعمـ.ال اممة كتثبيت ا بمكضكع آخر مألكؼ ل

  تحديػػد مراحػػؿ التفصػػيؿ: كهػػي ىبػػارة ىػػف تفصػػيؿ تػػدريجي لمػػا جػػاء فػػي المقدمػػة
ال اممة مف أفكار كمعمكمػات ىمػب مراحػؿ، كقػد تحتػاج ىمميػة التفصػيؿ هػذة إلػب 
مرحمػػػة أك مػػػرحمتيف أك ثػػػةث مراحػػػؿ أك أكثػػػر، كهػػػذا يعتمػػػد ىمػػػب حجػػػـ المػػػادة 

 التعميمية الكمية المراد تنظيم ا كتعمم ا.

 قياـ بعممية الربط: كهي إيجاد العةقة بيف كؿ مرحمػة تفصػيميان كربط ػا بالمرحمػة ال
 التي تسبق ا كالتي تتبع ا، كذلؾ لتككيف نظرة كمية  اممة حكؿ المادة التعميمية.

 .التمخيص: ىرض مكجز ألهـ األفكار كالمفاهيـ كالمبادئ كانجراءات  

  أن ػا تكضػا العةقػات الداخميػة  التركيب كالتجميخ: حالػة خاصػة مػف التمخػيص إ
 التي تربط األفكار الرئيسة كبعض ا البعض.

  الخاتمػػة ال ػػاممة: حالػػة خاصػػة مػػف التجميػػخ كالتركيػػب إ  أن ػػا تكضػػا العةقػػات
الخارجية التػي تػربط األفكػار الرئيسػة. )السػعيد، رضػا مسػعد، كالنمػر، محمػد ىبػد 

 (56، 5116القادر ، 
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 بناء كحدات إثرائية: -
بحيث تخدـ العةقة بيف التطبيقػات األمنيػة كىمػـ المقاصػد كتخضػخ لمعػايير الػتعمـ  

مػػف إتقػػاف م ػػارات  -المعمػػـ-الػػذاتي فػػي صػػكرة مكديػػك ت تعميميػػة مبّسػػطة تمكػػف الطالػػب 
 ا ستد ؿ كتكظيؼ المقاصد ال رىية بصكرة تناسب مستكل طةب التعميـ العاـ.

 بناء دليؿ األستاذ الجامعي: -

ناية بعمػـ المقاصػد كأثػرة انيجػابي فػي تحقيػؽ أهػداؼ التربيػة األمنيػة يتطمػب إف الع
هػػػذة الخطػػػكة  حيػػػث إف اىتمػػػاد األسػػػاليب كاسػػػتراتيجية التػػػدريس التػػػي تناسػػػب المنحػػػب 
لقاء  المنظكمي كالتكسعي تحتاج إلب تدريس بعناية تتجاكز الطرؽ التقميدية مف محاضرة كا 

تقدمة التي قد تيسر ترميز ثنائي لممعمكمة كتفعيؿ دكر دكف تفعيؿ الم اركة كالمنظمات الم
سػػينعكس ىمػػب قػػدرة المعمػػـ فػػي ممارسػػة تعمػػيـ  -ك  بػػد–الن ػػط كهػػذا -المعمػػـ-الطالػػب 

المقاصػػد ال ػػرىية بالطريقػػة كاألسػػمكب المناسػػب فػػي التعمػػيـ العػػاـ، كهػػذا جػػزء مػػف ىمميػػة 
كمػػادة يتمقاهػػا المعمػػـ كيعػػرؼ ا تسػػاؽ بػػيف بػػرامس انىػػداد التػػي تنػػتظـ المقاصػػد ال ػػرىية 

طػػرؽ تدريسػػ ا، كبػػيف المػػن س المدرسػػي كتصػػميـ محتػػكاة بصػػكرة تناسػػب التػػدريس كفػػؽ 
 استراتيجية ريجمكث التكسعية أك الطريقة المنظكمية في التدريس. 

 قرب مصادر المقاصد ال رىية:
 إف مف أجمب ما يستنبط منه مقاصد ال ريعة كيبيف حكم ا كمحاسن ا، هك ما جػاء
مف صريا النصكص التػي تقررهػا، ثػـ مػا جػاء فػي هػدم النبػي صػمب ا ىميػه كسػمـ مػف 
تمثؿ تمؾ الحكـ كالمقاصد كما ىززها مف مكمةت كمذكرات كمقدمات سػاىدت ىمػب تػكطيف 

حتػػب  ػػكمت  -رضػػكاف ا ىمػػي ـ -تمػػؾ المقاصػػد كالمحاسػػف فػػي امتػػداد حيػػاة الصػػحابة 
انػػت القػػيـ الخمقيػػة هػػي الكسػػيمة لتعزيػػز تمػػؾ المعػػاني ميػػك ت ـ كاتجاهػػات ـ انيجابيػػة، كك

كتقريرهػػا فػػي إرث الجيػػؿ، فجػػاء التػػابعكف ب حسػػاف مسػػت ديف بمػػف سػػمف ـ مػػف الصػػحابة، 
فظ ػػكر المقاصػػد كرسػػكخ ا فػػي ىقػػكؿ كأفئػػدة القػػركف الفاضػػمة قمػػؿ األخطػػار كالت ديػػدات 

ت ـ كجػرت ممارسػة كىمػؿ الداخمية كالخارجيػة، فمفػاهيـ التربيػة األمنيػة التػي ممكػت تصػكرا
كػػاف في ػػا مقنػػخ لممنػػافؽ كالعميػػؿ كالطػػابكر الخػػامس الػػداخمي كزهػػد العػػدك فػػي الخػػارج لمػػا 
يجػػرم مػػف مقكمػػات األمػػف كالحفػػاظ ىميػػه، فمػػا يػػراة مػػف كىػػي بمقاصػػد ال ػػريعة كتصػػديؽ 
مػػنعكس ىمػػب تػػربيت ـ األمنيػػة، ف ػػـ ىمػػب درجػػة مػػف التحسػػس ألم بػػادرة خطػػرة أك ضػػرر 

مف مقصػػد  ػػريؼ رىػػاة ال ػػرع فػػي صػػكر  ػػتب، كلقػػد كػػاف سػػمكؾ الكبػػار يصػػيب ـ، فػػاأل
التمقائي مدرسة لألطفاؿ كلمصيار، ف ـ أكىب مػا يكػكف لمحقػائؽ كلمعػارؼ األمنيػة كمؤ ػر 

 نضكج ذلؾ  ما انعكس ىمب معالـ الر د المبكر التي أذهمت األجياؿ التي بعدهـ.
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 ألمنيةالمطمب الخامس: ىةقة القيـ الخمقية بالتربية ا

إف أم ىممية تربكية تعتمد خمفية نظريػة ت ػتؽ من ػا معرفت ػا كم ارات ػا األساسػية 
ف مػػا ي ػػكؿ النظريػػة انسػػةمية التربكيػػة هػػك جممػػة األصػػكؿ ال ػػرىية كميات ػػا  كقيم ػػا، كا 
كمقاصػػدها، فػػالقيـ الخمقيػػة كتحديػػد الميػػك ت كا تجاهػػات انيجابيػػة   تبنػػب كيفمػػا اتفػػؽ، 

رئيسة تنبثؽ مف النصكص القطعية التي   تحمػؿ  ػفرة الباحػث الفكريػة أك فرسـ المعالـ ال
 المجت د، بؿ تمقب قبكل ا بما تدؿ به مف انتساب إلب أصكؿ ال ريعة كمقاصدها ال ريفة. 
كألف تقرير هذة الحقيقة يتعمؽ بمقصد الدراسة كهك التأكيػد ىمػب المقاصػد ال ػرىية 

دريسػػه، فسنسػػتطرد قمػػيةن بمػػا يظ ػػر أهميػػة حضػػكر فػػي بنػػاء مػػن س التربيػػة األمنيػػة كفػػي ت
المقاصد في المعالجات التربكيػة لممعرفػة كتعميم ػا كتعمم ػا، فػ ف أم ممارسػات ىمميػة فػي 
أم مجػػاؿ مػػف مجػػا ت الحيػػاة صػػارت اليػػـك ىمػػةن ممن جػػان يخضػػخ لنظريػػات أك ُتمػػرر تمػػؾ 

يػػات فػػي التنبػػؤ كالتفسػػير النظريػػات ىمػػب تمػػؾ المجػػا ت لمتجريػػب كاختبػػار كفػػاءة تمػػؾ النظر 
قيمنا تنبثؽ مػف -ك  بد -كالتحكـ في المخرجات في المجاؿ المتعيف، كهذة النظريات تحمؿ 

رؤية أصحاب ا كتصكرهـ لمككف كالحياة كالخالؽ، كتحمؿ خصكصيات بمػد المن ػأ كىػادات ـ 
تػؤثر  كتقاليدهـ حتب لك تصكرت نظرية فػي ىمػـ مػف العمػـك البحتػة، فػ ف خمفيت ػا النظريػة

 في تكظيف ا كبمكرت ا التطبيقية لتخدـ رؤية أك فمسفة معينة.
كتػػػػػتةقا العمػػػػػكـ التقنيػػػػػة كا جتماىيػػػػػة كىمػػػػػكـ األحيػػػػػاء، فالمجػػػػػاؿ ا قتصػػػػػادم  

ليجرب ػا فػي مجالػه  -مػثةن -كا جتماىي كالسياسي يستعير نظريات ناجحة في مجاؿ تقني 
رات كدقة النتائس التي تضػيؽ مسػاحت ا رغـ الفرؽ بيف درجة الدقة في السيطرة ىمب المتيي

فػي الدراسػات العمميػػة  كػؿ ذلػؾ فػػي مقاربػة لمكصػكؿ إلػػب الػتمكف كالسػيطرة التػػي قػد يكػػكف 
في ػػا مف ػػـك الخػػالؽ نػػدان كتحػػدينا أك مػػا كراء الطبيعػػة الػػذم   يػػركف إلػػب سػػمطانه ك  مجػػاؿ 

 لمتحقؽ مف قدرته. 
قمي كمنطقي يعتمد ىمػب خصػائص كمما ينبه ىميه أف كفاءة النظرية مف منظكر ى

المجػاؿ كالنظػر المنظػكمي لكافػػة المتييػرات التػي تػؤثر فػػي اختيػار الفػركض كاختبارهػػا، كأف 
النظػػر الفمسػػفي التجزيئػػي الػػذم يعػػد السػػند النظػػرم لتمػػؾ النظريػػات كالػػذم يصػػنؼ الييبيػػات 

ثير مف النظريػات كد  ت ا بالفكر الخرافي قد ىزؿ الديف ىف الدنيا في النمكذج اليربي، فك
ا جتماىيػة اليربيػػة ىممانيػػة تست ػؼ خمفيت ػػا النظريػػة مػػف الفمسػفة اليكنانيػػة الكثنيػػة كمػػا 
طكرة المسممكف كنقحػكة مػف تمػؾ الفمسػفات فػي نمكذج ػا األصػمي التجزيئػي كأىادكهػا كمػا 

يػرب هي معزكلة ىف من اج النبكة، فمـ تعالس تمؾ الفاقرة التي امتد أثرها إلب المحظة في ال
كال رؽ في المجتمخ المسمـ كالمسيحي  بؿ زاد ىمؽ ال كة في اليرب الثكرة ىمب الكنيسػة 

ف كػػاف ضػػعيفان -التػػي تمثػػؿ رابطػػان  بػػيف الػػديف كالػػدنيا، كجػػابرنا لتمػػؾ القطيعػػة كم كننػػا مػػف -كا 
ال ركر التي جرت ا النظريات العممانية كفمسػفت ا انلحاديػة كالتػي اكتػكل ب ػا البػر كالفػاجر 

النصارل، ف ف حظ أكركبا مػف آثػار تمػؾ النظريػات ال دامػة هػك األكفػر، فمػف نظريػات  حتب
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الصػػراع إلػػب نظريػػات الكفػػاؽ إلػػب تخػػبط حمػػؿ معػػه حػػربيف ىػػالميتيف  ػػقيت ب مػػا أكركبػػا 
ىقػػكدان، سػػحقت ى ػػرات المةيػػيف مػػف الجمػػاجـ كالعظػػاـ التػػي فاقػػت ىصػػابات الفػػايكنس فػػي 

 العصكر الكسطب ضراكة كفتكان.
الكقػػت الػػذم نجػػا ركاد العمػػـك الطبيعيػػة نجاحػػان بػػاهران كأحكمػػكا إنتػػاج كسػػائؿ  كفػػي

الػػذيف ىبػػركا المسػػتقبؿ بػػدكف "بصػػائر" كحػػي  -الحيػػاة كأدكات ػػا، فػػ ف الفةسػػفة الكضػػعييف 
لػػـ ينجحػػكا فػػي اكت ػػاؼ محيطػػات المسػػتقبؿ كمراسػػيه، كىػػادكا بنظريػػات ظنيػػة  -صػػحيا 

فممػػا صػػار المسػػتقبؿ حاضػػران، كتحػػكؿ غيبػػه إلػػب مضػػطربة ىػػف المن ػػأ كالحيػػاة كالمصػػير. 
كقائخ م  كدة  جاء قدر الصكاب في اليايات كالمقاصػد التػي طرح ػا الفةسػفة الكضػعيكف 
بنسبة الصكاب الذم كاف فػي معتقػدات إنسػاف مػا قبػؿ الك ػكؼ الجيرافيػة، يػكـ كانػت هػذة 

ة ج ػػنـ الممتػػدة المعتقػػدات تػػرل أف األرض منبسػػطة، كأف  ػػفؽ اليػػركب األحمػػر هػػك ألسػػن
كراء األرض، كأف المحيطات مميئة بال ياطيف كاألفاىي المرىبػة، فمػف ابتعػد ىػف السػكاحؿ 
المألكفػػة تخطفتػػه هػػذة ال ػػياطيف كاألفػػاىي، كمػػف نجػػا كبمػػغ حافػػة األرض هػػكل فػػي بحػػار 

 ج نـ المترامية. 
كمػا – ككاف مف آثار التخبط العقائدم الذم أفرزته الفمسػفة الكضػعية أف سػار العمػـ

بػػػة تصػػػكر كاضػػػا ىػػػف غايػػػات الحيػػػاة كمقاصػػػدها، فتكدسػػػت )الكسػػػائؿ( بػػػة -زاؿ يسػػػير
 )غايات(".
ذا كانت هناؾ قيمػة خمقيػة   "إف القيـ الخمقية انسةمية   ت تؽ إ  مف ال ريعة كا 

ف ما جػاءت بػه الحنيفيػة السػمحة مػف  ا، كا  إنسانية فال رع ي ذب ا كيؤكدها كيزيدها كضكحن
 مة كانت في لجة الجاهمية أكبر  اهد ىمب هذة الفضيمة.رفعة كسناء أل

فعف أبػي هريػرة رضػي ا ىنػه قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا صػمب ا ىميػه كسػمـ: )إنمػا  
رجا ن كنسػاء،  -. كينكة )الرفاىي( "إذا كنا اليكـ مسند أحمد(بعثت ألتمـ صالا األخةؽ( )

يـ النابعػػة مػػف الػػديف انسػػةمي، فػػ ف فػػي أ ػػد الحاجػػة إلػػب التمسػػؾ بػػالق - ػػيكخان ك ػػبابان 
حاجة أبنائنا كبناتنا الصيار إلي ا أ د كأىظـ كىمينا أف نأخذ بيد تمؾ البراىـ الصييرة التػي 

 ما زالت قابمة لمت كيؿ كالتييير حسب إرادة الكبار كتخطيط ـ"

 ميةالجكانب العم تمثؿ ألن ا انسةمية، التربكية النظرية في األساس حجر هي "كالقيـ

 فػي القػيـ ألف إلػخ، أمػر.... ككلػي كاندارم، كالمعمػـ، الطالػب، مػف لكؿ  زمة ف ي التربكية،

 (.5221822الرفاىي، ىبد الرحيـ ، " )استثناء دكنما كم ا التربية لمجا ت  اممة انسةـ
ا تنجا أف يمكف   التربكية "كالمعرفة  انسػةـ باىتبػارة ىػف تجػاكزت إذا حقيقينػا نجاحن

 يكػف لػـ جديػد مػا لفكػر محػؿ فػة ىميػه كبناءن  كالعالـ، كاننساف، الحياة، ىف لمعطياته دنامحد

ا يكػكف أف لػه أريػد إذا انسػةـ مػف نابعنػا أبػك العينػيف، ىمػي العػالـ" ) مػف البقعػة ل ػذة صػالحن
 (5221،  خميؿ
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( أنه "ليس هناؾ كسيمة لتربية الخمػؽ إ  الػديف، بػؿ الػديف ٕٜٛٔكيؤكد )الجندم: 
كحػػدة، فػػالعمـ كالفمسػػفة   يجػػدياف فػػي تربيػػة النفػػكس كتزكيػػة األركاح إ  إذا اسػػتندا إلػػب 
الػػكازع الػػديني، فالػػديف انسػػةمي كحػػدة هػػك القػػادر ىمػػب ت ػػذيب النفػػكس كتزكيػػة األركاح 

 (5225كتحقيؽ السعادة لمفرد كالمجتمخ في الدنيا كادخرة" )الجندم، أنكر ،

ف أهداؼ التربية األمنية  الكجدانية التي تنتظـ تنميػة القػيـ الخمقيػة كأحػد أهػداف ا كا 
الكجدانية يستمد مف نفس المعيف  فالقيـ هي التػي تحمػي مقاصػد ال ػريعة كتحقق ػا كهػي 
التي تكلدت مف أصكل ا، كب ذا تتقارب ال قة بيف كثػرة التعػاريؼ انجرائيػة لمقػيـ األخةقيػة 

 ل ا خمفيات   تمت إلب ديف انسةـ بصمة.  التي تتكسخ في العبارة لتستكىب أصكؿ فكرية
 المطمب السادس: طرؽ تنمية القيـ الخمقية

إف تحقيػػؽ أهػػداؼ التربيػػة األمنيػػة مرهػػكف بالتكامػػؿ بػػيف مفػػردات العمميػػة التربكيػػة، 
فالمعرفة األمنية تحتاج إلب حاضنة أخةقية تحكؿ تمؾ المعرفة إلب م ارة إجرائية، كا تجاة 

 مارسة حية تعكس ت بخ بالفضيمة الذم تحكؿ دكف الرذائؿ كمقدمات ا.األخةقي إلب م
كلقد كاف هدم النبي صمب ا ىميه كسمـ أسكة في كيفية تنمية الفضيمة كقدكة يتأسب 
ب ا في تمثؿ أنكاع القيـ ا جتماىية كاألخةقية كانيمانية كالكطنية التي ظ رت ممارسات 

ا تأسس به مف حكله مف الصحابة، فكانكا نمكذجان مزيدان تتابخ تأثيرة قركنان،  كهدينا صالحن
ـْ ِفي َرُسكِؿ الماِه ُأْسَكةه َحَسَنةه﴾ ]األحزاب:  [.55قاؿ تعالب: ﴿َلَقْد َكاَف َلُك

ف مرحمػة التعمػػيـ العػاـ مػػف ىمػر الفػػرد فػػي مجتمعػه رافػػد كمؤسػس لمراحػػؿ الر ػػد  كا 
خةقيػة فػي الة ػعكر  ليسػتدىيه فػي الةحؽ، كفي ػا تكػرس الحقػائؽ كالمبػادئ كالقكاىػد األ

 مكاقفه كتصرفاته في الظركؼ التي ت كؿ ت ديدان ىمب حياته أك مجتمعه أك كطنه.
ف كانت هػي  ف قيـ التربية األمنية الخمقية التي تتصدر م اهد المكقؼ األمني، كا  كا 
التػػي ينبيػػػي أف يسػػػت دف ا المػػػن س التربػػػكم األمنػػػي فػػػي أم محضػػػف تعميمػػػي، سػػػكاء فػػػي 

مؤسسة األمنية أك مؤسسات التربية كالتعميـ أك غيرها مػف قنػكات التكاصػؿ كالتعمػيـ، فػ ف ال
تحقيؽ مثؿ تمؾ القيـ مرهكف بحصيمة القيـ المصاحبة الداىمة. كهػذا ينبػه ىمػب أف قضػية 
م مة في تعزيز القيـ الخمقية التي تحقؽ المقاصد ال رىية األمنية، كهي أف ىمميػة تنميػة 

 تكاممية.القيـ الخمقية 
فاألسرة كالمسجد كالمدرسة كانىةـ كال خصيات ا جتماىية كم ـ  ػركاء فػي بنػاء 
القيـ األخةقية ىند األطفاؿ كالمراهقيف، فأزمة األخةؽ السائدة في المجتمخ هي تعبػر ىػف 
ف خصائص التربية األمنية تنسحب ىمب سائر القيـ مف  ضعؼ تمثؿ جممة القيـ ىمكمان، كا 

 لتنميت ا في المدرسة كالمجتمخ في المدينة كفي الريؼ، في السمـ كالحرب.حيث الحاجة 
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كا ىتبػػارات السػػابقة تقػػرر كسػػائؿ تنميػػة القػػيـ المعركفػػة كتكسػػيع ا حسػػب الرؤيػػة 
األمنية، كتدع هام نا كبيران لممعمـ في اختيار البدائؿ المناسػبة، فػ ف تمقػيف المفػاهيـ كتعمػيـ 

من جيف: الدمس أك ا ستقةؿ، كفػي كػة الحػاليف تظ ػر مػف  الممارسات األمنية يعتمد ىمب
أساليب تنمية القيـ الخمقيػة المتعمقػة بالتربيػة األمنيػة كتنسػجـ مػخ البعػد المقاصػدم كالتػي 
ترد ىمي ا كركدان أكلينا جممة مف األساليب التي تتطابؽ مخ أساليب التربية انسػةمية، لكػف 

 مقاصد ال رىية يمكف بيان ا كالتالي:مخ التركيز ىمب الجانب انثرائي لم
 أك ن: جانب العبادات كالمعامةت:

حيػػث أف العبػػادات يكػػكف في ػػا جانػػب بػػدني أدائػػي كجانػػب ركحػػي قيمػػي، فالصػػةة 
كالزكػػاة كالصػػـك تربػػي ىمػػب الصػػبر كالمكاظبػػة كا لتػػزاـ بال يئػػات كالكيفيػػات كاحتػػراـ رسػػكـ 

يرهػػا مػف خصػػاؿ البػػر كالصػػمة، كفػػي تػػدريس الجماىػة كرىايػػة  ػػعائر الػػديف كا حتسػػاب كغ
مادة التربية انسةمية كالمكاد ا جتماىية يمكف تعزيز هػذة القػيـ لكػي يكػكف تػدريس مػادة 
التربية األمنية امتدادان لتمؾ المعاني كالقيـ، كفي هذا السياؽ ينبه ىمب مقاصد ال ريعة في 

ف كانػت فػي بعضػ ا أظ ػر مػف بعػض، كجانػب المعػ امةت أكثػر إ  أنػه   تخمػك العبادات كا 
العبادات مف مقاصد  ريفة تقر القيـ األخةقية كاليايات المحمكدة، فالزكاة مثة في ا معنب 

 التراحـ كالتكاصي بالضعفاء كالتكافؿ ا جتماىي.
كفػػي التربيػػة بالمعػػامةت تػػرد جممػػة مػػف القػػيـ الخمقيػػة المطمكبػػة لمكفػػاء بالمقاصػػد 

نػػة رىايػػة قكاىػػد ا جتمػػاع كالتعػػايش كالتػػآخي التػػي تقمػػؿ مػػف ال ػػرىية كالتػػي تصػػب فػػي خا
ال حناء كال جراف كانقصاء الذم يكفر أرضان خصبة لترىػرع األخطػار التػي ت ػدد المجتمػخ. 
ذا كاف هذا في مادة التربية انسةمية فمادة التربيػة الكطنيػة تعػزز هػذة القػيـ بمػا تقدمػه  كا 

 مف مفاهيـ كحقائؽ ىممية داىمة.
 ا: القدكة:ثانين 

تُعتبر القدكة مف أنجا األسػاليب التربكيػة فػي التػأثير ىمػب سػمكؾ األفػراد كتكجي ػه  
 تكافر المثؿ األىمب أك النمكذج الذم تتكافر فيه الكج ة المناسبة.

ف معيننػػػا   ينفػػػد كز ؿ   ُيكػػػدار هػػػك هػػػدم قػػػدكة النػػػاس كأسػػػكت ـ مػػػف أمػػػر ا   كا 
ـْ ِفػػي َرُسػػكِؿ الماػػِه ُأْسػػَكةه َحَسػػَنةه  . قػػاؿفال ػػؤكبالتأسػػي بػػه فػػي سػػائر  تعػػالب: ﴿َلَقػػْد َكػػاَف َلُكػػ

[  ففػػي تكػػريس القػػيـ الخمقيػػة بصػػكرة مبا ػػرة كمػػادة الحػػديث أك فػػي المػػكاد 55﴾]األحػػزاب:
األخػػرل كالسػػيرة كمػػا كػػاف ىميػػه النبػػي صػػمب ا ىميػػه كسػػمـ مػػف رىايػػة لألمػػف كالسػػكينة 

ييمػػض التطػػرؼ كانرهػػاب الػػداخمي كالخػػارجي ىينػػه كانخػػاء كالتعػػايش كسػػائر القػػيـ التػػي 
ىن ا ليقدـ قدكات كأبطاؿ   يراىكف نظر الناس إلي ـ ك  ما يترتب ىمب خركقػات ـ األمنيػة 

 مف ىكاقب ك  ما يصيب الطالب مف خسارة بكقكىه في  باؾ الرذيمة كالجريمة.
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ف إىادة قراءة هدم النبي  كالمقاصد  كفيػؿ  كفؽ بعدم القيـ صمب ا ىميه كسمـكا 
بأف يظ ر  ػكاهد جماػة سػكاء فػي المػكاد الدراسػية أك فػي المػن س النظػرم لمتربيػة األمنيػة، 

يضػػيؼ بعػػدان نثػػارة الدافعيػػة لمػػتعمـ صػػمب ا ىميػػه كسػػمـ فا ست ػػ اد بالتفقػػه ىمػػب هديػػه 
 كلقبكؿ الحقيقة األمنية أك العممية. 

متةميػذ كي ػير إلػب األسػكة مػف الطػةب فالمعمـ يقدـ األسكة كيتمثم ا كيكػكف قػدكة ل
كالقػػادة كمػػف يحػػافظكف ىمػػب رىايػػة األمػػف، فيػػؤثركف ىمػػب أنفسػػ ـ كيضػػحكف بمطػػالب ـ 

 الحياتية رجاء استتباب األمف.
كفي هذا السياؽ يذكر ما يناسب ذلؾ مػف ال خصػيات انسػةمية كمكاقف ػا الرائػدة، 

ا القدكة كما يسعب به مف ىمؿ ليكاط  كفي هذا السياؽ يذكر المقاصد ال ريفة التي يتبناه
تمػػػؾ المقاصػػػد ككيػػػؼ خمػػػد ا ذكػػػر القػػػدكات مػػػف النػػػاس مػػػف سػػػائر الطبقػػػات كاألصػػػناؼ 

 كاألجناس  كؿ ذلؾ أن ـ اتبعكا أمرة ككقفكا ىند ما حد ل ـ مف معالـ.
 ثالثان: القصة:

إلػػب  القصػػة مػػف األسػػاليب الفعالػػة التػػي تػػؤثر فػػي األطفػػاؿ كالمػػراهقيف كيمتػػد أثرهػػا
 الكبار سيما إذا كانت أقرب إلب الكاقخ أك كاقعية، كيأتي فعاليت ا مف جانبيف:

أحدهما: هك الم اركة الكجدانية، كذلػؾ أف المجتمػخ أك القػارئ لمقصػة يتػابخ حركػة 
 األ خاص في القصة كيتفاىؿ مع ـ، فيفرح لفرح ـ، أك يحزف ىمي ـ.

كامػػؿ مػػف اننسػػاف  كذلػػؾ أنػػه  أمػػا الجانػػب ادخػػر: فربمػػا كػػاف يػػتـ ىمػػب غيػػر كىػػي
يضخ نفسه مخ أ خاص القصة، أك يضػخ نفسػه إزاءهػـ، كيظػؿ طيمػة القصػة يعقػد مقارنػة 

 خفية بين ـ كبينه.
كب ػػػػػذا التػػػػػأثير المػػػػػزدكج تثيػػػػػر القصػػػػػة انفعػػػػػا ت متمقي ػػػػػا كتػػػػػؤثر فيػػػػػه تػػػػػأثيران 

 (.51158222تكجي يان)مدككر، ىمي أحمد مدككر ، 
المن س المدرسي مثؿ فػي مػادة الميػة العربيػة كالتربيػة  كالقصة ل ا مداخؿ كثيرة إلب

ا مساحة في الكزف النسبي لممكضكىات التي تناق  ا التربيػة  انسةمية كالتاريخ كل ا أيضن
األمنية في من ج ا المستقؿ كيمكف تحكيم ا إلب مقركء أك مسمكع أك مرئي، كفػي انذاىػة 

ة ما يمكف تكظيفه تكظيفنا هادفان فػي تعزيػز كالصحافة المدرسية كتطبيقات األن طة المدرسي
القػػػيـ الخمقيػػػة التػػػي تسػػػتنبت ا تجاهػػػات انيجابيػػػة التػػػي   يتكقػػػخ تككين ػػػا لػػػدل الطالػػػب 

 باألساليب ا ىتيادية.
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 رابعان: الحكار كالمناق ة.
يعد الحكار مف أنجخ الكسائؿ فػي تنميػة القػيـ كتعزيزهػا لػدل الطالػب كهػك أقػكل مػا 

ػا خطيػران لػدل يككف أثران ف ي استفراغ ال جكف كاألكهاـ كاألفكار التي قػد تػكرث احتقاننػا كتأزمن
الطفؿ كالمراهؽ سيما كأف الطةب فػي المرحمػة الثانكيػة مػف التعمػيـ العػاـ أ ػد النػاس تػأثرنا 
بالخيػػا ت كالبطػػك ت كصػػناىة الػػذات، كهػػذة الفتػػرة تتميػػز بالتػػأثر باألكضػػاع المحميػػة التػػي 

القيمي كالديني، فالحكار ال ادئ كتمكف المعمػـ مػف ت ػخيص القػيـ السػمبية تةمس الجانب 
التي كلدت تمؾ الم اىر كا تجاهات السمبية أكؿ خطػكة فػي ىمميتػيف متتػابعتيف، فالتخميػة 

 مف الكهـ ثـ التحمية باليقيف العممي كالكاقعي.

القػػيـ كغرسػػ ا "إف الحػكار يُعػػد مػػف أفضػؿ األسػػاليب التفاىميػػة التػػي تُسػتخدـ لتعمػػيـ 
كتنميت ا  كذلؾ إف القيـ معػاف تصػكرية ك ػعكرية كسػمككية، تؤسػس ىمػب قناىػات ىقميػة 
معتمدة ىمب األدلة كالبراهيف، كأنماط مختمفة مف التفكير كهي تُعد مف ككامف النفس، كسر 
مف أسرارها، تظ ر في صكرة محددات سمككية يعتمػدها األفػراد فػي اتخػاذ القػرارات، كتحديػد 

 (5152تيارات القيمية التي يرغبكف ب ا أك يرغبكا ىن ا" )الجةد، ماجد زكي ، ا خ
 تقكيـ اكتساب القيـ الخمقية: -

إف المستجدات ىمب الساحة في الجانب األمني سكاء المحمي أك العالمي تنبه ىمب 
كهذا  أهمية العناية بالقيـ الخمقية كالتخطيط لتحقيق ا كما يتعمؽ ب ا مف ميك ت كاتجاهات،

في سائر مستكيات التعميـ العاـ كفي سائر المكاد الدراسية، ف نػه   تخمػك معرفػة مػف قيمػة 
 تربكية مصاحبة تعزز اكتساب ا كت كؿ ا تجاة نحك مفاهيم ا كحقائق ا.

ف تػداخؿ القػػيـ الخمقيػػة مػػخ غيرهػا مػػف القػػيـ يزيػػد مػف أهميػػة التأكيػػد ىمػػب رىايػػة  كا 
مػػف ىدمػػه. فػػ ف مؤ ػػرات التػػدني فػػي القػػيـ الخمقيػػة صػػار مؤ ػػرات التعػػافي فػػي هػػذة القػػيـ 

ىالمينا كىدك الرذيمة أخذ في التسارع بما قدمه الفضاء المفتكح مف فرصة لمتحميؽ كالتأثير 
 كالتةقا الذم يكلد فجكات أخةقية متتابعة  كمت تحديات أمنية نكىية.

ف ا هتماـ بالتربية األمنية كتحقيؽ أهداف ا في مدارس الت عمػيـ العػاـ فػي المممكػة كا 
يػأتي ضػمف مػػا تقدمػه مؤ ػػرات التقػكيـ التػػي تقػرر العنايػػة بػالقيـ فػػي سػبيؿ الحيمكلػػة دكف 
كقػػػكع المػػػراهقيف كاألطفػػػاؿ فػػػي  ػػػباؾ الجريمػػػة أك ا قتػػػراب منػػػه، فب معػػػاف النظػػػر بالبيئػػػة 

حصائيات التربكية كالتعميمية يمكف تقييـ مستكل الفجكة القيمية لدل النا ئة  فقد ذكرت ان
التي أكردت ا أىماؿ الدكرة انقميمية لمكافحة المخدرات كتبادؿ المعمكمات فػي الريػاض بػأف 

صػحيفة %( لػـ يكممػكا بعػد تعمػيم ـ الثانكم)25%( مف متعاطي المخػدرات صػيار، ك )21)
( التػي أجريػت ىمػب طػةب المرحمػة 5225، كتظ ر نتػائس دراسػة العصػيمي )(5225، ىكػاظ 

%( مف طةب المرحمة الثانكيػة قػد مػارس 55دينة الرياض: أف ما يزيد ىف )الثانكية في م
%( مػن ـ سػبؽ أف حصػمكا ىمػب مػا 52التدخيف داخؿ أسػكار المدرسػة، كأف مػا يزيػد ىػف )
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%(، سػػػبؽ أف قػػػاـ بتحطػػػيـ ممتمكػػػات لمييػػػر، كأف 5272يريػػػدكف بكاسػػػطة السػػػرقة، كأف )
ا كاسػػتخدمه بت ديػػػد كم5176) %( سػػػبؽ أف 1272 ػػاجرة، كأف )%( سػػبؽ أف حمػػؿ سػػػةحن

%( سػبؽ أف مػارس فاح ػة الزنػا، كأف مػا يزيػد 56استخدمكا المخدرات، كأف ما يزيد ىف )
الحسػيف، %( من ـ قد فكػر جػدينا با نتحػار" )5272%( مارس فاح ة المكاط كأف )21ىف )

 ا، مرجخ سابؽ( إبراهيـ ىبد
مف مػخ الزحػؼ القيمػي السػمبي كهذة التحديات تتطمب مػف المعمػـ كىينػا كمركنػة تتػزا

كتفرض تقكيـ نكىي يتناسب مخ ما يست دؼ مراحػؿ التعمػيـ العػاـ مػف ت ديػد أمنػي معرفػي 
 قد يتحكؿ إلب ممارسات له قيمه السمبية الحاضنة، كهذا لةىتبارات التالية:

  تنكع الخصائص النمائيػة لكػؿ مرحمػة كتأثيرهػا كتأثرهػا بػالقيـ الخمقيػة كارتفػاع نسػبة
تػػه التػػأثر فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األخيػػرة الثانكيػػة، ف ػػذا ي ػػكؿ تحػػدينا يحتػػاج إلػػب قابمي

متابعػػة كنظػػر فػػي مؤ ػػرات السػػمكؾ كا تجاهػػات كالتفصػػيةت كغيرهػػا مػػف مؤ ػػرات 
 تدني أك نمك القيمية.

  صػػعكبة التقػػكيـ الفػػردم كالحاجػػة إلػػب تقػػكيـ يتعػػاكف فيػػه مدرسػػي المػػكاد كالمر ػػد
ات قػػد تكػػكف دلػػيةن ىمػػب فضػػيمة أك قيمػػة خمقيػػة لكن ػػا كالمػػدير، فػػ ف بعػػض السػػمككي

مضػػممة بمػػا يحمػػؿ الطالػػب مػػف ميػػكؿ أك تجػػاة سػػمبي نحػػك القيمػػة التػػي تقابم ػػا، 
 فالحسنة بيف سيئتيف.

  طبيعة المرحمة التػي تمػر ب ػا المممكػة العربيػة السػعكدية كغيرهػا مػف الػدكؿ العربيػة
لتقػكيـ القبمػي كالبنػائي كالن ػائي، كانسػةمية كمػا يبػرز مػف أهميػة اسػتيعاب أنػكاع ا

دارة المدرسػة فػي حػراؾ يتػزامف مػخ مطالػب المرحمػة مػف كىػي أمنػي كقػيـ  فالمعمـ كا 
 خمقية معززة.

  ثارة القةقؿ كالفتف كزىزىة األمف من جية الخطاب المضاد، فالفكر العدائي الثكرم كا 
ػػا لػػه أهدافػػه ككسػػائمه كقيمػػه التػػي تضػػاد اكتسػػاب القػػيـ ا لخمقيػػة، كهػػذا صػػار من جن

التقكيـ قد يعتمد السجةت المدرسية أك ما يرصػدة المر ػد ا جتمػاىي فػي المدرسػة 
كلكف ىمب مػا يثمػرة احتكػاؾ المعمػـ لطةبػه كالنظػر فػي درجػة تػأثرهـ بػالفكر الػدخيؿ 

 كمؤ رات تحكل ا إلب اتجاة أك سمكؾ كممارسة.
 يػػاس كالتقػػكيـ كالحاجػػة إلػػب تػػدني قػػدرات المعممػػيف ككفايػػات ـ األدائيػػة المتعمقػػة بالق

نقمة نكىية ت عر معممي المدارس في التعميـ العاـ بأهميػة الرصػد المن جػي الػدقيؽ 
ذا كانػػت المعرفػػة األمنيػػة الخاصػػة  كالمتتػػابخ لمؤ ػػرات تػػدني القػػيـ أك ارتفاى ػػا، كا 
تحتاج إلب قيمة أخةقية معينة لتحقيػؽ هػدف ا التربػكم المحػدد فيمػا يمكػف تقكيمػه، 

األهميػػة بمكػػاف الػػكىي بالمعرفػػة األمنيػػة العامػػة كمطالب ػػا التػػي هػػي نتػػاج  فػػ ف مػػف
تراكمي يحتاج المعمـ إلب الكىي بمستكيات تكفر تمؾ القيـ الخمقية كغيرها سيما فػي 



  ـ5151لسنة  أكتكبر( الثانيالجزء  561مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -525- 

معرفػػػة ا تجػػػاة كمكاقػػػؼ األمػػػة السػػػيادية مػػػف قضػػػايا ىالميػػػة أك إقميميػػػة أك حتػػػب 
ا.داخمية، كذلؾ لمعرفة فاىمية برامس التربية ى  مكمنا كالتربية األمنية خصكصن

  ما تقـك به كسائؿ كمؤسسات كمنظمات دكلية مف أنسنة القيـ أمػاـ أسػممت ا، كهػذا
اىي المقاصد ال رىية التي تنبثؽ ما   يحفظ ك  يحقؽ أهداؼ التربية األمنية ك  ير 

 مف أصكل ا.
 المطمب السابخ: العةقة بيف القيـ الخمقية كالمقاصد ال رىية

حاكلة نمذجة العةقة بيف القػيـ الخمقيػة كالمقاصػد ال ػرىية التػي ىنيػت ببيػاف إف م
الحكػػـ فػػي األحكػػاـ المتعمقػػة بالمصػػالا  يظ ػػر أف ىمػػؿ المصػػمحة ب ػػدؼ تحقػػؽ الحكمػػة 
المنكطة بالحكـ يحتاج إلب قيـ أخةقية تضبط هذا العمؿ، فالعةقة بيف القيـ كالمقاصد هي 

مػػب هػػذا جػػرت المعالجػػات األصػػكلية التقريريػػة لعمػػـ األصػػكؿ العةقػػة بػػيف العمػػـ كالعمػػؿ، كى
كالمقاصد حيث يرل )بكحناش( "لقد سمحت البنية المعرفية لممن جية األصكلية مف الك ؼ 
ىف مقدار تداخؿ ىممي أصكؿ الفقه كاألخػةؽ، فبمػا أف هػذة المن جيػة تركػز ىمم ػا حػكؿ 

تكجي نا له نحك غاية بين ا الػنص  استخراج كسائؿ ىقمية لضبط معايير الحكـ ىمب السمكؾ
ػػا بػػيف الكظيفػػة التػػي يؤسػػس ب ػػا أصػػكؿ الفقػػه أطػػرة المف كميػػة  ف ن ػػا تعػػيف تػػداخةن م من
كصياغته المن جية كالكظيفة التي تؤدي ا األخةؽ بما أن ا نظر في معػايير الفعػؿ الحاكمػة 

 ػػكاؿ سػػؤاؿ ىمػػب مػػا ينبيػػي أف يكػػكف فتكػػكف مثػػؿ هػػذة المن جيػػة األصػػكلية معيننػػا  ست
األخػػةؽ مػػف داخػػؿ حقػػؿ ا جت ػػاد، كالحػػؽ أف الكظيفػػة التػػي يػػرتبط ب ػػا ىمػػـ أصػػكؿ الفقػػه 
تمكػػف لم ػػركىية الحػػديث ىػػف تمكقػػخ لسػػؤاؿ األخػػةؽ فػػي الثقافػػة العربيػػة انسػػةمية مػػف 
داخؿ ىمـ أصكؿ الفقه  إذ هػك ىمػـ لػـ يعػيف ذاتػه تأسيسنػا لمنطػؽ التأصػيؿ ىصػمة لمفكػر 

طأ إ  بذلؾ القػدر الػذم ىػيف فيػه غرضػية ىمميػة أساسػية كهػي ىصػمة مف الكقكع في الخ
السمكؾ مػف الكقػكع فػي الفسػاد كذلػؾ بػالنظر لمصػمة الجامعػة بػيف العمػـ كالعمػؿ فػي الػنص 

 (511282لمطمب التأصيؿ" )بكحناش، نكرة ،  المؤسس
ذا سػػحبنا هػػذة العةقػػة إلػػب أحػػد تطبيقات ػػا كهػػي التربيػػة األمنيػػة كمػػا تحكيػػه مػػف  كا 
لػب قػيـ أخةقيػة حاكمػة  كهػذا المػػدخؿ  معرفػة ىمميػة كىمميػة تحتػاج إلػب ج ػد كممارسػة كا 
المنظكمي في النظر إلب العةقة التبادلية بيف القيـ كالمقاصد ينبػه ىمػب أهميػة تبنػي القػيـ 
الخمقيػػة فػػي سػػائر المػػكاد التعميميػػة لمػػا ل ػػا مػػف ىةقػػة بتحقيػػؽ أهػػداؼ تمػػؾ المػػكاد، كهػػذا 

ىمب مادة التربية األمنية كأهمية تكثيؽ الصمة بيف القيـ الخمقية كالمقاصد  التعميـ ينسحب
سػػيما كمػػادة التربيػػة األمنيػػة أحػػكج مػػا يكػػكف فػػي مدافعػػة المخػػاطر التػػي تتكػػ  ىمػػب غيػػاب 
ىنصرم القيـ كالمقاصد في هذا المضمار، فػالفكر المنحػرؼ لػه مػا يبػرر بػه مقاصػدة التػي 

ا جت ػاد الخػاط  إ  بنػكع مػف انسػقاطات كالتبريػرات  في ا كجه حؽ لكػف   يسػخ أف يضػـ
كالحيؿ التي تمرر الجريمة في مستكل الحضانة كالفكرة سػكاء فػي حػؽ الجماىػة أك الفػرد، 

في سني إىدادة هذة العةقة كاف أحسف بيانان ل ا كتصػديان  -الطالب -ف ذا استكىب المعمـ 
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د كأحسػف إدراكػػان ألهميػة القػيـ كنصػػاب ا لمت ديػدات الفكريػة ككػػاف أكىػب لػدكر بيػػاف المقاصػ
النسبي مػف مكضػكىات المػن س مػف التركيػز كىمميػة التقػكيـ، فييػاب القػيـ الخمقيػة يمػن س 

 الباطؿ كيركج لمرذيمة كيسكغ الخركقات األمنية كانت اؾ الحقكؽ كالضركرات.
 كيمتقػػي معنػػب ا حتسػػاب فػػي العمػػؿ كمعػػزز لمعةقػػة بػػيف القيمػػة كالمقصػػد، فالنيػػة 

كال عكر بالممارسة لمجانب العممي مف القيمة مخ تكارد احتساب تحقيػؽ المقصػد يزيػد مػف 
جكدة العمؿ ككقكع األجر، كفي هذا السياؽ تمتقي كج ات النظػر ىنػد مػف يػرل ذلػؾ، حيػث 
يقكؿ كلياـ: "هنػاؾ مػف يقػكؿ بػأف مكضػكع ىمػـ األخػةؽ هػك النيػة، كأف النيػة تكػكف خيػرة 

ة، كالعكس صػحيا، كيمكػف القػكؿ بػأف الفعػؿ الصػالا أك الخيػر إذا متب أدت إلب أفعاؿ خير 
كاف مكضكىنا لعمػـ األخػةؽ، فيجػب أ  يقتصػر هػذا الفعػؿ ىمػب الحركػة الجسػمية البسػيطة 
لمفاىؿ بؿ يجب أف نضخ في اىتبارنا الدافخ كالنية كاليػرض كانرادة، ف ػذة كم ػا تكػكف مػف 

مػا  أجزاء الفعؿ   تنفؾ ىنه أبدنا، كما يجب أف ندرؾ أف الفعؿ إما أف يككف خيرنا في ذاته كا 
 (551:555، 5111أف يككف خيرنا  ألنه يؤدم إلب نتائس خيرة " )ليمي، كلياـ ، 

ك بػػػف تيميػػػة اسػػػتدراؾ ىمػػػب األصػػػكلييف فػػػي حصػػػرهـ لمقاصػػػد ال ػػػريعة الخمسػػػة 
ة فػي المقاصػد المعركفة كما يقرر العةقة بيف المقاصد كاألخةؽ كأف القػيـ الخمقيػة منتظمػ

مف حيػث األمػر ب ػا كمصػمحة: "....ككػذلؾ فيمػا  ػرىه ال ػارع مػف الكفػاء بػالع كد كصػمة 
األرحاـ، كحقكؽ المماليؾ كالجيراف، كحقكؽ المسمميف بعض ـ ىمب بعض، كغيػر ذلػؾ مػف 

كيتبػيف أف هػذا جػزء   أنكاع ما أمر به كن ب ىنه، حفظنا لألحػكاؿ السػنية، كت ػذيب األخػةؽ
تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس ،  مػػا جػػاءت بػػه ال ػػريعة مػػف المصػػالا" )ابػػف تيميػػة،مػػف أجػػزاء 

( 51( كمف منظكر تحميمػي يػرل رككيش)الحسػيف، إبػراهيـ ىبػد ا ، مرجػخ سػابؽ، 5256
أف القيمػػة ل  ػػا ثػػةث مككنػػات معرفػػي ككجػػداني كسػػمككي كيمكػػف تمثيػػؿ التفاىػػؿ يكضػػح ا 

 :(5)ال كؿ رقـ

 
 مككنات القيمة الخمقية ( يكضا التفاىؿ بيف5 كؿ )

فمككف القيمة المعرفي في سياقنا هك جممة األمر أك الن ي أك األخبار الذم ي ػتؽ 
منه القيـ كالمقاصد ال رىية الناظمة ل ا، كمككف القيمة الكجداني هػك انيمػاف بػا تعػالب 

فػي هػذا كلكازمه كمككف القيمػة السػمككي هػك الممارسػة التػي تتػأثر بػالمككنيف السػابقيف، ك 
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التكامؿ تدكر قدرة المعمـ ىمب تفعيؿ تمؾ المككنات لتمثؿ القيـ ممارسة كسمككنا يصػدر ىػف 
يماف ير ِّد ذلؾ السمكؾ.  معرفة كا 

ف هػػػذة العةقػػػة المنظكميػػػة تنبػػػه ىمػػػب إجػػػراءات تعميميػػػة كتربكيػػػة تنطمػػػؽ مػػػف  كا 
المعمػػـ أك فػػي انحسػػاس بأهميػػة المنظػػكمتيف فػػي التربيػػة األمنيػػة، سػػكاء فػػي بػػرامس إىػػداد 

 بناء أك دمس مناهس التربية األمنية في مناهس التعميـ العاـ أك في طرؽ تدريس ا. 
 كيمكف تمخيص ذلؾ في التكصيات التالية:

تطكير أساليب كطرؽ تنمية القيـ الخمقية كالمقاصد بما يناسب المحتكل المعرفػي  .5
 كالم ارات المست دفة.

الخمقيػة لمقاصػد ال ػريعة فػي مػادة التربيػة زيادة النسبة المكضكىية لمػادة القػيـ  .5
 انسةمية كالمكاد ا جتماىية.

التركيز في طرؽ تدريس القيـ كالمقاصد ىمػب تن ػيط دكر المػتعمـ فػي اكت ػاؼ 2 .2
 العةقات كالحكـ كالمقاصد التي تعزز م اراته العميا ككىيه األمني.

اد العمػكـ ال ػرىية تسميط الضكء ىمب هذة العةقة بيف العمـ كالمقاصػد فػي مػك -2 .2
في الجامعة كفي مادة الثقافة انسةمية ىند بقية األقساـ، كتعزيز ذلؾ بالكحدات 
انثرائية التػي تمكػف مػف ف ػـ ككىػي أكثػر لترجمػة ف ػـ هػذة العةقػة بالممارسػات 
 كالحكار حتب تتعزز المعرفة المقاصدية كالتمثؿ القيمي ىند معممي التعميـ العاـ.

طبيقػػات هػػذة العةقػػة فػػي سػػائر المكضػػكىات األمنيػػة كمعرفػػة محاكلػػة اكت ػػاؼ ت .1
القػػيـ كالمقاصػػد التػػي تػػرد ىمي ػػا كك ػػؼ العةقػػة بين ػػا كأثرهػػا فػػي تحقيػػؽ الػػكىي 
األمنػػي كدكر الطالػػب كم امػػه التػػي تنطمػػؽ مػػف الػػكىي ب ػػذة العةقػػة ككضػػع ا 

 مكضكع التقكيـ كالمراجعة.

 ربية األمنيةالمبحث الثالث: نحك دكر ريادم لممعمـ في الت

ف  إف التييػػرات المجتمعيػػة تن ػػ  فجػػكات تخصصػػية تتناسػػب مػػخ درجػػة التييػػر، كا 
التضاىؼ السريخ لممعرفة في العقديف األخيريف صاحبه تضػاىؼ فػي األدكار كالم ػاـ التػي 
نؾ إذا نظرت إلب دكر المؤدب أك معمـ الصبياف كما يرد فػي مقدمػة ابػف خمػدكف  تناسبه، كا 

يرهـ ممػف سػطر جممػة مػف ادداب كالكفايػات التػي ينبيػي ىمػب المعمػـ أك ابف جماىة أك غ
اكتساب ا، كرأيت جممة األدب التربكم الحديث الػذم تنػاكؿ هػذا الجانػب  ىرفػت أهميػة دكر 
المعمـ التربكم في هذا العصر كما يتكفر له مف البدائؿ كالفرص كالتػدريب كالتأهيػؿ التػي   

 تدع له في قكس العذر منزىنا.
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ف دكر المعمػػـ فػػي تحقيػػؽ األمػػف ينطمػػؽ مػػف طبيعػػة كظيفتػػه كتعاممػػه مػػخ الفئػػة  كا 
العمرية التي تحت رىايته كانطةقنا مف أهداؼ مادته التي يدرس ا كىةقت ا بأهداؼ التربيػة 
األمنية كما تتطمبه مف محتػكل معرفػي كقػيـ خمقيػة كم ػارات ىمميػة، فػالمعمـ حجػر الزاكيػة 

  في بنياف الم اـ كاألدكار.
 المطمب األكؿ: أهمية دكر المعمـ في التربية األمنية

إف الكىي بال ريعة كمقاصدها كجممة الكسائؿ كالتدابير كاألحكػاـ التػي تحػافظ ىمػب 
تمػػؾ المقاصػػد كتراىي ػػا فػػي تحصػػيؿ المنػػافخ كدفػػخ المفاسػػد  مػػف أهػػـ مػػا يمكػػف مػػف زمػػاـ 

نسػانية كلفػت ا نظػار إلػب مػا فػي المبادرة كالمنافسة في تمقيا كتتميـ القػيـ الحضػارية كان 
ف مف قكاىد ال رع كأصكله أف مف تمثاؿ هذا الػديف ف نػه  هذة ال ريعة الخاتمة مف خير، كا 
يعي أهمية القػيـ الخمقيػة التػي تتضػمن ا المقاصػد كالتػي من ػا رىايػة الجماىػة كا جتمػاع، 

ك المجتمػػخ كالػػكطف فالتعػػاكف كانيثػػار كالنجػػدة كال ػػجاىة قػػيـ تنمػػي ا تجػػاة انيجػػابي نحػػ
كتمارس السمككيات الدالػة ىمي ػا بػكازع دينػي أك ىرفػي متػأثر بقػيـ الػديف القػيِّـ، كمػف هػذا 
المنطمػؽ فػالمعمـ ىنػدما يمػػارس السػمككيات التػي تخػدـ الجانػػب التربػكم األمنػي كمػا يحفػػظ 
 ىمب الطالب أمنه الذاتي، ف نما ينطمؽ مف كىي مقاصدم متفاكت النسبة مػف معمػـ دخػر،
فالمعمـ ىندما يمارس دكر الرىاية المنكط بػه ففػي خمػدة كفػي الة ػعكر ىنػدة قػكؿ رسػكؿ 

 ( صحيا البخارما صمب ا ىميه كسمـ :"كمكـ راع ككمكـ مسكؤؿ ىف رىيته...." )
إف الكىي بمنطمؽ األمف ال امؿ يؤكد أنه   يكجد فرد في المجتمخ إ  كهك مطالػب 

فػي اسػتتباب األمػف، كأنػه م مػا قػدـ أم فػرد فػي المجتمػخ مػف بنكع مف الم ػاركة الفاىمػة 
ج د ف نه   يتجاكز مجاله كنطػاؽ تػأثيرة، فالتن ػئة األسػرية كمؤسسػات المجتمػخ التربكيػة 
كمؤسساته األخرل كأىياف المجتمخ ككجكة النػاس  كػؿ هػؤ ء يقػدمكف خػدمات تتكامػؿ مػخ 

سػمكؾ الطالػب  يظ ػر فػي اختيػارة  غيرها لتحقؽ الكىي األمني الذم يػنعكس ممارسػات فػي
كم اركته، كمف هنا يتأكػد دكر المعمػـ فػي تمقػي كتمقػيف المبػادئ كالقػيـ الخمقيػة كالمعػارؼ 

 كالم ارات التي تعزز األمف.
 فالمعمـ له أهمية خاصة في تحقيؽ الكىي األمني  تبرزها ا ىتبارات التالية:

 العمرية المختمفػة، فالطالػب فػي  المعمـ له سمطة اجتماىية مؤثرة ىمب فئات الطةب
مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ العػػػػاـ يػػػػرل األسػػػػتاذ قػػػػدكة كأسػػػػكة فػػػػي تصػػػػرفاته كآرائػػػػه كأحكامػػػػه 
كانطباىاتػػه، كهػػك األب الثػػاني، بػػؿ يتميػػز المعمػػـ ب الػػة مػػف ال يبػػة التػػي   تقػػارف 
بييػػرة، كيأخػػذ هػػذة السػػمطة منت اهػػا فػػي المرحمػػة األكلػػب مػػف التعمػػيـ العػػاـ، كهػػذا 

يجابي نحك المعمـ يمكنػه مػف غػرس قػيـ الفضػيمة كاألخػةؽ كتعزيػز القػيـ الميكؿ ان
 األمنية كقيـ المكاطنة لدل الطالب. 
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  المعمـ لديه مف الكفايات المعرفية كالم نية ما   يكجد ىند غيرة ممػف يعنػب بالطفػؿ
مػػف أقاربػػه كمػػف حكلػػه مػػف أفػػراد المجتمػػخ كػػاألب كاألـ كغيػػرهـ مػػف أفػػراد مؤسسػػات 

حتب أفراد المؤسسات األمنية ممف يعتنكف بالجانب األكػاديمي أك الم نػي،  المجتمخ
فػػ ن ـ   يسػػتينكا ىػػف المعمػػـ فػػي بيػػاف سػػبؿ طػػرؽ التػػدريس كم اراتػػه التػػي تيسػػر 

 تكصيؿ المعمكمة بصكرة فعالة.

  إف هذة المؤسسػات تجمػخ جميػخ فئػات المجتمػخ ىمػب اخػتةؼ أىمػارهـ، بدايػة مػف
ؿ فػػي المرحمػػة ا بتدائيػػة كالمتكسػػطة، كهػػذة السػػف تسػػما السػػف المبكػػرة التػػي تتمثػػ

لممعمـ كالمربي أف يصكغ صاحبه بالصياغة التي يريدها، ف ذا لقي الفرد مػف يكج ػه 
التكجيه السميـ ن أ ن أة طيبة، يجني ثمارها المجتمخ الذم يعيش فيه، قبػؿ فائدتػه 

ف كاف الحاصؿ غير ذلؾ  فالعكس هك النتيجة الحتمية.  هك، كا 

  كيذكر ال  رم "إنه مف الصػعب تحقيػؽ األمػف فػي المجتمػخ إ  با سػتفادة القصػكل
مػػف التعمػػيـ مػػف خػػةؿ أسػػاليبه ككسػػائمه التربكيػػة التػػي تسػػ ـ فػػي كقايػػة المجتمػػخ 
ب كؿ ىػاـ، حيػث مسػؤكلية مكاج ػة ا نحػراؼ ليسػت مسػؤكلية أج ػزة األمػف فقػط، 

نمػػا تتعػػدل مسػػؤكليت ا إلػػب جميػػخ المؤسسػػات كمػػف أ هم ػػا المؤسسػػة التعميميػػة، كا 
كذلػػؾ مػػف خػػةؿ إسػػ ام ا فػػي إرسػػاء القػػيـ الركحيػػة كاألخةقيػػة كالفكػػر انسػػةمي 
الصحيا، كما يتضمنه مف مكاىظ تربكية كمف تساما كاىتداؿ" )ال ػ رم، فػايز بػف 

 (.21، 5116ىمي ىبد ا ، 

  كاندارات تتمتػػخ المؤسسػػة التربكيػػة بثقػػة المجتمػػخ، فالجامعػػة كالمدرسػػة كال يئػػات
المعنية ببناء المناهس كت كيؿ السياسات التعميمية إنما تنطمؽ مف سياسػات ر ػيدة 
تستمد أصكل ا القيمية مف ال ريعة، كتراىي األىراؼ كمحاسف العادات التي تحمػي 
هكية الطالب مف الذكباف، فاألب   يخ ب ىمب ابنػه مػف الضػيط المػزدكج الػذم قػد 

الحياة اليكمية لمطالب، فا تساؽ يعزز الثقة المتبادلة ي كمه التضارب بيف المن س ك 
 بيف المدرسة كالكالديف كينعكس ذلؾ ىمب الطالب كدافعيته نحك التعمـ.

 المطمب الثاني: انىداد بالكفايات لدكر فعاؿ لممعمـ في التربية األمنية

إف تػػػػكفر الكفايػػػػات الةزمػػػػة ألداء تعميمػػػػي متميػػػػز فػػػػي سػػػػياؽ النظػػػػرة ال ػػػػاممة 
تييػػػرات العمميػػػة التعميميػػػة يعػػػد الخطػػػكة األهػػػـ فػػػي سػػػياؽ الحػػػديث ىػػػف معمػػػـ كػػػؼء لم

يعتمػػػد ىميػػػه فػػػي تكظيػػػؼ م اراتػػػه األدائيػػػة كالعمميػػػة فػػػي تكصػػػيؿ المعرفػػػة األمنيػػػة التػػػي 
قػػػػد تكػػػػكف جػػػػزءنا مػػػػف مكضػػػػكىات تخصصػػػػه أك متضػػػػمنة فػػػػي صػػػػكرة حقػػػػائؽ كمفػػػػاهيـ 

-مػػػة تنميػػػة اتجػػػاة الطالػػػبمدمجػػػة فػػػي المحتػػػكل، كيقػػػخ ىمػػػب كاهػػػؿ كميػػػات التربيػػػة م 
نحػػػك م نػػػة التػػػدريس بحيػػػث تثيػػػر دافعيتػػػه نحػػػك اكتسػػػاب الكفايػػػات التػػػي تعينػػػه -المعمػػػـ

 ىمب تحقيؽ أهداؼ التدريس.
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كمػػف أهػػـ ا تجاهػػات الحديثػػة فػػي بػػرامس إىػػداد المعمػػـ قبػػؿ الخدمػػة، كفػػي بػػرامس 
نفس المػدخؿ الػذم  التدريب أثناء الخدمة، كأكثرها  يكىنا: هك األخذ بمدخؿ الكفايات، كهك

أكصت به البحكث كالدراسات التي أىدت في هذيف المجاليف. كخمصت إلب جػدكل كفاىميػة 
 هذا المدخؿ.

كيمكف تعريؼ إىداد المعمػـ الػذم يعتمػد ىمػب الكفايػات بأنػه: برنػامس إىػداد المعمػـ 
مػب المؤسس ىمب الفمسػفة التربكيػة التػي تحػدد كفايػات المعمػـ، التػي يُفتػرض أن ػا تعمػؿ ى

إثارة كحفز التعمـ المرغكب لدل التةميذ، كفي ضكء التحديد ف ن ا تقػدـ الطالػب المعمػـ إلػب 
 خبرات نتقاف تمؾ الكفايات، كتقـك بالتعرؼ ىمب تقدمه مف خةؿ أدائه ل ا.

كيعد تقكيـ كفػاءة المعمػـ كظيفػة ضػركرية لكػؿ نظػاـ تربػكم ين ػد التطػكير كالسػعي 
فػاءة المعمػـ بكػؿ أبعادهػا مكقػؼ مػف المكاقػؼ األساسػية ألم نحك األفضؿ، كىممية تقكيـ ك

طمكح فعمي لتطػكير النظػاـ التربػكم، كذلػؾ ألف ال ػدؼ األسػاس مػف التقػكيـ هػك التحسػيف 
 كالتطكير.

كيتر ػػا العنايػػة باألىػػداد بالكفايػػات لمػػا لػػه مػػف  ػػمكؿ يسػػتكىب كافػػة متطمبػػات 
األدبيػػػات التػػػي تعػػػيف ىمػػػب تطػػػكير  التػػػدريس المتعمقػػػة بالجانػػػب العممػػػي كاألدائػػػي، كتػػػكفر

تطبيقاته كهذا التكجه يكفؿ قدرنا مف الكىي بأهمية تنمية اتجاة المعمـ نحك تػدريس المعرفػة 
األمنية ككجكد قدر مف الخبرة كالعمػـك الثقافيػة الحكزكيػة التػي يتكقػخ أف تمكػف المعمػـ مػف 

حػؿ المختمفػة مػف التعمػيـ أداء يكازم أهمية المكضكىات األمنيػة فػي حيػاة الطالػب فػي المرا
 العاـ.

إ  أف الم اكؿ األمنية في هذة المرحمػة تحػتـ العنايػة بكػؿ مػا يتعمػؽ بمػادة التربيػة 
األمنيػػة مػػف م ػػارات كبػػرامس تدريبيػػة تصػػب فػػي تعزيػػز دافعيػػة المعمػػـ كتنميػػة اتجاهػػه نحػػك 

قػدرة ىمػب التأكيػد تعمػيـ تمػؾ المعرفػة كتكجيػه اهتمػاـ أكبػر لػػ"الكفايات األدائيػة"، كذلػؾ أف ال
ىمػػب المعمكمػػة األمنيػػة كاختيػػار األسػػمكب كالطريقػػة التدريسػػية المناسػػبة  يعػػد ضػػربان مػػف 
ىػداد  التحدم الذم   تفي به دافعية المعمـ في ظػؿ إىػداد تقميػدم   يتبعػه دكرات تأهيػؿ كا 

كقبػؿ  دكرم، لكف التأكيػد ىمػب المسػتكل المرتفػخ لتقػكيـ أداء المعمػـ أثنػاء التطبيػؽ العممػي
الخدمػػة يب ػػر بمسػػتكل أداء مرتفػػخ يتناسػػب مػػخ األهميػػة النسػػبية لممعرفػػة األمنيػػة لػػدل 
الطالب كفئته العمرية، كفي ضكء هذا تتر ا الم ارات األساسػية انىػداد كالتنفيػذ كالتقػكيـ 

 كلكف في سياؽ يراىي طبيعة المعرفة األمنية كما تحتاجه.
ف أفػػراد ىينػػة الدراسػػة يػػركف أف كفػػي هػػذا السػػياؽ ت ػػير دراسػػة قضػػيب اتضػػا أ

مجمكىة مف الصعكبات التي تحكؿ دكف قياـ المدرسة بدكرها في تعزيز األمف الفكرم لػدل 
طػػةب المرحمػػة الثانكيػػة مػػف كج ػػة نظػػر المعممػػيف، كأهم ػػا هػػي: "ىػػدـ اسػػتخداـ األسػػاليب 
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لممعممػيف  العممية الحديثػة فػي معالجػة ا نحرافػات السػمككية لمطػةب" ك "ىػدـ كجػكد دكرات
 (.6ىف األمف الفكرم كسبؿ ن رة بيف الطةب" )قضيب، ف د ىبد ا ، مرجخ سابؽ، 

ف مػػف  كهنػػاؾ كفايػػات أدائيػػة تحضػػر بقػػكة فػػي سػػياؽ تػػدريس المعرفػػة األمنيػػة، كا 
الم ػػارات األدائيػػة التػػي تبػػرز فػػي مسػػتكيات متعػػددة كيحتػػاج إليػػه المعمػػـ فػػي ضػػكء معرفػػة 

 نة الذاتية كتعزز الكىي األمني لدل الطالب، كمن ا مثةن: مقاصدية كقيمية تنمي الحصا
 القدرة ىمب انقناع: -

 فيجػب ىمػب المعمػـ أف يكػكف أكىػب مػا يكػكف لخصػائص األطفػاؿ كالمػراهقيف، كأف

األخةقيػة كيتكسػؿ إلػب ذلػؾ  بػالقيـ ا لتػزاـ ضػركرة ىمػب المراهػؽ حػث فػي العقػؿ يخاطػب
مجػرد    العقمػي الػكىي ىمػب أساسػان  تقػـك أف يجػب مرحمػةال هػذة فػي التربيػة " بانقنػاع، ألف

كقكانين ػا  مبادئ ػا تعمػيـ طريػؽ ىػف كذلػؾ الطفكلػة، فػي كػاف كمػا كالعػادة كالتقميػد المحاكػاة
 لحيػاة األفػراد الفضيمة ضركرة كمدل ك ر خير مف كالرذيمة الفضيمة ىمب يترتب كما كىمم ا،

ىطػاء كالجماىػات،  حػد كالرذائػؿ ىمػب المحرمػات كىػف فضػيمةال مبػادئ ىػف كاممػة صػكرة كا 

 كأكثػر الرذيمػة.. أك الفضػيمة ىكاقػب يتعقػؿ أف كيسػتطيخ ذلػؾ، إدراؾ يسػتطيخ ألنػه سػكاء 

 بالقيـ ا لتزاـ فكريان بضركرة المراهؽ إقناع ىدـ نتيجة تحصؿ المراهقة مرحمة في ا نحرافات

 (556:552، 5225،  األخةقية)القاضي، يكسؼ مصطفب
 ة بالمةحظة:التربي -

إف حضػػانة األفكػػار كتبنػػي ال ػػذكذ كتكػػكيف اتجاهػػات إيجابيػػة نحػػك النزىػػة العدائيػػة 
نحك المجتمخ كقيمه كأفرادة  إنما تبدأ في الفترات المبكرة حيث تت ػكؿ الظػركؼ التػي تػكفر 
ا خصبة ل ذة النزىة، فػالمعمـ كمػا سػبؽ لػه مػف القػرب كالحصػافة مػا يمكنػه مػف تتبػخ  أرضن

نزىات الفردية كمةحظت ا في أطكارها األكلب لحظة الميةد كالنمػك، كىميػه فػالمعمـ بدايات ال
يقػكـ بػػدكر المر ػػد كالمتػػابخ كاألب الم ػػفؽ، كهػذا يحتػػاج إلػػب م ػػارات التربيػػة بالمةحظػػة، 
فيرل البقمي أف التربية بالمةحظة تتمثػؿ بمةزمػة الطالػب فػي التكػكيف العقيػدم كاألخةقػي 

تػػه كمةحظتػػه فػػي انىػػداد النفسػػي كا جتمػػاىي)البقمي، سػػعكد بػػف سػػعد ، كالفكػػرم، كمراقب
5112) 

كتعتمد التربية بالمةحظة ىمب "أفكار كتصرفات كتصكرات الطػةب كتصػحيا الخطػأ 
بالميف كالرفؽ، ك  بد أف تككف المةحظة  اممة لجميخ جكانب ال خصية، كمػا ينبيػي ىػدـ 

ي   ت تز ثقة الطالب بنفسه" )الخطيػب، محمػد تحكيؿ المةحظة إلب تجسس أك تضييؽ لك
 (26، 5112 حات ، 

 التمقي، من س في الخمؿ الفكرم ا نحراؼ أسباب مف أف إلب (ٕٗٓٓالعمرك ) كي ير

 العممػاء ىميػه لمػا ي تػدكف ك  يعتقػدكف فػة ىنػدة، مػف ىمػب اليػةة مػف طائفػة حيػث تتممػذ
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 مػخ كينسػاقكف بػآرائ ـ، يعتػدكف اليػةة كهػؤ ء كيممػزكن ـ، فػي ـ كالراسػخكف، بػؿ يقػدحكف

 ضػركب فػي كيقعػكف الرسالة، كأنكار النبكة م كاة مف المتمقب العمـ النافخ َفيحرمكف أهكائ ـ

 لد لػة اىتبػار ك  فقػه دكف النصػكص بظكاهر كاألخذ بيير ىمـ، ا ىمب كالقكؿ الضةؿ مف

العممػاء)العمرك، ىبػد ا  لف ػـ اىتبار ك  بيف األدلة، الجمخ ك  ا ستد ؿ قكاىد ك  المف ـك
 (5111محمد، 

 المطمب الثالث: تفعيؿ دكر المعمـ في تحقيؽ أهداؼ التربية األمنية
إف التربية األمنية ترتبط بالضركرات الحياتية لممتعمـ في مراحؿ التعمػيـ العػاـ، ف ػي 

لسياسػات التعميميػة فػي تتصدر جممة المفردات المعرفية كالم ارية كالكجدانية التي تقررهػا ا
صياغت ا لمخطكط العريضة لكثيقة المن س، كاليكـ هي أكثر مةمسة لحيػاة الطالػب اليكميػة 
ف القػػػيـ الخمقيػػػة كنظيرهػػػا  ممػػػا يقػػػرر زيػػػادة نسػػػبت ا المكضػػػكىية فػػػي المػػػن س الدرسػػػي. كا 

ي ػكةف مكػكنيف رئيسػيف  -بصكرة مطابقػة نسػبيَا -المقاصد ال رىية أك الفقه المقاصدم 
فػػي مفػػردات المحتػػكل الػػذم يسػػت دؼ تحقيػػػؽ األهػػداؼ التربكيػػة، كيتعػػزز ظ كرهمػػا فػػػي 
السػػياقات المختمفػػة لممكقػػؼ التعميمػػي بمػػا يؤكػػد ىميػػه فػػي دليػػؿ المعمػػـ مػػف اهتمػػاـ بكيفيػػة 
تػػدريس كتنميػػة القػػيـ كاستحضػػار المقاصػػد فػػي سػػياؽ بيػػاف الخمفيػػة ال ػػرىية كالػػرابط بػػيف 

لدافعيػػة كيرسػػخ الػػكىي األمنػػي فػػي السػػياقات كالمسػػتكيات القػػيـ كالمقاصػػد، كبمػػا ينمػػي ا
المختمفػػة لممخػػاطر التػػي تػػرد ىمػػب الطالػػب فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ المختمفػػة، كبمػػا يراىػػي 
جممة الخصائص النمائيػة التػي تبػرز بقػكة كفػركؽ مػؤثرة كمكج ػة لجممػة الج ػكد التربكيػة 

ي المدرسػػة كلألكػػاديمييف كالمعممػػيف ألسػػاتذة المنػػاهس كلممدرسػػيف فػػي الجامعػػات كلممعمػػـ فػػ
 مف المؤسسات األمنية.

كلكػػي يسػػ ؿ ىمينػػا الكقػػكؼ ىمػػب الم ػػاـ كاألدكار المختمفػػة التػػي تمكػػف مػػف تفعيػػؿ 
القيـ كالمقاصد، أك بمعنب أقرب: التأكيػد ىمػب الفضػيمة كناظم ػا ال ػرىي المقاصػدم الػذم 

ب بالسػكينة كاألمػف كالثقػة فػي يعززها لتتحكؿ إلب سمكؾ كممارسػة ر ػيدة تعػكد ىمػب الطالػ
صػػحة مػػا يمارسػػه مػػف رىايػػة لمصػػمحته كمصػػمحة المجتمػػخ مػػف حكلػػه  فسػػنجعؿ الخطػػكط 
العريضػػة لمتػػدريس بالكفايػػات هػػي البكتقػػة الحاضػػنة لتمػػؾ الم ػػاـ كالتػػي تسػػتكىب الج ػػكد 
كالم ػػاـ كاألدكار كاألسػػاليب التػػي تعػػزز دكر المعمػػـ فػػي رىايػػة البعػػد القيمػػي كالمقاصػػدم، 

أكىب تصنيؼ لمكفايات المتعمقػة بػالمعمـ هػي األبعػاد المعرفيػة كالكجدانيػة كالم اريػة كفػي ك 
 ضكئ ا سيراىب ُبعدم الدراسة المقاصدم كالقيمي.

 تكظيؼ القيـ كالمقاصد في البعد المعرفي: -
إف مف الكفايػات المعرفيػة التػي يتصػدر هػذا البعػد هػي معرفػة بعمػـ بمجالػه كالفػركع 

 قة التكاممية بين ما.التخصصية كالعة
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يعػػػػػرؼ كػػػػػذلؾ ىةقػػػػػة مجالػػػػػه بييػػػػػرة مػػػػػف المجػػػػػا ت األخػػػػػرل، كهػػػػػذة المعرفػػػػػة 
المكضػػػكىات األمنيػػػة ثػػػـ  تن ػػػئ االمنظكميػػػة سػػػتعينه ىمػػػب كىػػػي نقػػػاط التقػػػاطخ التػػػي 

ػػػػا لمكميػػػػات المقاصػػػػدية التػػػػي تتضػػػػمن ا كالقػػػػيـ التػػػػي ت ػػػػكؿ ا تجاهػػػػات  هػػػػك أحسػػػػف ف من
 ف تفرز لمممارسات األمنية المطمكبة.ا يجابية نحكها، كالتي يتكقخ أ

كهػػػذة الكفايػػػة تحتػػػاج إلػػػب أف تضػػػع ا الجامعػػػة كمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي 
خارطت ػػػػا البحثيػػػػة كفػػػػي مسػػػػاقات التػػػػدريس الجػػػػامعي كأف يراىػػػػب امتػػػػداد هػػػػذة الكفايػػػػة 

 في الكىاء المعرفي لممن س كهك كتاب الطالب.
ائمػػػػػػة المػػػػػػدل كالتتػػػػػػابخ فمػػػػػػف يقػػػػػػـك ببنػػػػػػاء المػػػػػػن س يراىػػػػػػي ا تسػػػػػػاؽ بػػػػػػيف ق

كمكضػػػػكىات ا كمػػػػػا يػػػػػدرس المعمػػػػـ فػػػػػي الجامعة.كهػػػػػذا ا تسػػػػاؽ يسػػػػػتمد ركابطػػػػػه مػػػػػف 
الجانػػػػب األكػػػػاديمي األمنػػػػي فػػػػي المؤسسػػػػات األمنيػػػػة، كهػػػػذا فػػػػي الحػػػػديث ىػػػػف تػػػػكطيف 
التربيػػػة األمنيػػػة فػػػي الػػػتعمـ العػػػاـ   البػػػرامس التكىكيػػػة كانر ػػػادية التػػػي قػػػد تقػػػـك ب ػػػا 

فتػػػرة إلػػػب أخػػػرل، كتجػػػرم هػػػذة الممارسػػػات كفػػػؽ مػػػا تسػػػما بػػػه المؤسسػػػات األمنيػػػة مػػػف 
 طبيعة المادة.

كفػػي هػػذا السػػياؽ تػػرد الثقافػػة انسػػةمية فػػي الجامعػػة كمعػػزز معرفػػي يػػدىـ ثقافػػة 
أكسخ لممعمـ، فالكفاية الثقافية التي ي كم ا إنجاح المعمـ نحك التدريس كمعرفته يدكر لقيـ 

سػػتكىب متطمبػػات المبػػادرة فػػي تػػدارؾ ن ػػكء أم ككمػػاؿ ال ػػريعة يمكنػػه مػػف ثقافػػة أكسػػخ ت
 سمكؾ أك مف كـ خاط  لدل طةبه في مراحؿ التعميـ المختمفة.

كفي هػذا السػياؽ تػرد الكفايػات البحثيػة كالتػي تػكفر أسػباب تحصػيم ا اليػـك بصػكرة 
ميريػػة ىمػػب الممارسػػة، فػػالمعمـ يعػػرؼ طبيعػػة مادتػػه كيمكػػف أف ينمػػي قدرتػػه البحثيػػة كأف 

كة المعمكمػػػات العالميػػػة الػػػذم يكفرهػػػا ا نترنػػػت، فالتجػػػارب كنتػػػائس البحػػػكث يسػػػتعيف ب ػػػب
ككسائؿ المعرفة ال رىية كالقيمية في متناكؿ اليد كفي المنتػديات كمكاقػخ التكاصػؿ تتنػامب 

 هذة الم ارات كتحسف نكىيت ا.
كهػػذة التػػدابير التربكيػػة التػػي تصػػب فػػي صػػالا اسػػتتاب األمػػف كالتػػي تتعمػػؽ بػػالقيـ 

مة كبمقاصد ال ريعة كتكظيف ػا فػي مػا بعػد الكفايػة المعرفيػة  تنطمػؽ مػف خصػائص كالفضي
 لمتربية األمنية كالتعميـ العاـ تستدىي تكافر تمؾ الكفايات، كهي:

التربيػػة األمنيػػة فػػي التعمػػيـ العػػاـ تعػػد تػػدخةن مبكػػرنا لمحػػد مػػف األخطػػار كالت ديػػدات األمنيػػة،  -
فية ىالية  ف ك يعػي التطػكر الطبيعػي ألم سػمكؾ فينبيي أف يككف المعمـ ىمب كفاية معر 

ىدكاني ككازىه في هػذا، قيمػي كدينػي مقاصػدم، ف ػك يحسػف البحػث كذك كفايػة معرفيػة 
 بالمصالا كتحصيم ا كبالمفاسد كدرئ ا.

التربيػػػة األمنيػػػة  ػػػاممة كمسػػػتمرة، كهػػػذا يعنػػػػي أف تكجػػػد  ػػػراكة حقيقيػػػة ب ػػػكؿ ىػػػػرؼ  -
س كالمؤسسػػػػػات األمنيػػػػػة كيتكاطػػػػػأ ىمػػػػػب أكػػػػػاديمي كم نػػػػػي فػػػػػي الجامعػػػػػات كالمػػػػػدار 
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تصػػػديق ا أفػػػراد المجتمػػػخ فػػػي حيػػػات ـ اليكميػػػة، كهػػػذة ال ػػػراكة   يعززهػػػا إ  الكفايػػػات 
المعرفيػػػة كالمعمػػػـ كبقيػػػة المؤسسػػػات  ػػػركاء، لكػػػف المعمػػػـ هػػػك أكىػػػب أفػػػراد المجتمػػػخ 

 لألدكات كالكسائؿ التربكية المؤدية.

ضػػمف مف ػػكـ التربيػػة المسػػتمرة. إف التربيػػة  ك"لتطبيػػؽ التربيػػة األمنيػػة يجػػب النظػػر إلي ػػا
األمنيػػة ىمميػػة  ػػاممة كمسػػتمرة، تبػػدأ بػػالتعميـ األكلػػي فػػي األسػػرةة كتسػػتمر مػػدل الحيػػاة 
بصػػكر كأ ػػكاؿ متنكىػػة كمتعػػددةة بحيػػث ي ػػكؿ التعمػػيـ العػػاـ الرسػػمي أبػػرز مراحم ػػا،   

التعمػيـ، كلكػف تػأتي  تقتصر دراسة التربية األمنية كتعميم ا ىمب مرحمة معينة مػف مراحػؿ
ذكػػاء ركح المحافظػػة  فػػي إطػػار تربيػػة مسػػتمرة لتعزيػػز ا نتمػػاء كالمكاطنػػة لػػدل األفػػراد، كا 

 (52، مرجخ سابؽ،  ىمب المكتسبات الفردية كاألسرية كالكطنية" )السمطاف، ف د بف سمطاف
جريمػة التربية األمنية متناميػة كمتطػكرة كمتجػددة بتجػدد الخطػر، كاليػـك تتنػافس مصػادر ال -

كالت ديػػد فػػي بػػراءة ا ختػػراع فػػي إحػػداث الخركقػػات األمنيػػة كفػػي إقػػةؽ المجتمػػخ، كهػػذا 
يحتػػاج إلػػب كفايػػة ثقافيػػة يتحمػػب ب ػػا المعمػػـ كمركنػػة فػػي البحػػث كالمتابعػػة كقػػدرة ىمػػب 
تكظيػػؼ الفضػػيمة ككاىػػظ المقاصػػد ال ػػرىية فػػي الحػػد مػػف الرذيمػػة كالجريمػػة كقػػدرة ىمػػب 

 كمصادر التعميـ في تحقيؽ األهداؼ المرجكة. استخداـ الكسائؿ الحديثة
 تكظيؼ القيـ كالمقاصد في البعد الم ارم )األدائي(: -

ثػػارة دافعيتػػه كغػػدارة الصػػنؼ  إف حيكيػػة المعمػػـ كقدرتػػه ىمػػب تن ػػيط دكر الطالػػب كا 
كتنفيذ الدرس كالقياـ بعممية التقكيـ لمناسبة كتنفيػذها كا سػتفادة مػف مخرجات ػا  تعػد أهػـ 

 ات األدائية الةزمة لتعميـ فعاؿ.الكفاي
إف م مة التربية األمنية تحتاج إلب كفايػات م اريػة يتميػز ب ػا المعمػـ ىػف الصػكرة 
التقميديػػة لممعمػػـ التػػي تكتفػػي بعمميػػة النقػػؿ لممعرفػػة دكف التػػأثير ىمػػب الطػػةب كاسػػت داؼ 

 تنمية قيم ـ كمعارف ـ العامة كال رىية كا جتماىية.
مصادر الجريمة في استنبات القيـ كالتسما بالمعرفة يحتاج إلػب إف منافسة كاىية ك 

إثارة دافعية كحسف إدارة لممكقػؼ التعميمػي كتكػكيف صػكرة ذهنيػة م ػرقة لػدل الطالػب ىػف 
ىػػػدادة  المدرسػػػة كالمعمػػػـ ككػػػادر المدرسػػػة.كمف المبػػػادرات التػػػي تتصػػػدر إمػػػداد المعمػػػـ كا 

كتكظيػػؼ بعػػدم القػػيـ كالمقاصػػد فػػي هػػذا بالكفايػػات الم اريػػة التػػي تمكنػػه مػػف أداء كاجبػػه 
 السياؽ ما يمي:

بناء خارطة بحثية تعني بالت ديػدات األمنيػة فػي التعمػيـ العػاـ كتضػمن ا الفضػائؿ  -5
كفقه ال ريعة المقاصدم في ما يناسب كيسما كما يتعمؽ به مف م ارات أدائية حديثة 

 تضمف نتائس تمؾ البحكث في سياقات كبرامس إىدادة.
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مف التجارب الرائدة في ابتعاث حيكية المعمـ كالتي تركز ىمػب األسػاليب ا ستفادة  -5
كالطرؽ التدريسية الحديثة الفاىمة كا نطةؽ مف الكاقخ لممػدرس فػي المممكػة كالتركيػز 
ىمػػب الطػػرؽ كاألسػػاليب التػػي تنمػػي القػػيـ الخمقيػػة كتمكػػف مػػف ف ػػـ مقاصػػدم  ػػامؿ 

تنػػكع كحسػػب تخصصػػه كمػػا يتيحػػه مػػف لم ػػريعة كالكاقػػخ كالت ديػػدات كمػػا تحتاجػػه مػػف 
 فرصة.

تفعيػػػؿ التكامػػػؿ بػػػيف األكػػػاديمي كالم نػػػي لمعالجػػػة م ػػػكمة تػػػدريس الفقػػػه فػػػي  -2
الجامعػػػػات التربكيػػػػة أك ال ػػػػرىية أك األدبيػػػػة كالػػػػذم يػػػػنعكس ىمػػػػب طػػػػرؽ التػػػػدريس 
كاسػػػػت داؼ المفػػػػاهيـ كالحقػػػػائؽ، كفػػػػي هػػػػذا السػػػػياؽ يػػػػرد الفقػػػػه المقاصػػػػدم كأحػػػػد 

 خدـ التربية األمنية كيحقؽ أهداف ا.المطالب الم مة الذم ي
 تكظيؼ القيـ كالمقاصد في البعد الكجداني: -

إف ا ن مػػػاؾ فػػػي الممارسػػػات الم نيػػػة كحػػػب م نػػػة التعمػػػيـ كتكػػػكيف ا تجاهػػػات 
انيجابية التي تنعكس ىمب سمكؾ المعمـ كتنميػة م اراتػه المعرفيػة كاألدائيػة أمػر غايػة فػي 

 األهمية.
كالتمبس بعرف ا األكاديمي في مراىاة السياسػات العامػة لمبمػد فرىاية دستكر الم نة 

ككفؽ كازع  رىي تعززة مقاصد ال ريعة كضركرات الكاقخ يمكف مػف الم ػاركة فػي تحقيػؽ 
األمف بما يممكه المعمـ مػف مبػادأة كىقيػدة سػميمة تنبػخ مػف كتػاب ا كسػنة رسػكله صػمب 

 ا ىميه كسمـ.
ػا حميػدة تتحػكؿ إلػب إف الكفايات ذات البعد الكجدا ني يعززها المعرفة التي تثمػر قيمن

اتجاهات إيجابية تظ ر في هػدم المعمػـ كسػمككه مػا يمكِّنػه مػف بنػاء ىةقػات حميميػة مػخ 
طةبه األمر الذم يعينه ىمب التعػرؼ ىمػب الميػك ت كا تجاهػات السػمبية التػي تكثػؽ صػمة 

مصػارحة كاكت ػاؼ التصػكرات البديمػة الطالب بمعممه كبمدرسته األمػر الػذم يعػزز الثقػة كال
"ينبيػي أف يػدرب المربػكف  كمعالجت ا، كقد أكػدت تكصػيات األمػـ المتحػدة لمتربيػة ىمػب أنػه

ىمب ت يئة تعميمية تستند إلػب القػيـ كيسػتريا إلي ػا الطفػؿ ضػمف تفػاىةت تعػزز  ػعكرهـ 
 (511181 بأن ـ مكضخ حب كتقدير كاحتراـ كف ـ كمف ثـ  عكرهـ باألمف" )اليكنسكك،

حسػاف كتتبػخ  ف تعمـ محاسف ال ريعة كمعرفة ما قامػت ىميػه مػف حكمػة كىػدؿ كا  كا 
مقررات هذة المعاني كتأكيػدها باألمثمػة كالكاقػخ كالتجػارب كالقػراءة التاريخيػة تيػذم المعرفػة 

 المنتجة لدل المعمـ كينعكس ذلؾ ىمب سمككه فيؤثر في الطةب ا قتداء كالتأسي.
ف تنميػػة القػػيـ ال تػػي ت ػػكؿ العػػرؼ الم نػػي كاألكػػاديمي لػػدل المعمػػـ كالطالػػب فػػي كا 

الجامعة تحتاج إلب جممة مف المبػادرات مػف ال يئػات العميػا لتقػرر لػكائا كمعػايير تتبػخ فػي 
تسجيؿ طةب الجامعة كميكل ـ كتطّرد في سمكؾ أساتذة الجامعات ليصػؿ صػدل هػذة القػيـ 

ػا بػالقيـ التػي ينػادم ب ػا المعمػـ إلب الطالب في التعميـ العاـ ىبػر المعمػـ كيظ ػ ر هػذا التزامن
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كتتجمب كاقعنا يعيف الطالب ىمب تمثؿ القيـ، فالكةـ كالتنظير أصبا مف الكثرة بمكاف بحيػث 
 كؿ فجكة بيف الكاقخ كما يتمقاة الطالػب كيعػد "ا سػتيراؽ فػي التعمػيـ المسػتند بصػفة كميػة 

فكػػرم، حيػػث ت ػػير ممحكظػػات التربػػكييف أك  ػػبه كميػػة إلػػب التنظيػػر هػػك مػػدىاة لةنحػػراؼ ال
مػػخ ممحكظػػات ادبػػاء كاألم ػػات إلػػب حػػدكث  -جنبنػػا إلػػب جنػػب  -حػػكؿ سػػمككيات الطػػةب 

اختة ت فكرية ىديدة في الجيؿ الجديد يمكف أف تعزل إلب كثػرة التنظيػر الػذم يتعػرض لػه 
ينػا فػي ىػالـ الطةب في مدارس التعميـ العاـ الػذم   يصػاحبه أك يقتػرف بػه مػا يحققػه ىمم

 (552، 5111الكاقخ" )الخطيب، محمد  حات ، 
كفي هذا السياؽ تػرد م ػاـ جديػدة كاسػتثنائية فػي بعػض صػكرها تتػكزع ىمػب فػركع 
إدارات المجػػا ت التربكيػػة فػػي الجامعػػة كىمػػب فػػرع بنػػاء المنػػاهس كهيئػػات البحػػث العممػػي 

الذم يراكح مكانه في كثير مف كتتركز ىمكمنا في مبادرات لتن يط الرككد كالركتيف التقميدم 
جامعػػات الػػدكؿ العربيػػة قياسنػػا بتحركػػات مثيمػػة فػػي دكؿ العػػالـ، فتقرير"أمػػة فػػي خطػػر" فػػي 
المجتمخ األمريكي أنتجه ال ػعكر بخطػر حقيقػي ييتػاؿ التعمػيـ كاليػكـ الػدكؿ العربيػة تعػيش 

 أخطارنا تستدىي الكىي بمستكاها كما خمفت ا كستخمف ا مف ىكاقب.
 دراسة:خةصة ال

بعػػد تتبػػخ األدب المتعمػػؽ بمطالػػب البحػػث تك ػػفت أهميػػة التأكيػػد ىمػػب دكر القػػيـ 
الخمقية في ت كيؿ ا تجاة ا يجابي نحك الكىي كالممارسات األمنية كدكر الفقه المقاصدم 
الذم يستكىبه معرفة المقاصد ال رىية في تحسػيف قػدرة المعمػـ كفػي التػأثير ىمػب الطػةب 

طاف، كظ رت العةقة بيف القيـ كالمقاصد كتآزرهمػا فػي تحقيػؽ أهػداؼ بما لم ريعة مف سم
 التربية األمنية.

كأف التربيػػة األمنيػػة تحتػػاج إلػػب طػػرؽ تػػدريس تراىػػي ا تجػػاة الحػػديث الػػذم يحقػػؽ 
كينسجـ مخ أهداؼ التربية األمنية، فيركز ىمب الطػرؽ كاسػتراتيجيات التػدريس التػي تعتمػد 

 ػط كمػا يناسػبه مػف طػرؽ تػدريس كالمناق ػة كحػؿ الم ػكةت ىمب تفعيػؿ دكر المػتعمـ الن
كغيرهػػا مػػف الطػػرؽ، كتر ػػيا النظريػػة التكسػػعية التػػي اسػػتكىبت ج ػػكد المدرسػػة المعرفيػػة 

 كدليؿ يمكف ا ستعانة به في التصميـ التعميمي كبناء استراتيجيات التدريس. 
ة لطةب التعميـ العاـ كأظ رت الكرقة العةقة بيف التربية األمنية كالخصائص النمائي

كطػةب المػرحمتيف األخيػػرة مػف التعمػػيـ المتكسػطة كالثانكيػة كالتػػي هػي أكثػػر جػذبنا لممفػػاهيـ 
كالتصػػػكرات البديمػػػة التػػػي تصػػػدرها المفػػػاهيـ المضػػػممة كدكر المعمػػػـ فػػػي اختيػػػار األسػػػاليب 

 المناسبة لتصحيا تمؾ المفاهيـ.
ىية كتقريبػه لممعمػـ  حتػب يػتمكف كأظ رت الدراسػة أهميػة بمػكرة فقػه المقاصػد ال ػر 

 مف تكظيفه في التدريس سيما المعممكف الذيف يعنكف بالدراسات ال رىية كا جتماىية.
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ثػػػػـ تناكلػػػػت الدراسػػػػة دكر المعمػػػػـ بػػػػالنظر إلػػػػب كفاياتػػػػه كمػػػػا يتعػػػػيف مػػػػف تبنػػػػي 
ا تجاهػػػات الحديثػػػة فػػػي التػػػدريس كاتجػػػاة التػػػدريس بالكفايػػػات كمػػػا يحتاجػػػه المعمػػػـ كػػػي 

 رة في التدريس بالنظر إلب بعدم الدراسة. يفعؿ دك 
 تكصيات كمقترحات:

كفػػي ضػػكء هػػذة المعطيػػات السػػابقة نتكصػػؿ إلػػب جممػػة مػػف التكصػػيات كالمقترحػػات 
 التالية:

  بناء استراتيجية كاضحة ك اممة مػف كزارة التربيػة كالتعمػيـ تتبنػب بمػكرة منظكميػة
رؽ التػػدريس كفػػي المػػكاد لمتربيػػة األمنيػػة تراىػػي في ػػا دكر المعمػػـ كالمػػن س كطػػ

كالتخصصات المختمفة كالتطكير الدائـ لممقررات األكاديمية كالم نية كالثقافية فػي 
بػػرامس إىػػداد المعمػػـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الػػكىي األمنػػي الػػذم يكفػػؿ األمػػف الػػذاتي 

 لمطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة.

  التربية األمنية ب دؼ إجراء البحكث التي تست دؼ العةقات التبادلية بيف مفردات
إبراز العةقات األكثر أهمية مف أجؿ تفعيؿ دكر المعمـ فػي تكظيػؼ تمػؾ العةقػات 
برازهػا، كمػف ذلػؾ التركيػز ىمػب دكر القػيـ الخمقيػة فػي مجػا ت المػكاد المختمفػة  كا 

 كىةقت ا بتنمية ا تجاهات انيجابية نحك أهداؼ التربية األمنية.

  الػػػديني كالسػػػمطة المجتمعيػػػة فػػػي تنميػػػة ا تجاهػػػات تركيػػػز المعمػػػـ ىمػػػب الػػػكازع
انيجابيػػػػػػة نحػػػػػػك القضػػػػػػايا األمنيػػػػػػة التػػػػػػي ت ػػػػػػـ الطالػػػػػػب، كتكظيػػػػػػؼ المعمػػػػػػـ 
لممقاصػػػػػػد ال ػػػػػػرىية كفقػػػػػػه المقاصػػػػػػد فػػػػػػي بيػػػػػػاف محاسػػػػػػف ال ػػػػػػريعة كدكر 
المخػػػػاطر فػػػػي انضػػػػرار ب ػػػػا كبيػػػػاف كجػػػػكة التكظيػػػػؼ الخػػػػاط  لةسػػػػتد ؿ لػػػػدل 

فمػػػػة ىمػػػػب ر ػػػػد الطػػػػةب بمػػػػا تقدمػػػػه مػػػػف الفئػػػػات الضػػػػالة كالمتطرفػػػػة أك المتط
 فخ الرذيمة.

  تفعيػػؿ الػػدكر التكػػاممي فػػي المدرسػػة لممعممػػيف كذلػػؾ بتفعيػػؿ األن ػػطة المدرسػػية
كالجماىات المتنكىة كجماىات المكاد كانذاىة المدرسػية  سػتيعاب كافػة ميػك ت 

 الطالب كطاقاته حماية له مف الجنكح الفكرم.

  لممعمميف كالتأكيد ىمب طرؽ التػدريس الحديثػة التػي تطكير برامس انىداد الم ني
تركز ىمب المتعمـ كتفعيؿ دكرة الن ط سيما في المكضكىات التػي تتعمػؽ بالتربيػة 
األمنية، كرىاية الفقه المقاصدم كبمكرته من جينػا ألثػرة فػي تعزيػز الػكىي األمنػي 

 ي الجامعة.ف -المعمـ-كدمس مادته في الثقافة انسةمية التي يتمقاها الطالب

  إقامة كرش ىمؿ كدكرات تأهيػؿ المعمػـ ككحػدات إثرائيػة تقػـك ىمػب الػتعمـ الػذاتي
ىػػػف القضػػػايا األمنيػػػة كالتربيػػػة األمنيػػػة لتمػػػدة بػػػالتطكرات الحديثػػػة فػػػي الجريمػػػة 
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كالت ديدات األمنية كمجا ت ا كأثرها ىمػب طػةب التعمػيـ العػاـ كىمػب تطػكر طػرؽ 
فقه المقاصدم في انقناع كالتيمب ىمب التصػكرات تنمية القيـ الخمقية كتكظيؼ ال

 الخاطئة لدل الطةب سيما معمـ التربية انسةمية. 
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 المراجخ :
هػ(، إىةـ المكقعيف ىف رب العالميف، تحقيؽ 5255ابف القيـ، محمد بف أبي بكر ) (5

 محمد ىبد السةـ إبراهيـ، دار الكتب العممية ، بيركت، لبناف،.

مجمػػكع  هػػػ(،5256ديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف ىبػػد الحمػػيـ )تقػػي الػػ ابػػف تيميػػة، (5
الفتاكل، تحقيؽ ىبد الرحمف بػف محمػد بػف قاسػـ، ن ػر مجمػخ الممػؾ ف ػد لطباىػة 

 المصحؼ ال ريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية.

ق(، مقاصػػػد 5251ابػػػف ىا ػػػكر، محمػػػد الطػػػاهر بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد الطػػػاهر،) (2
تحقيػػؽ محمػػد الحبيػػب ابػػف الخكجػػة، كزارة األكقػػاؼ كال ػػؤكف  ال ػػريعة انسػػةمية،

 انسةمية، قطر.

، مكتبػػة إبػػراهيـ 5ـ(، القػػيـ انسػػةمية كالتربيػػة، ط5222أبػػك العينػػيف، ىمػػي خميػػؿ ) (2
 حمبي، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية.

ل يػػة ق(، انصػػةح ا جتمػػاىي بػػيف السػػنف ان 5222أبػػك النػػكر، طػػةؿ بػػف محمػػد ) (1
ربيػخ  2-2كالقيـ الخمقية، مف مطبكىات ممتقػب المؤسسػات المجتمعيػة، لمفتػرة مػف 

 ادخر، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.

ـ(، انتقػادات مكج ػة لمنػاهس التربيػة انسػةمية فػي 5221أحمد، محمد ىبد القادر) (6
 طر.، السنة الع ركف، الدكحة، ق22الدكؿ العربية، مجمة التربية، ع/

 كالن ػر لمطباىػة غريػب المػراهقيف، دار ـ(، رىايػة5115ميخائيػؿ) أسػعد، يكسػؼ (2

  .القاهرة، مصر كالتكزيخ،

ـ(، تكصػػيات المػػؤتمر الػػدكلي 5155أكاديميػػة الدراسػػات انسػػةمية جامعػػة مةيػػا ) (2
لمبحػػكث فػػي الدراسػػات انسػػةمية، الػػدكرة الثانيػػة، ككا لمبػػكر، ماليزيػػا، لمفتػػرة مػػف 

 .فبراير56-51

هػػػ(، دراسػػة ميدانيػػة تبػػرز الحاجػػة إلػػب تطػػكير 5252آؿ ر ػػكد، سػػعد بػػف محمػػد ) (2
القعدة،  ذك 52( ، األحد 55621األساليب العقابية لمطةب، جريدة الرياض، العدد )

 .22السنة 
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هػػ(، ألػؼ بػاء الحػب كالجػنس، مكتبػات ت امػة، مركػز الرايػة، 5252األحدب، ليمػي ) (51
 ية.الرياض، المممكة العربية السعكد

 

 

هػػػػػػػ(، الجػػػػػػامخ المسػػػػػػند الصػػػػػػػحيا 5255، )إسػػػػػػػماىيؿالبخػػػػػػارم، محمػػػػػػد بػػػػػػف  (55
–المختصػػػػػر مػػػػػف أمػػػػػكر رسػػػػػكؿ ا صػػػػػمب ا ىميػػػػػه كسػػػػػمـ كسػػػػػننه كأيامػػػػػه 

، تحقيػػػػػؽ زهيػػػػػر بػػػػػف ناصػػػػػر الناصػػػػػر، دار طػػػػػكؽ النجػػػػػاة، -صػػػػػحيا البخػػػػػارم
 القاهرة، مصر.

فػي تعزيػز (، درجة إس اـ مديرم المدارس الثانكيػة ٕٛٓٓالبقمي، سعكد بف سعد ) (55
األمػػػف الفكػػػرم مػػػف كج ػػػة نظػػػر طػػػةب الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانكم بمنطقػػػة الريػػػاض 

 التعميمية، رسالة ماجستير غير من كرة، جامعة مؤتة، األردف.

ىمػػػاف،  ـ( تػػػدريس التربيػػػة انسػػػةمية، دار المسػػػيرة،5112الجػػػةد، ماجػػػد زكػػػي،) (52
 األردف.

، ىّمػاف، 2دار المسػيرة، ط (، تعمػـ القػيـ كتعميم ػا، ن ػر5152الجةد، ماجد زكػي ) (52
 األردف.

ـ(، التربيػػػػػة كبنػػػػػاء األجيػػػػػاؿ فػػػػػي ضػػػػػكء انسػػػػػةـ، دار ٕٜٛٔالجنػػػػػدم، أنػػػػػكر ) (51
 الكتاب المبناني، بيركت، لبناف.

ـ(، أساليب بناء القيـ التربكية كاألمنية فػي 5155الحسيف، إبراهيـ ىبد ا محمد ) (56
ماجسػػتير، جامعػػة نػػايؼ  أطركحػػةمقػػررات الميػػة العربيػػة لمصػػؼ الرابػػخ ا بتػػدائي، 

العربيػػة لمعمػػكـ األمنيػػة، كميػػة الدراسػػات العميػػا، قسػػـ العمػػكـ ا جتماىيػػة، الريػػاض، 
 المممكة العربية السعكدية.

ق(، أهميػة المؤسسػة التعميميػة فػي تنميػة الػكىي 5251الحك اف، بركة بػف زامػؿ ) (52
مؾ ف ػد األمنيػة، األمني، كرقة ىمؿ مقدمة لندكة المجتمخ كاألمف المنعقدة بكمية الم

 هػ. 5251صفر  52 -55الرياض، المممكة العربية السعكدية، لمفترة مف 
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 -هػػػػ(، ا جت ػػػاد المقاصػػػدم، حجيتػػػه 5252الخػػػادمي، نػػػكر الػػػديف بػػػف مختػػػار ) (52
 ، قطر.52مجا ته ، كتاب األمة ، جمادم األكلب، السنة  -ضكابطه 

ل ػػػرىية ، مكتبػػػة ق(، ىمػػػـ المقاصػػػد ا5255الخػػػادمي، نػػػكر الػػػديف بػػػف مختػػػار ) (52
 العبيكاف، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

(، أصػػػػكؿ التربيػػػػة انسػػػػةمية، دار الخريجػػػػي، ٕٗٓٓالخطيػػػػب، محمػػػػد  ػػػػحات ) (51
 الرياض، المممكة العربية السعكدية.

(، ا نحػػػراؼ الفكػػػرم كىةقتػػػه بػػػاألمف الػػػكطني ٕ٘ٓٓالخطيػػػب، محمػػػد  ػػػحات ) (55
 المممكة العربية السعكدية.كالدكلي، مكتبة ف د الكطنية، الرياض، 

،مػػدار  2ق(، الُمػػَدّرُس كم ػػارات التكجيػػه،، ط5255الػػدكيش، محمػػد بػػف ىبػػد ا ) (55
 الكطف لمن ر، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

ـ(، القػػيـ األخةقيػػة فػػي التربيػػة انسػػةمية مػػف كاقػػخ ٜٓٛٔالرفػػاىي، ىبػػد الػػرحيـ ) (52
 ة ماجستير، كمية التربية، طنطا، مصر.مناهس المدرسة ا بتدائية العامة، رسال

هػ(، نظرية المقاصد ىند انمػاـ ال ػاطبي، الػدار العالميػة 5255الريسكني، أحمد، ) (52
 ، الدار البيضاء، الميرب5لمكتاب انسةمي، ط

ـ(، كتػػػاب الفكػػػر المقاصػػػدم: قكاىػػػدة كفكائػػػدة، مطبعػػػة 5222الريسػػػكني، أحمػػػد ) (51
 رب.النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المي

ـ(، دكر األن ػطة التربكيػة فػي تنميػة الػكىي ٕٙٓٓالزكي، أحمػد بػف ىبػد الفتػاح ) (56
، الريػاض، المممكػة 52، مجمػد 25ع/ األمني لػدل الطػةب، مجمػة البحػكث األمنيػة،

 العربية السعكدية.

(، تطػكير المنػاهس الدراسػية 5116السعيد، رضا مسعد، كالنمر، محمد ىبػد القػادر ) (52
 مية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.تطبيقات كنماذج منظك 

هػ(، التربية الكطنيػة كدكرهػا فػي تحقيػؽ األمػف 5252السمطاف، ف د سمطاف محمد ) (52
الػػكطني، بحػػث مقػػدـ الػػب النػػدكة العمميػػة، األمػػف مسػػؤكلية الجمػػي، األمػػف العػػاـ، 

 هػ.5252محـر  52-55الرياض، المممكة العربية السعكدية، لمفترة مف 
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مكانيػػػة تطبيق ػػػا فػػػي 5112سػػػمطاف محمػػػد )السػػػمطاف، ف ػػػد  (52 ـ(، التربيػػػة األمنيػػػة كا 
المؤسسػػات التعميميػػة، دراسػػة ميدانيػػة ىمػػب معممػػي المػػدارس الثانكيػػة كم ػػرفي ا 
كمديري ا، بحث من كر بمركز البحكث التربكية، كمية التربية، جامعة الممػؾ سػعكد، 

 الرياض، المممكة العربية السعكدية.

هػػػػ(، المكافقػػػات فػػػي أصػػػكؿ 5252راهيـ بػػػف مكسػػػب )ال ػػػاطبي، أبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػ (21
ال ػػػػػريعة، تحقيػػػػػؽ م ػػػػػ كر آؿ سػػػػػمماف، تقػػػػػديـ بكػػػػػر أبكزيػػػػػد، دار ابػػػػػف ىفػػػػػاف 

 لمن ر كالتكزيخ ، الخبر ، المممكة العربية السعكدية.

(، دكر المػدارس الثانكيػة فػي ن ػر الػكىي ٕٙٓٓا ) ال  رم، فايز بف ىمي ىبػد (25
مػػف طػػةب المرحمػػة الثانكيػػة لمبنػػيف فػػي مدينػػة  األمنػػي: دراسػػة ميدانيػػة ىمػػب ىينػػة

 أب ا، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية، الرياض، المممكة العربية السعكدية. 

ـ(، األسػػػاليب التربكيػػػة النبكيػػػة المتبعػػػة فػػػي 5112الصػػػعيدم، فػػػػكاز بػػػف مبيريػػػؾ ) (25
)تصػػكر التكجيػػه كتعػػديؿ السػػمكؾ ككيفيػػة تفعيم ػػا مػػخ طػػةب المرحمػػة الثانكيػػة بنػػيف 

مقتػػرح(، الماجسػػػتير مػػػف جامعػػػة أـ القػػػرل كميػػػة التربيػػػة، مكػػػة المكرمػػػة، المممكػػػة 
 العربية السعكدية.

ق(، مػن س التيسػير المعاصػر، دراسػة تحميميػة، 5256الطكيؿ، ىبػدا بػف إبػراهيـ ) (22
دار ال ػػػػدم النبػػػػكم، مصػػػػر، كتكزيػػػػخ دار الفضػػػػيمة، الريػػػػاض، المممكػػػػة العربيػػػػة 

 السعكدية.

(، أسػػػػػباب ظػػػػػاهرة انرهػػػػاب فػػػػػي المجتمعػػػػػات ٕ٘ٓٓا محمػػػػد ) العمػػػػرك، ىبػػػػػد (22
الثقافيػػػػة، المػػػػؤتمر العػػػػالمي ىػػػػف مكقػػػػؼ انسػػػػةـ مػػػػف انرهػػػػاب، جامعػػػػة انمػػػػاـ 

 محمد بف سعكد انسةمية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

ـ(، التربيػػػة األمنيػػػة فػػػي المػػػن س انسػػػةمي 5112العمػػػرم، محمػػػد سػػػعيد محمػػػد ) (21
ا فػػي تكػكيف الػكىي بػػاألمف ا جتمػاىي لػدل األجيػػاؿ، تصػكر مقتػػرح أصػكل ا كدكرهػ

لطةب المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية، رسالة دكتكراة، جامعة انماـ 
محمػػد بػػف سػػعكد انسػػةمية، كميػػة العمػػك ـ ا جتماىيػػة، الريػػاض، المممكػػة العربيػػة 

 السعكدية.
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(: ىمػػػـ الػػنفس التربػػػكم فػػػي ٜٜٔٔالقاضػػي، يكسػػػؼ مصػػطفب، كيػػػالجف، مقػػداد ) (26
 انسةـ، دار المريخ، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

ـ(، دكر معمػػـ التربيػػة الكطنيػػة فػػي تعزيػػز األمػػف 5151القحطػػاني، ناصػػر هػػادم ) (22
الفكػػػرم لػػػدل طػػػةب المرحمػػػة الثانكيػػػة بمنطقػػػة نجػػػراف مػػػف كج ػػػة نظػػػر الم ػػػرفيف 

ربيػػػة لمعمػػػكـ األمنيػػػة قسػػػـ العمػػػكـ كالمعممػػػيف، رسػػػالة ماجسػػػتير جامعػػػة نػػػايؼ الع
 ال رطية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

ـ(، الذخيرة، تحقيؽ محمد حجي كآخػركف، دار اليػرب 5222القرافي،   اب الديف ) (22
 انسةمي، بيركت، لبناف.

ـ(، التربيػة األمنيػة فػي 5116المكح ، ىبػد السػةـ حمػداف، كىنبػر، محمػكد ها ػـ ) (22
يـ، دراسػػة مكضػػكىية، مجمػػة الجامعػػة انسػػةمية بيػػزة، سمسػػمة ضػػكء القػػرآف الكػػر 

 .5، ع/2الدراسات انسةمية، ج/

هػػػ(، رأم الجم ػػكر فػػي ال ػػرطة المجتمعيػػة، كرقػػة ىمػػؿ 5256المن ػػاكم، محمػػد ) (21
مقدمػة لنػػدكة مف ػكـ ال ػػرطة المجتمعيػة التػػي نظمت ػا جامعػػة نػايؼ العربيػػة لمعمػػكـ 

-51ة دبػػػي فػػػي دبػػػػي خػػػةؿ الفتػػػرة مػػػػف األمنيػػػة بالتعػػػاكف مػػػخ أكاديميػػػػة  ػػػرط
 ـ55/1/5111-52هػ المكافؽ52/2/5256

، الػػدار  5ق(، المػػدخؿ إلػػب التػػدريس الفعػػاؿ، ط5252المنػػكفي، سػػعيد كآخػػركف ) (25
 الصكلتية لمتربية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

 النيسػػابكرم، مسػػمـ بػػف الحجػػاج )د.ت(، صػػحيا مسػػمـ، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد ىبػػد (25
 .(، دار الطباىة العامرة، ألستانا25رقـ الحديث ) الباقي،

(، منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة، إطػار ىمػؿ لتعمػيـ 5111اليكنسكك ) (22
 القيـ في مرحمة الطفكلة باريس، فرنسا

هػػ( مسػند انمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، تحقيػؽ  ػعيب 5255بف حنبؿ، أحمد بف محمد ) (22
 سالة، دم ؽ، سكريا. األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الر 
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، تحقيػػؽ 5ق(، مقاصػػد ال ػػريعة انسػػةمية، ط5255بػػف ىا ػػكر، محمػػد الطػػاهر ) (21
 محمد الطاهر الميساكم، دار النفائس، ىماف، األردف.

(، مقاصػػػػد ال ػػػػريعة ىنػػػػد ال ػػػػاطبي كتأصػػػػيؿ األخػػػػةؽ 5112بكحنػػػػاش، نػػػػكرة ) (26
نية فػػػػػػي الفكػػػػػػر العربػػػػػػي انسػػػػػػةمي، رسػػػػػػالة دكتػػػػػػكراة، كميػػػػػػة العمػػػػػػكـ اننسػػػػػػا

 كا جتماىية، جامعة منتكرم، قسطنطينية، الجزائر.

ـ(، طػػرؽ التػػدريس العامػػػة كم ػػارات تنفيػػذ كتخطػػػيط 5222جامػػؿ، ىبػػد الػػػرحمف ) (22
 ىممية التدريس، دار المناهس، ىماف، األردف.

ـ(، نص البياف الختػامي لمػؤتمر منػاهس التجديػد 5111رابطة الجامعات انسةمية ) (22
، المنيػػا، مصػر، لمفتػػرة مػػف فػي العمػػكـ انسػةمية كالع  2 - 1ربيػػة، كميػػة دار العمػـك

 مارس.

ـ(: األمػػف النفسػػي دىامػػة لألمػػف القػػكمي العربػػي 5222زهػػراف، حامػػد ىبػػد السػػةـ ) (22
 كالعالمي، ندكة األمف القكمي العربي، اتحاد التربكييف العرب، بيداد، العراؽ.

لـ الكتػب، القػاهرة، ، ىػا6ـ(، ىمػـ نفػس النمػك، ط5111السػةـ ) زهراف، حامػد ىبػد (11
 مصر .

 جمادل أكلب 6(، 2522هػ(، ىدد )5225صحيفة ىكاظ ) (15

ـ(، الجريمة كالمجتمخ، نقػد تفسػيرم من جػي لتفسػير السػمكؾ 5225ىارؼ، محمد ) (15
 انجرامي، مكتبة األنجمك المصرية ، القاهرة، مصر

ية ـ(، النظريػػة العامػػة لمتربيػػة، رؤيػػة إسػػةم5221ىبػػد ا، ىبػػد الػػرحمف صػػالا ) (12
 نحك بناء نظرية إسةمية معاصرة، المؤتمر األكؿ لجامعة اليرمكؾ، ىماف، األردف.

ق(، دكر المدرسػػة الثانكيػػة فػػي تعزيػػز األمػػف الفكػػرم 5252قضػػيب، ف ػػد ىبػػد ا ) (12
لدل طةب ا مف كج ة نظر المعمميف في مدينػة الريػاض، رسػالة ماجسػتير، جامعػة 

 ض، المممكة العربية السعكدية.األماـ، كمية العمكـ ا جتماىية، الريا
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ق(، دكر المناهس التعميمية في إرساء األمػف الفكػرم 5221كافي، أبك بكر الطيب، ) (11
في المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية، مقرر التكحيد نمكذجػا، بحػث مقػدـ 
 لممؤتمر الكطني األكؿ لألمف الفكرم، المفػاهيـ كالتحػديات، كرسػي األميػر نػايؼ بػف
ىبد العزيز لدراسات األمف الفكرم بجامعػة الممػؾ سػعكد، الريػاض، المممكػة العربيػة 

 السعكدية.

، 5هػػػ(، صػػحيا الجػػامخ الصػػيير كزيادتػػه، ط5222لأللبػػاني، محمػػد ناصػػر الػػديف ) (16
 ، بيركت، لبناف.انسةميالمكتب 

ـ(، مقدمػػػػػػة فػػػػػػي ىمػػػػػػـ األخػػػػػػةؽ، ترجمػػػػػػة، ىمػػػػػػي ىبػػػػػػد ٕٓٓٓليمػػػػػػي، كليػػػػػػاـ ) (12
 ، مصر.انسكندرية، محمدالمعطي 

ـ(، تربيػة المراهػؽ فػي المدرسػة انسػةمية، ط ٜٗٛٔمحفكظ، محمد جماؿ الػديف ) (12
 ، ال يئة المصرية لمكتاب، القاهرة، مصر.ٕ

ـ(، الن ػػػػاط المدرسػػػػي ماهيتػػػػه كأهميتػػػػه كأهدافػػػػه 5222محمػػػكد، حمػػػػدم  ػػػػاكر ) (12
دارتػػػػػػػه كتخطيطػػػػػػػه كتنفيػػػػػػػذة كتقكيمػػػػػػػه، دار  ككظائفػػػػػػػه كمجا تػػػػػػػه كمعػػػػػػػاييرة كا 

 ندلس لمن ر كالتكزيخ، حائؿ، المممكة العربية السعكدية.األ 

ـ(، من س التربيػة انسػةمية أصػكله كتطبيقاتػه، ٕٕٓٓمدككر، ىمي أحمد مدككر ) (61
 ، مكتبة الفةح، مكلي، الككيت.ٕط

ـ(، مدل ممارسة طمبة المرحمػة الثانكيػة لمقػيـ األخةقيػة مػف 5112مرتجب، ىاهد ) (65
غػزة، رسػالة ماجسػتير، كميػة التربيػة، فػرع جامعػة  كج ة نظر معممي ـ في محافظػة

 األزهر بيزة، فمسطيف.

ـ(، السػػمكؾ العػػدائي لػػدل طمبػػة المػػدارس 5222مركػػز البحػػكث التربكيػػة كالمنػػاهس ) (65
 القانكنية، كزارة التربية، الككيت.

 مصر. القاهرة، العربي، الفكر دار التربية، ـ(، أصكؿ5221ىصمت ) مطاكع، إبراهيـ (62
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ـ(، فػػي التربيػػة المعاصػػرة، دار الفكػػر 5226اهيـ كىبػػكد، ىبػػد الينػػي )مطػػاكع، إبػػر  (62
 العربي، القاهرة، مصر.

ـ(، التربيػػػة األمنيػػػة انسػػػةمية كحاجػػػة المجتمػػػخ 5152معمػػػر، حمػػػدم سػػػمماف ) (61
الفمسػطيني إلي ػػا فػػي مكاج ػة ا ختػػراؽ انسػػرائيمي األمنػي، مجمػػة جامعػػة األقصػػب، 

 ، يناير.5سابخ ى ر، ع/سمسمة العمكـ اننسانية، المجمد ال

ـ(، التربيػػػة األمنيػػػة انسػػػةمية كحاجػػػة المجتمػػػخ 5152معمػػػر، حمػػػدم سػػػمماف ) (66
الفمسػطيني إلي ػػا فػػي مكاج ػة ا ختػػراؽ انسػػرائيمي األمنػي، مجمػػة جامعػػة األقصػػب، 

 ، يناير، غزة، فمسطيف.5المجمد السابخ ى ر، ع/

ال ػػريعة فػػي  ـ(، تكصػػيات مػػؤتمر ىمػػـك5221ممكػػاكم، فتحػػي حسػػف، كآخػػركف ) (62
 الجامعات )تحرير(، مؤتمر ىمـك ال ريعة في الجامعات، ىماف، األردف. 

 ـ(، التربية األخةقية، دار ىمار، ىماف، األردف.5116ناصر، إبراهيـ ) (62

ـ(، تكصػػيات مػػؤتمر تػػدريس الفقػػه انسػػةمي فػػي 5222هايػػؿ، داكد ىبػػد الحفػػيظ ) (62
ة، جامعة الزرقاء األهمية، الزرقاء، الجامعات )تحرير(، المؤتمر الثاني لكمية ال ريع

 األردف.

ـ( 5112كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ باألمػػػػػارات العربيػػػػػة المتحػػػػػدة، التربيػػػػػة األمنيػػػػػة ) (21
(www.moe.gov.ae/index.htm تاريخ ا سترداد )ـ.5/55/5151 

كتطبيقات ػػا فػػي التربيػػة انسػػةمية، دار ق( ، منػػاهس البحػػث 5252يػػالجف، مقػػداد ) (25
 ىالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية.
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