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 مقدمة:

تواجو مصػر العديػد مػف التاػديات السياسػية وادقتصػادية وا خاقيػة وا منيػة والفكريػة  
التي ظيرت وتبمػورت بشػكؿ أك ػر  دة التاديات ا منية والفكرية في اآلونة ا خيرة  وقد زادت ا

ـ التػي أبػرزت ٖٕٔٓيونيػو  ٖٓ أاداث ـ  وتفاقمت عقبٕٔٔٓيناير  ٕ٘وضواًا عقب  ورة 
اخػػتاؼ الفكػػر بػػيف أفػػراد ا سػػرة الوااػػدة   وشػػيوع جماعػػات متعصػػبة لتيػػار عمػػي اسػػاب تيػػار 

ض القتػػؿ والتػدمير دفاعػػًا عػػف دعميػػـ ااػػدو التيػػارات ومااولػػة آخػر  ولمػػب عمػػي سػػموؾ الػػبع
فػػرض توجياتػػو عمػػي اآلخػػريف  ومػػا تشػػيده السػػااة المصػػرية مػػف تعػػديات وتفجيػػرات لػػبعض 
مؤسسات الدولة والتيػاؿ لقيػادات الجػيش والشػرطة ىػذه السػموكيات وليرىػا تعبػر عػف ضػاالة 

دتجاىات الخاطئػة عمػي أصػااب تمػؾ ا فكػار المعرفة  وتكبيؿ العقؿ با فكار السيئة  وسيطرة ا
. 

( أف أبػرز التاػديات التػي تواجػو أ  مجتمػش انتشػػار ٛ   ٕٛٓٓ ويػر  سػعد  مامػد  
ظاىرة ادناراؼ الفكػر  والبعػد عػف ادعتػداؿ فػي التفكيػر  والػذ  كػاف سػببًا مباشػرًا فػي ظيػور 

يضػػعؼ قػػوة ا مػػة وعزتيػػا الفػػتف والصػػراعات وتعػػدد المػػذاىب الفكريػػة وادتجاىػػات   وىػػذا مػػا 
 وييدد كيانيا   ويفقد أمنيا واستقرارىا فيعـ الخوؼ وادضطراب وُتسفؾ الدماء البريئة .

وقػػد زادت اداتياجػػات ا منيػػة فػػي اآلونػػة ا خيػػرة لمواجيػػة المخػػاطر  وأصػػب  اداتيػػاج 
واقوقػو  ا مني يشمؿ كؿ ما يتعمؽ باانساف مف أمف جسده إلػي أمػف كيانػو إلػي أمػف اريتػو 

    (.ٕ  ٕ٘ٓٓوأصب  ا مف يشكؿ ركنًا مف أركاف وجوده اانساني وادجتماعي  إياد مامد  

( إلػػي أف بعػػض الشػػػباب المصػػر  يعػػاني خمػػػؿ ٕٕ٘   ٜٜٙٔويشػػير امػػد  اسػػػف  
سػػػموكي واناػػػراؼ فكػػػر   يترتػػػب عميػػػو المجػػػوء إلػػػي العنػػػؼ والتطػػػرؼ وادنخػػػراط فػػػي بعػػػض 

تنزؼ قػواه وتعطػؿ قدراتػو اابداعيػة وتخمػؽ نوعػا مػف عػدـ التنظيمات ليػر المشػروعة التػي تسػ
ادسػتقرار نتيجػػة لتعػارض ادتجاىػػات وتبػػايف المواقػؼ  فالشػػباب المصػػر  يعػاني مشػػكمة تشػػوه 

 الوعي أو ليابو بكافة أبعاده السياسية وادجتماعية وال قافية والدينية .

بػو مػف اناػراؼ وتاصػينو وييدؼ ا مف الفكر  إلي بناء العقػؿ وامايتػو ممػا قػد يػؤد  
فػػػي مواجيػػػة المػػػؤ رات التػػػي قػػػد تجعػػػؿ صػػػاابو مصػػػدر تيديػػػد ل مػػػف وادسػػػتقرار  ومعالجتػػػو 
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وتصاي  ما قد يطرأ عميو مػف خمػؿ أو اضػطراب    ػـ تػاميف الدولػة والمجتمػش فػي مواجيػة مػا 
دة ينتج عف ىذا العقؿ مف مخرجات تتم ؿ فػي الػرؤو وا فكػار والتوجيػات التػي تعبػر عنيػا عػا

 .  (ٗ   ٜٕٓٓبالكممة المسموعة أو المكتوبة وما يتبعيا مف سموؾ أو تصرفات  نعيـ تميـ 

 فراد المجتمػش فػي اكتسػاب ا فكػار والميػارات والخبػرات   والمرجش ا ساسوالتربية ىي 
مػػف خػػاؿ قيػػاـ مؤسسػػاتيا بتمبيػػة ااجػػات الفػػرد والمجتمػػش بمػػا تػػوفره مػػف بيئػػة آمنػػة تنػػا  

ا زمات خاصة بعد تنامييا والتي مف بينيا الادة في الاوار  وانتشػار عمميػات بالمجتمش عف  
 العنؼ وسفؾ الدماء.

والعاقػػة بػػيف النظػػاـ التعميمػػي فػػي المجتمػػش وا مػػف الفكػػر  عاقػػة طرديػػة   فػػ ذا كػػاف 
النظػػاـ التعميمػػي قويػػًا ومخططػػًا ومرتبطػػًا بعقيػػدة المجتمػػش وتقاليػػده وعاداتػػو كػػاف أقػػدر عمػػي 

 ( .  ٕٔ   ٕٛٓٓسميماف   بف ريية ميددات ا مف الفكر    جبمواج

 The Trustees of Princetonوفي ىذا الشاف قدـ مجمس أمناء جامعة برنستوف 

University (2003,15 )  عػػدد مػػف البػػرامج التربويػػة التػػي تيػػدؼ إلػػي خمػػؽ مجتمػػش آمػػف
لخػوؼ والعػداء لرخػريف   وفػي فكريا بعيد عف مظاىر التايػز وادسػتلاؿ والترىيػب والتيديػد وا

فعاليػة البػرامج  Jamie & Jonathan (2010 , 9)السػياؽ ذاتػو أوضػ  جيمػي وجونا ػاف  
الوقائية التي تتصد  لإلرىاب ومنش الجريمػة والعمميػات المتطرفػة قبػؿ وقوعيػا مػف قبػؿ العديػد 

 مف المؤسسات الاكومية التي مف بينيا المؤسسات التعميمية  .

لباوث التربوية والدراسػات المختمفػة وكػذلؾ تامػيات الخبػراء ا منيػيف   ا أشارت بعضو 
وذو  ادختصاصػػات النفسػػية وادجتماعيػػة والشػػرعية أف التيديػػدات ا منيػػة بكػػؿ صػػورىا إنمػػا 
تنطمػػؽ مػػف فكػػر مناػػرؼ يػػدفش بعػػض الجماعػػات وا فػػراد إلػػي تبنػػي رؤو وتصػػورات ومعتقػػدات 

  لذا فػ ف قضػية ا مػف تيدد امف المجتمش لتاقيؽ أىدافيـ معينة تبرر ليـ القياـ باعماؿ عنؼ
الفكر  والمفاىيـ المرتبطة بو تم ؿ أاد المكونات الضرورية التي يجب أف تتضػمف فػي أىػداؼ 

 ( .٘: ٖ  ٖٕٔٓالتعميـ وتترجـ مف خاؿ المقررات الدراسية المختمفة  عبدالناصر راضي   

يػػة المجتمعػػات  نيػػا الوسػػيمة التػػي عػػف فالتربيػػة بجميػػش مؤسسػػاتيا ليػػا دور فػػي اما
ا واػدي يا قػد ف المجتمعػات قػديميؾ فػ طريقيا تنتقؿ المعتقدات وادتجاىات مف جيؿ آلخر  لػذل
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ايث انػو مػف ألػراض التربيػة لػد  المجتمعػات تاصػيف عقػوؿ أبنائػو ضػد   أولتيا عناية فائقة
(  وىػذا يتفػؽ مػش ٗ  ٕٚٓٓ كؿ ا فكار الدخيمة التي تاػاوؿ تشػكيكو فػي  وابتػو  أمػؿ مامػد 

اػد ا سػاليب الوقائيػة الػذ  ايػث يػر  أف التعمػيـ يعػد أ  (ٕٕ   ٜٕٓٓزامػؿ  بػف ما يػراه بركػة
المجتمػش إلػي ادناطػاط فػي مػؤخرة ا مػـ  ومػا  قػوديقيـ سياجًا مانعًا لاختراقات الفكرية التي ت

 يتبعيا مف تدىور في النجاح وانعداـ اااساس با مف . 

تلرس التربية مػف قػيـ أخاقيػة فػي نفػوس أفػراد المجتمػش بقػدر مػا يسػود ذلػؾ  وبقدر ما
المجتمش ا مػف وادسػتقرار وادطمئنػاف فيقػؿ اسػتيطاف الجريمػة  وتتضػاءؿ فيػو دواعػي الرزيمػة 
وتػػزداد فيػػو فػػرص التطػػور والتنميػػة  وبقػػدر مػػا تسػػعي التربيػػة إلػػي تاقيقػػو مػػف تكامػػؿ وتنميػػة 

المجتمش بقدر ما تنج  في  تكػويف وخمػؽ أىػـ دعػائـ ا مػف وىػو وتجانس في شخصيات أفراد 
والوادة الوطنية  لذا ف ف العاقة بيف التربية وا مف عاقة ترابطيػة وتكامميػة  الشعور بادنتماء

سػػعادة أفػػراده وىػػذا ىػػو بنػػاء المجتمػػش واسػػتقراء يكمػػؿ كػػؿ منيمػػا اآلخػػر  فالتربيػػة تسػػعي إلػػي 
 (.ٚٙ  ٕٛٓٓمامد   بنت تاقيقيا  عالية  اللاية التي يسعي ا مف إلي

خاصة واف مفاىيـ المواطنػة وادنتمػاء وادلتػزاـ المجتمعػي تعرضػت لخطػر كبيػر نتيجػة  
التطػػور التكنولػػوجي فػػي مجػػاؿ ادنترنػػت   ومػػا يممكػػو مػػف إمكانيػػة التػػا ير عمػػ  معػػارؼ ا فػػراد 

عولمػة عمػ  مجػادت ك يػرة   ونتيجػة لسػيطرة فكػر ال  (Hermes , 2006 ,  259) ـواتجاىاتي
 . ( Friedman & Perez-Perdomo , 2004 )              في الاياة

( إلػي أف أولويػات تاقيػؽ ا مػف الفكػر  ٚٔ   ٜٕٓٓويشير مامػد صػال  وفػؤاد عيػد  
بنػػاء بػػرامج ومناشػػط مبنيػػة عمػػي أسػػس عمميػػة وأسػػاليب تقويميػػة بايػػث تطبػػؽ بشػػكؿ مبػػرمج 

 وتوعيػػة الناشػػئة مػػف أخطػػار ا فكػػار الملرضػػة والمضػػممة التػػي  ومسػػتمر فػػي الميػػداف التربػػو 
يػػروج ليػػا عبػػر القنػػوات الفضػػائية والشػػبكة العنكبوتيػػة  وتبنػػي الناشػػئة المفػػاىيـ والمصػػطماات 

كػر مناػرؼ   وىػذا التي مف خاليا يمكف تنمية الاس ا مني الذ  يؤىميـ إلي اكتشػاؼ كػؿ ف
( ايث ير  امكانية تعزيػز ا مػف الفكػر  ٕٗ   ٕٓٔٓ  زعبدالعزي  عبدالوااد يتفؽ مش ما يراه

مف خاؿ : وضش الخطط والبرامج والمناشط الموجية   العمػؿ عمػي تاصػيف الطػاب ووقػايتيـ 
مف أ  اناراؼ فكر    تشجيش الطاب عمي التعبير عف ا فكار واآلراء وادبتعاد عػف التمقػيف   

تكػػويف اتجاىػػات مضػػادة ومناىضػػة لاناػػراؼ  رصػػد المظػػاىر الفكريػػة السػػمبية لػػد  الطػػاب  
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الفكر   التاذير مف ا سباب المؤدية لملمػو والتطػرؼ   النيػوض بمسػتو  الػوعي ا منػي لػد  
 الطاب .

ونظرا لمدور البارز الذ  تقدمو المؤسسات التعميمية في تطػوير المجتمعػات التػي تاتػـر 
ام   ولما يتميز بو العمـ مف قػوة البػرامج القيـ وتنبذ العنؼ وتسعي إلي التعايش السممي والتس

التػػي يقػػدميا وتا يرىػػا فػػي تاقيػػؽ لايػػات المجتمػػش  فقػػد قامػػت بعػػض الػػدوؿ بعمػػؿ شػػراكة بػػيف 
سمطاتيا المختمفة ومسئولي التعميـ بجميش مستوياتو لجعػؿ المػدارس والجامعػات أك ػر اسػتعداد 

ؾ مػػف خػػاؿ موضػػوعات تعػػزز فيػػـ لمقاومػػة ا فكػػار المتطرفػػة والعنػػؼ باشػػكالو المختمفػػة  وذلػػ
ال قافػػات المختمفػػة  وتقبػػؿ اآلخػػر  وتنمػػي المواطنػػة  وتعمػػؿ عمػػي تػػاميف عقػػوؿ الػػنشء مػػف 

   (Counter Terrorism Implementation Task Force.2006.9)ا فكار الدخيمة  

والتعمػػيـ ال ػػانو  لشػػدة ارتباطػػو بػػااواؿ المجتمػػش الػػذ  يقػػـو فيػػو يتػػا ر بمػػا يجػػر  فػػي 
جتمػػش مػػف أاػػداث  ومػػا يبػػرز فيػػو مػػف أفكػػار  ومػػا ياػػيط بػػو مػػف أزمػػات  ومػػا يسػػوده مػػف الم

فمسفات  وما يطرأ عميػو مػف تليػرات  ومػا يتعػرض لػو مػف عوامػؿ تػؤ ر فػي مسػاره ادقتصػاد  
 (ٙٙ  ٕٛٓٓزايد  بف وادجتماعي والسياسي وال قافي   زيد 

التعميميػػة الميتمػػة بالافػػاظ عمػػي وبالتػػالي فػػ ف المرامػػة ال انويػػة ُتعػػد مػػف أىػػـ المرااػػؿ 
ا مف وادستقرار   ف است مار عقوؿ الطاب واجب وطني  كما أف تاقيؽ ا مػف الفكػر  ليػذه 
الفئة يجني  ماره المجتمػش باكممػو  فطالػب ىػذه المرامػة إذا مػا تػـ توجييػو الوجيػة الصػاياة 

ضػياع   ونظػرًا  ىميػة سػميمة تقػي المجتمػش مػف أمػراض فكريػة قػد تػؤد  بػو إلػي ال نشا نشػاة
تاقيؽ ا مف الفكػر  لػد  ىػؤدء الطػاب فيػـ شػباب المسػتقبؿ وقادتػو  ولمظػروؼ التػي تايػؾ 
بالباد مف تاديات عصيبة ومخاطر فكرية  إد أنو يمكف مواجية ذلؾ مف خاؿ إعػادة التفكيػر 

لمنػػاىج فػػي منػػاىج الدراسػػات ادجتماعيػػة عامػػة والتربيػػة الوطنيػػة خاصػػة عػػف طريػػؽ تعزيػػز ا
 بالمفاىيـ التي تاقؽ مزيدًا مف ا مػف الفكػر  القػادر عمػي تلييػر كافػة العػادات العقميػة السػيئة
والمفاىيـ الخاطئة ومكافاة الفكر الُمضمؿ وصود اعماؿ العقؿ في كؿ ما ُيعرض عمػي المػتعمـ 

 مف قضايا وأاداث.

الماػور الػرئيس فػي  ومناىج الدراسات ادجتماعية منػوط بيػا إعػداد الناشػئة  وىػي تعػد
تاقيؽ أىداؼ البقاء المجتمعي اآلمف فكريػا  وتاقيػؽ الااجػات النفسػية لممػتعمـ  وتعمػؿ عمػي 
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التفكيػػر السػػو  التػػي تمكػػف  تتاصػػيؿ الااجػػات ال قافيػػة واانسػػانية  إضػػافة إلػػي تنميػػة ميػػارا
ينيػػا  وتجػػاوز المػػتعمـ مػػف القػػدرة عمػػي ااااطػػة بالمعػػارؼ القديمػػة والمفػػاىيـ الجديػػدة والػػربط ب

عقبات التعبير التي تؤ ر في صناعة القرار فػي المواقػؼ المتباينػة بمػا ياقػؽ مزيػدا مػف ا مػف 
 (.ٚٔ   ٜٕٓٓالفكر  وفؽ رؤية ريادية  متعب شديد   

والتربية الوطنية كااد فروع الدراسػات ادجتماعيػة تتنػاوؿ موضػوعات تسػيـ فػي تاقيػؽ 
ة والقومية التي تعزز مفاىيـ الودء وادنتماء لد  الطػاب ا مف الفكر   وذلؾ لطبيعتيا الوطني

(   ويعػػد التيػػاوف فػػي التربيػػة الوطنيػػة السػػميمة أاػػد أسػػباب ٖ٘  ٖٕٔٓ عبدالناصػػر راضػػي  
انعداـ الودء وادنتماء لموطف   فيصب  الوطف عبارة عػف أرض تسػكف   وقػد يتفػاقـ ا مػر إلػي 

لضػػلوط اجتماعيػػة   اقتصػػادية  دينيػػة    الفػػرد تعػػرضكراىيػػة ورلبػػة فػػي ادنتقػػاـ منػػو إذا مػػا 
وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػش مػػػا يػػػراه فكريػػػا ضػػػمو إلييا  ضػػػممةسياسػػػية  ممػػػا ييسػػػر عمػػػي الجماعػػػات الم

( في أف أساس المواطنػة وعػي اانسػاف بانػو أصػيؿ فػي بػاده ٗ   ٕٗٓٓعبدالخالؽ يوسؼ  
  ت داخػػؿ ىػػذا النظػػاـولػػيس مجػػرد مقػػيـ يخضػػش لنظػػاـ معػػيف دوف أف يشػػارؾ فػػي صػػنش القػػرارا

 .وعمي أساس ىذه المشاركة يكوف ادنتماء إلي الوطف 

وتعميػػػؽ اااسػػػاس  لػػػذا ياتػػػاج طػػػاب ىػػػذا المنيػػػاج إلػػػي زيػػػادة ادرتبػػػاط بػػػالوطف   
 بالمسئولية تجاىو  وىذا ياتي مف خاؿ زيادة ادىتماـ بمفاىيـ ا مف الفكر .

القديمػػة الادي ػػة   إد أف ا اػػداث  وعمػػي الػػرلـ مػػف أف ا مػػف الفكػػر  يعػػد مػػف القضػػايا
الجارية عمي السااة المصرية تؤكد أف العقؿ البشر  عرضو لانػزدؽ فػي بػرا ف الػوىـ والخطػا 
مػػا لػػـ يصػػاابو تنقيػػة فكريػػة مسػػتمرة خاصػػة بعػػد تصػػاعد عمميػػات العنػػؼ تجػػاه أجيػػزة الدولػػة 

ـ عمػي ر مػف فتػاوو وأاكػاومفاصػميا  ومػا تب ػو وسػائؿ ااعػاـ وادتصػاؿ المختمفػة  ومػا ُيصػد
ىـ  والخشػػػية مػػػف مسػػػايرة ىػػػذه ادتجاىػػػات أد  إلػػػي اىتمػػػاـ الػػػبعض بػػػالكفر واسػػػتبااة دمػػػاء

الدراسة الاالية ب جراء م ؿ ىػذا النػوع مػف الدراسػات لمػا يترتػب عمػي قضػية ا مػف الفكػر  مػف 
وطني فػػي مخػػاطر سياسػػية ودينيػػة وأمنيػػو واجتماعيػػة واقتصػػادية تػػؤد  إلػػي ااخػػاؿ بػػا مف الػػ

جميش المجػادت  فػا مف الفكػر  يعػد جػزء مػف منظومػة ا مػف العػاـ فػي المجتمػش  نػو أسػاس 
استقرار المجتمعات  وبناء عميو أصبات الااجة ماسة إلي الاصػانة الفكريػة والعقميػة لمطػاب 
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الفكػر   وذلػؾ باسػت مار المقػررات الدراسػية فكر دخيؿ ييدد أمػنيـ  أ  مف مواجيةبما يمكنيـ 
 في تعزيز ا مف الفكر  والماافظة عميو .

مف ىذا المنطمؽ يظير الدور الرياد  الفاعػؿ الػذ  تضػطمش بػو منػاىج التربيػة الوطنيػة 
 توالػت عقػب أاػداثلتػي في تعزيز ا مف الفكر  الذ  زادت الااجػة إليػو خاصػة بعػد التػوترات ا

 .ـٖٕٔٓيونيو  ٖٓ

 اإلحشاض مبظكلة الدراسة :

التي شػيدتيا مصػر بعػد سػقوط نظػاـ الػرئيس السػابؽ مامػد مرسػي  دشؾ أف ا اداث 
ـ ومػا أعقبيػا مػف تفجيػرات والتيػادت ومػا تب ػو بعػض القنػوات الفضػائية  ٖٕٔٓ يوليو ٖفي 

مف مواد إعاميو و قافية ىدامة تشتت ا فكار  وتؤصؿ المفػاىيـ الخاطئػة وتػؤ ر تػا يرًا مباشػرًا 
ؾ فيمػػا يػػتـ عرضػػو  وتفتػػت تااػػـ أبنػػاء الػػوطف فػػ ف ىػػذا عمػػي الواػػدة الوطنيػػة   وت يػػر الشػػكو 

لمسػار ا مػف الفكػر  يؤكد أف بعض أبناء الماروسػة يعػانوف أزمػة فكػر ممػا يسػتمـز تصػاياًا 
 .لدييـ

وعمػػػي الػػػرلـ ممػػػا تبذلػػػو وزارة الداخميػػػة المصػػػرية بالتعػػػاوف مػػػش القػػػوات المسػػػماة فػػػي 
يناء اللاليػة  وكػذلؾ عمميػات العنػؼ التػي مكافاة العمميات اارىابية التي تادث عمػي أرض سػ

صاابت سقوط الرئيس مامد مرسي والتي ظير صداىا بعنػؼ فػي بعػض الجامعػات المصػرية  
إد أف   تيمػػا لمتصػػد   صػػااب ىػػذه العمميػػاتوتوظيػػؼ ىػػاتيف المؤسسػػتيف لمعديػػد مػػف إمكانا

مػػف  بالشػػبا المؤسسػػات الشػػرطية قػػد د تصػػؿ إلػػي لايتيػػا إذا لػػـ يػػتـ تاصػػيف عقػػوؿ ىػػؤدء
فتعػػديؿ مسػػار الجانػػب الفكػػر  ناػػو  شػػوائب الفكػػر الضػػاؿ وال قافػػة الدخيمػػة والعقيػػدة الفاسػػدة 

الطريؽ السميـ يعد مف أىػـ الوسػائؿ التػي يمكػف مػف خاليػا تاقيػؽ ا مػف الفكػر  خاصػة فػي 
ذا ظؿ وجود أنماط متفاوتة مف ا فكػار والتصػورات والمفػاىيـ الخاطئػة لػد  أفػراد المجتمػش  وىػ

( ايث تر  أف ما ياػدث اليػـو مػف تشػتت فػي ا فكػار ٘  ٕٚٓٓيتفؽ مش ما تراه أمؿ مامد  
وتارج  فكر الشباب ما بػيف تبعيػة واناػاؿ أو تزمػت ولمػو نتيجػة الظػروؼ القاسػية والضػلوط 
الجبػػارة التػػي يعيشػػونيا  وعميػػو فػػ ف الػػنشء بػػامس الااجػػة إلػػي تاصػػيف عقػػوليـ وتبصػػيرىـ 

ش متليػرات ىػذا العصػر وتادياتػو  وىػذا د يتػاتي إد مػف خػاؿ ا مػف الفكػر  بوسيمة التعامؿ م
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الذ  يعد ىاجسًا أمنيًا لكؿ المجتمعات إذ انو يامي عقوليا  ويافظيا مف الوقوع فػي الفوضػ  
 وادنااؿ والتبعية .

( إلػػي أف ااجػػراءات التػػي تتبعيػػا الػػدوؿ ٕٙٔ   ٜٜ٘ٔويشػػير مايػػي الػػديف شػػااتو  
رىػػاب ومواجيػػة ا اػػداث المترتبػػة عميػػو ليسػػت كافيػػة   وطالػػب بضػػرورة المواجيػػة لمكافاػػة اا 

ا منية الااسمة ومعالجة ا سباب ادجتماعية وادقتصػادية التػي تقػؼ وراء ىػذه الظػاىرة   ف 
ىػػػذه ا اػػػداث تعػػػوؽ عمميػػػة التنميػػػة  وتػػػؤ ر سػػػمبًا عمػػػي مسػػػتقبميا لمػػػا يصػػػاابيا مػػػف عػػػدـ 

 ات واامكانات البشرية والطبيعية لممجتمش .ادستقرار  وتبديد الطاق

ودور التربية بيذا الشػاف د يقػؿ عػف دور المؤسسػات الشػرطية  لػذا ينبلػي أف تتضػافر 
الجيػػود بػػيف ا جيػػزة ا منيػػة والقػػائميف عمػػي التربيػػة   ايػػث يتعػػاظـ دورىمػػا معػػا فػػي تاصػػيف 

ترتػػب عميػػو اسػػتقرار المجتمػػش عقػػوؿ أبنػػاء المجتمػػش وتاقيػػؽ ا مػػف الفكػػر  ليػػـ  ا مػػر الػػذ  ي
 باكممو.

 بػو بعػض القصػور فػ    التربػو  أف النظػاـ ( ٕٔٔ:  ٕٛٓٓ  براىيـ إبسيون  و يرو 
الػػرؤو ممػػا  فػػيوالتنػػاقض  الفكػػر مػػف التشػػتت  ة الطػػابمعانػػا القيػػاـ بػػدوره الػػذ  يترتػػب عميػػو

عمػػ   رفيػػؤ  فػػةر متطبا لمبيػػة الصػػامتة   أو الوقػػوع فريسػػة لمتيػػارات ال ادلتاػػاؽيػػدفعيـ إلػػ  
 وطنيتيـ.

وواقػػش التربيػػة الوطنيػػة كمػػادة دراسػػية ذات عاقػػة بمجتمػػش الطػػاب وبيئػػتيـ يمكنيػػا مػػف 
تعزيز وتاقيؽ مفاىيـ ا مف الفكر  ذلؾ  نيػا تنطمػؽ مػف مجموعػة مػف ا ىػداؼ مجمميػا ىػو 

أىػداؼ مػف  ( Branson, 1998) برانسف  ة الصالاة  وىذا يتفؽ مش ما اددهتاقيؽ المواطن
متمػؾ المعػارؼ والميػارات الازمػة لمتنػافس الػذ  ي المػواطف الصػال   لمتربية الوطنية في إعػداد

المواطنة   والقادر عمػ  تامػؿ المسػئولية وممارسة اقوؽ ومسؤوليات   في ادقتصاد العالمي 
 . مجتمعوخدمة الشخصية و 

أو المدرسػيف أو مػف  تاخػذ اقيػا فػي العنايػة سػواء مػف المػوجييف ـإد أف ىذه المادة ل
الطػػاب  فػػا تػػزاؿ أقسػػاـ التوجيػػو تنظػػر إلييػػا عمػػي أنيػػا مػػادة  ىامشػػية   كمػػا أف ىػػذه المػػادة 
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وتوجيو المواد الفمسفية ود تضػاؼ إلػي مجمػوع الطالػب  ةادجتماعي دراساتاير  بيف توجيو ال
 (ٙ٘ٔ   ٜٜٙٔ ا مر الذ  أىممو المعمـ والطالب عمي السواء امد  اسف  

قامت الباا ة بدراسة استطاعية عبػارة عػف اختبػار مبػدئي ليػر مقػنف يقػيس مػد   وقد
اكتسػػاب طػػاب المرامػػة ال انويػػة لػػبعض مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  م ػػؿ اارىػػاب والتطػػرؼ والكفػػاح 
المسم  والييمنػة والشػرعية السياسػية والتخػابر   وتطبيقيػا عمػي مجموعػة مػف طػاب المرامػة 

مديريػة قنػا لمتربيػة والتعمػيـ    –ل انوية المشتركة ب دارة دشنا التعميميػة ال انوية بمدرسة دشنا ا
وقػػد لػػواظ مػػف خػػاؿ النتػػائج قصػػور مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  لػػدييـ والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف تمػػؾ 

 النتائج :
 (5جدول )

 نتائج الدراسة االستطالعية لبعض طالب المرحلة الثانوية حول بعض مفاهيم األمن الفكري 
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منػاىج التربيػة الوطنيػة بالمرامػة ال انويػة فػي دـ اىتمػاـ ىػذا القصػور إلػي عػ وقد يرجش
عينػػة مػػف مػػوجيي لسػػتطاع رأ  وفػػي ىػػذا الشػػاف تػػـ عمػػؿ ا  الفكػػر  مفػػاىيـ ا مػػفتناوليػػا ل

ومعممػػي الدراسػػات ادجتماعيػػة والتربيػػة الوطنيػػػة بالمرامػػة ال انويػػة بػػ دارات تعميميػػة مختمفػػػة 
ؿ المقػػابات التػػي ىػػدفت إلػػي تعػػرؼ آرائيػػـ اػػوؿ بمديريػػة قنػػا لمتربيػػة والتعمػػيـ  وذلػػؾ مػػف خػػا 

مػف نتائجيػا أف لالبيػة   مفاىيـ ا مف الفكر  وكيفية تعزيزىا مف خػاؿ مػنيج التربيػة الوطنيػة
أفػػراد العينػػة أشػػاروا إلػػي أف المنػػاىج الااليػػة د تيػػتـ بمفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  بالشػػكؿ المطمػػوب 

 لمطاب . وذلؾ عمي الرلـ مف أىميتيا وضرورة اكسابيا
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ويعزز ىذه النتائج عدد مف الدراسات والباوث السابقة التي تػـ ادطػاع عمييػا  دسػيما 
 تمؾ التي تتادث عف ا مف الفكر  في المؤسسات التعميمية ايث كانت عمي الناو التالي :

ىدفت إلي تاديد دور ا مػف الفكػر  فػي مواجيػة المػؤ رات  (:ٕٔٓٓدراسة ايدر عبدالرامف  
يػػػة  ومػػػف نتائجيػػػا ا مػػػف الفكػػػر  ضػػػرورة مػػػف ضػػػروريات الايػػػاة اآلمنػػػة المسػػػتقرة   الفكر 

وادتجاىػػػات الفكريػػػة الوافػػػدة وخاصػػػة المعاديػػػة وادتجاىػػػات العقائديػػػة وال قافيػػػة والاضػػػارية 
المعاصػػرة والتػػي تعتػػرض مسػػيرة ا مػػة العربيػػة وااسػػامية تعمػػؿ وفػػؽ اسػػتراتيجيات وأىػػداؼ 

 ىداؼ يتـ عبر عدد مف الوسػائط والمػؤ رات   وأوصػي بالعمػؿ عمػي ماددة  واف تاقيؽ ىذه ا
تاصػػيف الفكػػر بالعقيػػدة الصػػاياة النابعػػة مػػف الكتػػاب العزيػػز والسػػنة النبويػػة المطيػػرة والعمػػؿ 
عمي تربية الناشئة عمي ارية الفكر وعدـ القسر والضلط عمييـ اتباع ما قد يكوف مػف ورائػو 

دفعيـ إلػػي عػػدـ القبػػوؿ بػػؿ النفػػور وادزدراء واتبػػاع اليػػو  جمػػود الفكػػر وتسػػمط اآلراء ممػػا يػػ
والضاؿ   أف توالي المؤسسات التعميمية في مختمػؼ مرااػؿ التعمػيـ بمراجعػة المنػاىج العمميػة 
وا نشػػػطة ال قافيػػػة التػػػي تقػػػدـ لمطػػػاب وخاصػػػة فػػػي المػػػدارس ا جنبيػػػة فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة 

ف معمومػات ومعػػارؼ تػػؤ ر عمػي فكػػر المتعممػػيف وااسػامية اتػػي د يػػدخميا اللػث والػػرخيص مػػ
 وتلير اتجاىاتيـ الشرعية والوطنية إلي مياو  الرذيمة والفساد والضاؿ .

: سعت إلي تاديد مد  إدراؾ طاب الجامعػة لمفيػـو ا مػف الفكػر   ll,200o(C(4دراسة كوؿ
رفيػة لمطػاب  وأشػارت  وتاديد مد  العاقة بيف مفػاىيـ ا مػف الفكػر  والخمفيػة ال قافيػة والمع

نتائجيػػا إلػػي أف الخمفيػػة الدينيػػة لمطالبػػات عينػػة الباػػث أ ػػرت عمػػي تاديػػدىف لمفيػػـو ا مػػف 
 الفكر  .

: ىدفت إلي تعرؼ الشػعور النفسػي وتػا ره بػبعض المتليػرات لػد   (ٕ٘ٓٓدراسة  اياد مامد  
عمػػي تقػػدير  طمبػػة جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة  ومػػف نتائجيػػا أف الشػػعور بػػا مف النفسػػي اصػػؿ

مػػنخفض  وقػػد أوصػػت بتعزيػػز الشػػعور بػػا مف لػػد  الطمبػػة مػػف خػػاؿ العمػػؿ عمػػي إيجػػاد آليػػة 
وبرامج تساىـ فػي اػؿ المشػكات التػي تواجػو الطمبػة  وزيػادة الشػعور بػا مف مػف خػاؿ عقػد 
دورات وندوات وبػرامج اجتماعيػة وأكاديميػة تشػلؿ أوقػات الفػراغ  ويكتسػب مػف خاليػا الطالػب 

ميػػارات تعػػزز ال قػػة بػػالنفس وبػػاآلخريف ومواجيػػة ا زمػػات والضػػلوطات التػػي يتعػػرض سػػمات و 
 ليا في اياتو.
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سػياماتيا فػي تعزيػز  (ٕٙٓٓسػميماف  بػف دراسة إبراىيـ  : ىػدفت إلػي تاديػد دور المدرسػة وام
% مػف  8ٕٛ٘اآلمف الفكر  بيف طاب التعميـ العاـ بمدينة الرياض  وبينػت نتائجيػا أف نسػبة 

لعينة مف مدير  المػدارس يػروف أف الااجػة إلػي تعزيػز ا مػف الفكػر  كبيػرة  وىػذا يعنػي أفراد ا
إدراؾ معظـ المديريف إلي أىمية تعزيز ا مف الفكر  لد  الطاب  ومف توصياتيا التاكيػد عمػي 
تدريب المعممػيف بالمػدارس فػي مجػاؿ ا مػف الفكػر  أ نػاء الخدمػة  واضػور امقػات أو نػدوات 

مػػػف الفكػػػر   وضػػػرورة إدراج مػػػادة بمسػػػمي ا مػػػف الفكػػػر  فػػػي كميػػػات التربيػػػة فػػػي تعزيػػػز ا 
 بالجامعات .

سػػعت إلػػي بيػػاف المفػػاىيـ المتضػػمنة فػػي كتػػب العمػػـو  ( :ٕٓٓٛسػػميماف   بػػف ريػػدراسػػة جب
الشرعية لمصؼ ال الث ال انو  بالمممكة العربية السعودية التي مف شانيا تعزيػز ا مػف الفكػر  

 والتعػػرؼ عمػػي الصػػعوبات التػػي ُتعيػػؽ مػػنيج العمػػـو الشػػرعية فػػي تعزيػػز لػػد  ىػػؤدء الطػػاب 
ا مف الفكر  لدييـ   ومف نتائجيا أف منيج العمـو الشػرعية يعػزز ا مػف الفكػر  لػد  الطػاب 
بدرجة عاليػة فػي جميػش ماػاور الدراسػة  وأوصػت بتنظػيـ دورات تدريبيػة لممعممػيف والمشػرفيف 

 لطاب .اوؿ تعزيز ا مف الفكر  لد  ا

: ىدفت إلي معرفة مفيػـو التربيػة ا منيػة ودور ا سػرة فػي  (ٕٛٓٓمامد  بنت دراسة عالية 
تاقيقو واقعًا ممموسًا فػي ايػاة الفتػاة وسػائر سػموكيا بمػا يضػمف ليػا ايػاة أمنيػة مسػتقرة مػف 

ات جميش جوانبيا  ومف نتائجيا أف وقاية الفتاة مف ادناػراؼ الفكػر  يػتـ مػف خػاؿ تنميػة قػدر 
الفتػػاة  عمػػي اسػػتخداـ مػػنيج التفكيػػر السػػميـ لماكػػـ عمػػي ا شػػياء واػػؿ المشػػكات  وأوصػػت 

 باىمية نشر  قافة ا مف  وضرورة توعية المجتمش باركانو ومقوماتو وميدداتو .

بػراز  (ٕٛٓٓدراسة سعد  مامد   : ىدفت إلي إيضاح ا مف الفكر  فػي التربيػة ااسػامية  وام
لتػػػي تمػػػـز ا سػػػرة لتاقيػػػؽ ا مػػػف الفكػػػر   وبيػػػاف التطبيقػػػات التربويػػػة أىػػػـ ا سػػػس التربويػػػة ا

ا ساسية في تاقيؽ ا مف الفكر   ومف نتائجيا ا مػف الفكػر  مطمػب مػف المطالػب ا ساسػية 
في الاياة ااسػامية  وأوصػي بضػرورة ادىتمػاـ بالتطبيقػات البنائيػة والوقائيػة والعاجيػة التػي 

ر   وتك يؼ الجيود في الباث اوؿ اآل ار التربوية لتاقيػؽ ا مػف تسيـ في تاقيؽ ا مف الفك
 الفكر  .
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ىدفت إلي التعرؼ عمي مد  إسياـ ااعػاـ التربػو  فػي تاقيػؽ  (:ٕٛٓٓزايد   بف دراسة زيد
ا مف الفكر  لػد  طػاب المرامػة ال انويػة بمدينػة مكػة المكرمػة  وأظيػرت نتائجيػا أف ااعػاـ 

نخفضػػة فػػي تاقيػػؽ ا مػػف الفكػػر  لمطػػاب  وأوصػػت بضػػرورة توعيػػة التربػػو  يمػػارس بدرجػػة م
الطػػػاب بخطػػػورة اللمػػػو والتطػػػرؼ فػػػي الػػػديف   توضػػػي  اآل ػػػار المترتبػػػة عمػػػي اعتنػػػاؽ الفكػػػر 
المتطػػػرؼ   تعزيػػػز ولػػػرس القػػػيـ ا منيػػػة فػػػي نفػػػوس الطػػػاب   تػػػوطيف ا نشػػػطة التعميميػػػة 

 لتاصيف الطاب با مف الفكر  .

: ىػػدفت إلػػي تقػػديـ إسػػتراتيجية وطنيػػة لتكػػريس مفيػػـو ا مػػف  ( ٜٕٓٓدراسػػة نعػػيـ تمػػيـ  
الفكػػر  فػػي المجتمػػش  وأشػػارت نتائجيػػا إلػػي أف ىنػػاؾ قصػػور فػػي تضػػميف منػػاىج ومقػػررات 
الجامعػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية لمفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر   والااجػػة إلػػي إعػػداد الفػػرد إعػػدادًا 

عتداؿ فكرًا وممارسة   ـ تاصػيف ذلػؾ البنػاء الفكػر  فػي فكريًا صاياًا يقـو عمي الوسطية واد
مواجيػػػة مختمػػػؼ المػػػؤ رات والتيػػػارات الفكريػػػة  ومػػػف توصػػػياتو إعطػػػاء مػػػادة التربيػػػة الوطنيػػػة 
عػادة النظػر  اىتماما اكبر وتقريبيا مػف الطػاب بربطيػا ببػرامج ليػر تقميديػة ماببػة لمشػباب  وام

 وتقترب مف تاريض العقؿ .في مناىج التعميـ بايث تبتعد عف التمقيف 

: ىػدفت تاديػد مفيػـو ا مػف الفكػر    والتػا يرات الخارجيػة عميػو (ٜٕٓٓدراسة متعب شػديد  
وما يواجيو مف صعوبات وتاديات   وأشارت نتائجيا إلي أف معظـ المناىج الدراسػية قػد خمػت 

مػػي التفكيػػر مػػف بػػرامج لتنميػػة وتاسػػيف الميػػارات العقميػػة لػػد  الناشػػئة مػػف خػػاؿ التػػدريب ع
الػػواعي المنضػػبط شػػرعًا  وبمػػورة المفػػاىيـ والقػػدرة عمػػي تشػػخيص وفاػػص العيػػوب وا خطػػاء 
الفكريػػة بمػػا ياػػد مػػف التصػػمب الفكػػر    وأوصػػي ب عػػادة النظػػر فػػي قواعػػد اختيػػار المعممػػيف 

 وبرامج تدريبيـ ومتابعة سموكيـ وأدائيـ في تنفيذ البرامج التربوية .

ىػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػػي مػػد  ااتػػواء مقػػررات التربيػػػة  (: ٜٕٓٓصػػػال    بػػف دراسػػة سػػعد
ااسػػامية فػػي المرامػػة ال انويػػة عمػػي مضػػاميف ا مػػف الفكػػر   ومػػد  تصػػد   ىػػذه المنػػاىج 
لتاػػديات ا مػػف الفكػػر   ومػػف نتائجيػػا ااتػػواء مقػػررات التربيػػة ااسػػامية فػػي المرامػػة ل انويػػة 

صػت بتفعيػؿ دور معممػي التربيػة ااسػامية عمي مضاميف ا مػف الفكػر  بػدرجات متفاوتػة  وأو 
فػػي المرامػػة ال انويػػة فػػي إبػػراز مضػػاميف ا مػػف الفكػػر  وتعزيزىػػا لػػد  الطػػاب  كمػػا أوصػػت 
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بضػػرورة زيػػادة ماتػػو  مقػػررات التربيػػة ااسػػامية بمضػػاميف ا مػػف الفكػػر  المتعمقػػة بكيفيػػة 
 انو .التصد  لمتاديات المعاصرة التي تواجو ا مف الفكر  وتقوض بني

: ىدفت إلي كشؼ العاقة بيف المناخ ا سر  وا مػف  (ٜٕٓٓدراسة مامد صال  وفؤاد عيد  
الفكر  لػد  المػراىقيف ذو  ااعاقػة البصػرية  وتوصػمت الدراسػة إلػي أف المنػاخ ا سػر  يػؤ ر 
ايجابيا في ا مف الفكر   وتوصي الدراسة بالعمػؿ عمػي تزويػد المجػاؿ التطبيقػي بطبيعػة ا مػف 

 لفكر  ومد  تا يره في تيسير العممية التعميمية .ا

: ىدفت إلي التعرؼ عمي وظيفػة ا سػرة والمدرسػة فػي تاصػيف  (ٜٕٓٓزامؿ   بف دراسة بركة
أبنائيػػػا ضػػػد التطػػػرؼ واارىػػػاب  وأوصػػػت بمراجعػػػة المقػػػررات لمتاكػػػد مػػػف خموىػػػا مػػػف ا فكػػػار 

خصائصػػو ومميزاتػػو ومػػا لػػو مػػف  المتطرفػػة  وتضػػميف المنػػاىج مػػا يعػػزز ا مػػف الػػوطني  وبيػػاف
اقػػػوؽ وواجبػػػات  واختيػػػار الييئػػػة التعميميػػػة واادارة التػػػي تتػػػوافر فييػػػا الوسػػػطية وادعتػػػداؿ 

  واماية المؤسسات التعميمية مف أصااب الفكر المتطرؼ .

: ىدفت إلػي تاديػد دور مػنيج التوايػد بالمرامػة ال انويػة فػي  (ٜٕٓٓدراسة ابو بكر الطيب  
الفكػػر   ومػػد  إسػػياـ المقػػررات الدراسػػية فػػي تػػدعيـ ا مػػف الفكػػر   وأوصػػػت تعزيػػز ا مػػف 

 بضرورة إعادة النظر في المنيج  وتدعيمو بقضايا تخدـ ا مف الفكر  لد  الطاب .

: ىػػدفت إلػػي إلقػػاء الضػػوء عمػػي دور ماتػػو   (ٜٕٓٓ  ومامػػد آدـ دخيػػؿ بػػف دراسػػة مفمػػ 
ي مواجيػة اارىػاب الفكػر  والتقنػي  وتوصػمت إلػي مناىج ال انو  بالمممكة العربية السعودية فػ

أف ا خػػذ بمبػػادئ التربيػػة ااسػػامية ياصػػف الشػػباب مػػف جػػرائـ اسػػتخداـ التقنيػػة الادي ػػة  واف 
التبػػايف فػػي الفكػػر يرجػػش إلػػي سػػوء اسػػتخداـ التقنيػػة الادي ػػة  كمػػا أوصػػت بضػػرورة مراجعػػة 

قيـ التػػي تعػػزز ا مػػف الفكػػر   وتػػدريب ماتػػو  منػػاىج التعمػػيـ بالمرامػػة ال انويػػة وتػػدعيميا بػػال
 المعمميف عمي طرؽ تدريس قيـ ا مف الفكر  .

: سعت إلػي تاديػد مػد  تػوافر الخبػرات التربويػة المصػاابة  (ٜٕٓٓسراج   بنت دراسة لطيفة
سياماتيا في تعزيز ا مف الفكر  لػد  طالبػات الصػؼ ال الػث ال ػانو  مػف  في منيج التوايد وام

ومعممػػات التربيػػة ااسػػامية بمنطقػػة مكػػة المكرمػػة  ومػػف نتائجيػػا تػػوافر وجيػػة نظػػر مشػػرفات 
الخبػػرات التربويػػة المرتبطػػة بػػالمنيج بػػدرجات متفاوتػػة  وأوصػػت بضػػرورة لػػرس مفػػاىيـ ا مػػف 
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الفكر  مف خػاؿ المنػاىج الدراسػية  وتعمػيـ الطػاب كيػؼ يفكػروف م ويتعػامموف بفكػر واع مػش 
 المشاركة الفعالة والتكيؼ مش واقعيـ .قضايا العصر الاالي ات  يمكنيـ 

: ىدفت إلي التعرؼ عمي دور مناىج المػواد ادجتماعيػة فػي  ( ٜٕٓٓمامد  بف دراسة أامد 
المرامة المتوسطة وال انوية في تعزيز ا مف الفكر  بمدينة الرياض  وقد توصمت الدراسػة إلػي 

الرياض يروف أف دور منػاىج المػواد أف معممي المواد ادجتماعية في ىاتيف المرامتيف بمدينة 
ادجتماعية في تعزيز ا مف الفكر  يػاتي بدرجػة متوسػطة  بينمػا دورىػـ كمعممػيف يػاتي بدرجػة 

المنػاىج ل مػف الفكػر   هكبيرة في تعزيز ا مف الفكر   وىنػاؾ صػعوبات تاػوؿ دوف تعزيػز ىػذ
شػتراؾ متخصػص فػي المجػاؿ منيا: قمة الندوات وورش العمؿ التي تعزز ا مف الفكر   وعدـ ا

ا مني بمجاف بناء ىذه المناىج  وقمة ا نشطة والوسػائؿ واامكانيػات التػي تخػدـ ا فكػار التػي 
تعزز ا مف الفكر    وقػد أوصػت الدراسػة ب عػادة صػيالة أىػدافيا وتضػميف ماتواىػا مػا يعػزز 

ادة النظػر فػي بػرامج ا مف الفكر   ورفش كفاءة معممييا في مجاؿ تعزيػز ا مػف الفكػر  مػش إعػ
 إعداد معممييا في كميات التربية.

: ىػدفت إلػي التعػرؼ عمػػي فاعميػة المرشػد الطابػػي  (ٕٓٔٓعبػػدالعزيز  بػف دراسػة عبدالوااػد 
في تعزيز ا مف الفكر  لد  طاب المرامػة ال انويػة  والتعػرؼ عمػي المقتراػات التػي يمكػف أف 

زيػز ا مػف الفكػر  لػد  طػاب المرامػة ال انويػة  تسيـ في زيادة فاعمية المرشد الطابي في تع
ومػػف نتائجيػػا أف المرشػػديف الطابيػػيف ومػػدراء المػػدارس موافقػػوف بشػػدة عمػػي فاعميػػة المرشػػد 
شػػاعة  قافػػة ومضػػاميف ا مػػف الفكػػر  فػػي  الطابػػي فػػي تعزيػػز ا مػػف الفكػػر   وأوصػػت بنشػػر وام

 المجتمش المدرسي.

لػي تاديػد دور معمػـ التربيػة الوطنيػة فػي تعزيػز : ىػدفت إ (ٕٓٔٓدراسة ناصر ىاد  ناصػر  
اآلمػػف الفكػػر  لػػد  طػػاب المرامػػة ال انويػػة بمنطقػػة نجػػراف  ومػػف نتائجيػػا أف معمػػـ التربيػػة 
الوطنيػػة يػػدرؾ المقصػػور بػػا مف الفكػػر  وميدداتػػو وأنػػواع ادناػػراؼ الفكػػر   ويوظػػؼ ماتػػو  

مػػنيج التربيػة الوطنيػػة وتضػػمنو  المقػرر بمػػا يعػزز ا مػػف الفكػػر   كمػا أشػػارت إلػػي عػدـ تطػػور
لممسػػػتجدات الادي ػػػة  وأوصػػػت الدراسػػػة بزيػػػادة عػػػدد الػػػدورات فػػػي ا مػػػف الفكػػػر  لممعممػػػيف   
تشػجيش معمػػـ التربيػػة الوطنيػة عمػػي ادىتمػػاـ بمشػكات الطػػاب الفكريػػة   العمػؿ عمػػي توضػػي  
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يػـو ا مػف الفكػػر  مفيػـو ا مػف الفكػر  بمػنيج التربيػة الوطنيػة   العمػؿ عمػي تعزيػز  قافػة مف
 لد  معممي التربية الوطنية .

: ىػػػدفت إلػػػي التعػػػرؼ عمػػػي مكونػػػات ودعػػػائـ ا مػػػف الفكػػػر   (ٕٔٔٓدراسػػػة صػػػال  عبػػػدا   
والعاقة بيف الاراؾ ال قافي وا مف الفكر   وكذلؾ الاراؾ ال قافي وادجتماعي في تعزيػز ا مػف 

الاػراؾ المعرفػي وا مػف الفكػر   ووجػود الفكر   وتوصمت إلي وجود عاقػة ارتبػاط طػرد  بػيف 
عاقة ارتباطيو بيف متليػرات الاػراؾ ال قػافي وادجتمػاعي ومسػتو  ا مػف الفكػر  وكػذلؾ ىنػاؾ 
عاقػػة ارتباطيػػو بػػيف مسػػتو  الاػػراؾ ال قػػافي وامايػػة ا مػػف الفكػػر    وقػػد أوصػػت بمااربػػة 

عات وت قيػؼ المجتمػش  وضػرورة المفاىيـ وا فكار الضالة وتوعية المجتمش بيا ومااربػة ااشػا
اىتماـ المدرسة بمبادئ ا مػف الفكػر  ونشػرىا بػيف أفرادىػا  وعقػد نػدوات توعيػة لمطػاب اػوؿ 

 مفيـو ا مف الفكر  .

: ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  دور المعممػػيف فػػي  ( ٕٔٔٓصػػال   بػػف دراسػػة خالػػد 
براز أ ر ال معمميف فػي تفعيػؿ أىميػة الترليػب والتبشػير تاقيؽ ا مف الفكر  وتوعية الطاب   وام

والتػػذكير فػػي تاقيػػؽ ا مػػف الفكػػر  لػػدو الطػػاب  وتوصػػمت إلػػ  أف منػػابش المشػػاكؿ والكػػوارث 
التفجيرية والتكفيرية داخؿ المجتمش ااسامي:ىي ا فكار المتطرفة   ولممعممػيف دور كبيػر فػي 

ؽ التعػػػاوف والتػػػرابط بػػػيف أفػػػراد تاقيػػػؽ ا مػػػف بشػػػكؿ عػػػاـ  ولممعممػػػيف تػػػا ير بػػػارز فػػػي تاقيػػػ
واليدامػػة والدخيمػة عمػػ  بػاد المسػػمميف   ةالمجتمػش  وفػي امايػػة الشػباب مػػف ا فكػار المتطرفػ

وأوصت بعمؿ دراسة عممية دقيقػة لػدور معمػـ التربيػة ااسػامية فػي تاقيػؽ ا مػف الفكػر  فػي 
 المرامة ادبتدائية والمتوسطة وال انوية . 

ىػػػدفت إلػػػي التعػػرؼ عمػػػي مفيػػػـو ا مػػف الفكػػػر  وأنػػػواع  (: ٕٕٔٓمامػػد  بػػػف دراسػػة ماجػػػد 
التيػػارات الفكريػػة المنارفػػة وخطورتيػػا عمػػي ا مػػف الفكػػر   ومػػف نتائجيػػا أف لممفػػاىيـ أىميتيػػا 
وخطرىا فيي قاعدة المعرفة ا ساسية وىي تقش اليـو في قمػب الصػراع الاضػار  والفكػر  بػيف 

ل مف الفكر   وقد أوصػت الدراسػة بااسػياـ فػي التاصػيف ا مـ مما يوجب العناية بيا تاقيقًا 
مف خاؿ جيود وزارات التربيػة والتعمػيـ والمعاىػد والجامعػات  الفكر  المستمر  جياؿ المسمميف

 وأقساـ ال قافة ااسامية ووزارات ااعاـ وجيود العمماء والمفكريف .
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دور المقػػررات الدراسػػية فػػي : ىػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػي  ( ٖٕٔٓدراسػػة عبدالناصػػر راضػػي  
تعزيػػز مفيػػـو ا مػػف الفكػػر  لػػد  طػػاب الجامعػػات مػػف خػػاؿ وجيػػات نظػػر ىيئػػة التػػدريس 
والطػػػاب   وتقػػػديـ قائمػػػة بػػػاىـ المفػػػاىيـ والمكونػػػات المرتبطػػػة بمفيػػػـو ا مػػػف الفكػػػر   ومػػػف 

فكػػار نتائجيػػا قصػػور المنػػاىج التػػي وضػػعيا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي ااتوائيػػا لممفػػاىيـ وا 
المتعمقػػة بػػا مف الفكػػر  بمػػا ياصػػف الشػػباب مػػف مزالػػؽ ادناػػراؼ الفكػػر    وأوصػػت الدراسػػة 
بادىتماـ بالباوث في مجاؿ ا مف الفكر   ومراجعة ماتو  مناىج التعميـ ومقرراتو وتػدعيميا 
بػػالقيـ التػػي تعػػزز ا مػػف الفكػػر   ودمػػج التربيػػة الوطنيػػة فػػي المقػػررات الدراسػػية بايػػث تكػػوف 

 وكا واقعيا د شعارات با مضموف .سم

: ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي دور كميػات التربيػة بالجامعػات  ( ٖٕٔٓدراسة فايز شمداف  
الفمسطينية في تعزيز ا مف الفكر  لد  طابيا وسػبؿ تفعيمػو  وقػد أشػارت النتػائج إلػي أىميػة 

لفكػػر   وأوصػػت بضػػرورة تفعيػػؿ دور كميػػات التربيػػة بالجامعػػات الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز ا مػػف ا
دورىػػا لػػد  طمبتيػػا لتاصػػينيـ مػػف الفكػػر الضػػاؿ  وتمكػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف القيػػاـ 

 بدورىـ في توجيو الشباب ناو ا فكار السميمة واآلمنة .

   ,Blacker, Fichman ,Brede &Glass )دراسػة باكػر  فيشػمف   بريػد وجػاس: 

د تشػير إلػي خطػورة العمميػات اارىابيػة عمػي الػرلـ مػف أوضات أف الكتػب المدرسػية  (2013
أىميػػة فيػػـ ىػػذه العمميػػات لزيػػادة السػػامة العامػػة وتعزيػػز الوطنيػػة  وتػػر  ضػػرورة ادىتمػػاـ 
بقضػػػايا اارىػػػاب وتضػػػمينيا فػػػي السػػػياؽ التػػػاريخي والسياسػػػي  وادىتمػػػاـ بدراسػػػة الظػػػروؼ 

ف عدـ فيـ الطػاب ليػذه العمميػات يسػاعد والعوامؿ التي تؤد  إلي اارىاب   كما أشارت إلي أ
في عدـ فيمو لمعالـ المعاصر  وأوصت بضرورة مساعدة الطاب ليصباوا أك ػر فيمػا لمشػئوف 
السياسػػية الااليػػة   وتعزيػػز قػػيـ التسػػام  واداتػػراـ والصػػف  واللفػػراف  وتػػدريس مػػواد م يػػرة 

 مة الوطنية واب الوطف .لمجدؿ مف خاؿ التعرض ل قافات الطاب مش التاكيد عمي الكرا

: ىدفت إلي التعرؼ عمي أ ر استخداـ مواقػش  (ٕٗٔٓدراسة السيد عبدالمولي وأامد نصاي  
التواصؿ ادجتماعي في ا مف الفكر  لد  الشباب الجامعي في مممكة الباػريف  وتوصػمت إلػي 

تػش بػو مػف فاعمية شبكة التواصؿ ادجتماعي فػي تاقيػؽ ا مػف الفكػر  خاصػة الشػباب لمػا تتم
انتشار واسػش  إضػافة إلػي تعػدد مصػادرىا التػي تمكػف مػف التلمػب عمػي معوقػات ا مػف الفكػر  
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 وأوصػت بتوعيػػة الشػباب مػػف مخػاطر اللػػزو الفكػر  ايػػث يعػد أشػػد خطػر مػػف أ  سػاح آخػػر 
 نو يدمر الفكر والعقيدة وينػزع المواطنػة والػودء  كمػا أوصػت بتبصػير الطمبػة بسػمبيات ليػاب 

فكر   ومػا يمكػف أف ينػتج عنػو مػف اناػراؼ لػو الك يػر مػف المخػاطر والمفاسػد الفرديػة ا مف ال
 وادجتماعية .

مػػف خػػاؿ الدراسػػات السػػابقة يتضػػ  تنػػوع مناىجيػػا ولاياتيػػا ومػػف المااػػظ أيضػػا أف 
العينػػة فػػي معظػػـ الدراسػػات إمػػا طػػاب المرامػػة ال انويػػة والقػػائميف عمييػػا أو طػػاب الجامعػػة 

 يا .والقائميف عمي

 واتفقت الدراسة الاالية مش الدراسات السابقة في :

  أىميػػػة ا مػػػف الفكػػػر  لممجتمػػػش عامػػػة والشػػػباب خاصػػػة  نيػػػـ أك ػػػر الفئػػػات المسػػػتيدفة
 لاستقطاب مف قبؿ التيارات المعادية .

  اختيار عينة الدراسة مف طاب المرامة ال انوية نظرا لخطورة ىػذه المرامػة التػي تلطػي فتػرة
يػػاة الشػػباب وىػػي فتػػرة المراىقػػة بمػػا يصػػاابيا مػػف تليػػرات جسػػمية وعقميػػة ارجػػة مػػف ا

  ونفسػػية واجتماعيػػة  وىػػـ أك ػػر الفئػػات المتػػا رة بالتيػػارات الفكريػػة نظػػرا لطبيعػػة خصائصػػيـ
( ايػػث يػػر  أف نسػػبة كبيػػرة مػػف ٕٖٗ  ٕٜٜٔوىػػذا يتفػػؽ أيضػػاً مػػش مػػا يػػراه السػػيد يػػس  
 أو مف المتعمميف تعميما ادي ا.أعضاء جماعات التطرؼ الديني مف الطاب 

 .  التوافؽ في بعض ا ىداؼ ك براز دور المناىج الدراسية في تعزيز ا مف الفكر 

  استخدمت الدراسات السابقة المنيج الوصفي التاميمي الذ  اسػتخدمتو الدراسػة الااليػة ممػا
 ميؿ واستخداميا .بكـ مف المعمومات والكيفية التي تـ مف خاليا إعداد استبانو التا اأ راى

 واختمفت الدراسة الاالية مش الدراسات السابقة في :

 ف ألمب الدراسات تناولت موضوع ا مف الفكر  مف خػاؿ مػنيج التربيػة ااسػامية والعمػـو أ
الشػػرعية والدراسػػة الااليػػة تتنػػاوؿ مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  المتضػػمنة بمػػنيج التربيػػة الوطنيػػة 

ابقة ل مػػف الفكػػر  بمنػػاىج التربيػػة الوطنيػػة   ولكػػف دراسػػة ايػػث لػػـ تتعػػرض الدراسػػات السػػ
( اىتمػػت بتاديػػد دور معمػػـ التربيػػة الوطنيػػة فػػي تعزيػػز ا مػػف الفكػػر  ٕٓٔٓناصػػر ىػػاد   

 لد  طاب المرامة ال انوية بمنطقة نجراف .
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   الدراسػػػة الااليػػػة تعػػػد ا ولػػػي عمػػػي اػػػد عمػػػـ الباا ػػػة التػػػي تناولػػػت مفػػػاىيـ ا مػػػف الفكػػػر
نة بمنيج التربية الوطنية  ايػث لػـ يػتـ التطػرؽ إلػي ىػذا الجانػب مػف الدراسػات فػي المتضم

 الوطف العربي عامة وجميورية مصر العربية خاصة .

  ادستبانة كاداة لمدراسة اختمفت في المااور ا ساسػية والفرعيػة التػي تضػمنتيا كػؿ أداة مػف
 .أدوات الدراسات السابقة 

 حتديد مظكلة الدراسة :

المرامة ال انوية فيما يتعمؽ في ضعؼ مستو  طاب  دت مشكمة الدراسة الاالية  تاد
بمفاىيـ ا مف الفكر  وىذا يستمـز التعرؼ عمي تمؾ المفاىيـ ومد  إسياـ منيج التربية 

  الوطنية في اكسابيا ليـ 
 أسئلة الدراسة:

 ُتجيب الدراسة الاالية عف ا سئمة التالية:

 م الازمة لطاب المرامة ال انوية  مفاىيـ ا مف الفكر  ما -2

منيج التربية الوطنية ف  إكساب مفاىيـ ا مف الفكػر  لػدو طػاب المرامػة  إسياـما مدو  -1
 مال انوية

إكسػػاب ؤدو دوره فػػ  يػػل لمػػنيج التربيػػة الوطنيػػة بالمرامػػة ال انويػػةمػػا التصػػور المقتػػرح  -3
   م مفاىيـ ا مف الفكر  لمطاب 

 أهداف الدراسة : 

 الدراسة الاالية إلي :تيدؼ 

 إعداد قائمة بمفاىيـ ا مف الفكر  الازمة لطاب المرامة ال انوية . -2

الازمػة فػي ضػوء مفػاىيـ ا مػف الفكػر   تقويـ منيج التربية الوطنيػة بالمرامػة ال انويػة -1
 لطاب المرامة ال انوية .

ة الوطنيػػة لمػنيج التربيػػيمكػػف إضػػافتيا  التػيتصػػور مقتػرح لمموضػػوعات الفرعيػػة وضػش  -3
 إكساب مفاىيـ ا مف الفكر  لدو الطاب . فيؤدو دوره يل بالمرامة ال انوية
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 أهنية الدراسة: 

 :يمكف أف تسيـ في  ترجش أىمية ىذه الدراسة إل  أنيا

إكسػػاب مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  لطػػاب  فػػيمػػنيج التربيػػة الوطنيػػة باىميػػة  الػػوعيتنميػػة  -2
 .المرامة ال انوية 

فػي مػنيج التربيػة  مفػاىيـ ا مػف الفكػر ف الاكػـ بػو عمػ  مػدو تػوافر تقديـ معيػار يمكػ -1
 .الوطنية

توجيػػو أنظػػار القػػائميف عمػػي تخطػػيط المنػػاىج وتدريسػػيا وتقويميػػا بػػبعض القصػػور فػػي  -3
تضػػميف مقػػررات الدراسػػات ادجتماعيػػة عامػػة والتربيػػة الوطنيػػة خاصػػة لمفػػاىيـ ا مػػف 

 . الفكر 

مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة بالمرامػػة تسػػاعد  أفيمكػػف  التػػيتقػػديـ مجموعػػة مػػف ادقترااػػات  -4
 . إكساب مفاىيـ ا مف الفكر  لدو الطاب فيؤدو دوره لي ال انوية

قػػد تصػػب  ىػػذه الدراسػػة دليػػؿ البػػاا يف فػػي تنػػاوؿ موضػػوعات ا مػػف الفكػػر  بمنػػاىج  -5
تعػػد أوؿ مااولػػة يػػتـ فييػػا تقػػويـ مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة  فيػػي   الدراسػػات ادجتماعيػػة

المرامػػة ال انويػػة مػػف خػػاؿ مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  أو قػػد تفػػت  آفػػاؽ جديػػدة لدراسػػة ب
 متليرات أخر  ليا عاقة با مف الفكر  .

ادسػػتفادة مػػف قائمػػة مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي إعػػادة صػػيالة  -6
 مناىج الدراسات ادجتماعية بمرااؿ التعميـ المختمفة .

 حدود الدراسة :

أىػػداؼ وماتػػوو عمػػ  تاميػػؿ  لمػػنيج التربيػػة الوطنيػػةقتصػػرت الدراسػػة عنػػد تقويميػػا ا
؛ ايث إنيما أىػـ عنصػريف يمكػف الاكػـ مػف خاليمػا  منيج التربية الوطنية بالمرامة ال انوية

 . المنيج مدو توافر مفاىيـ ا مف الفكر  في ىذاعم  

 :الدراسة  اأدات
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يػة الوطنيػة فػ  ضػوء دوره مػف إكسػاب طػاب مػنيج التربمعيار تقويـ أىػداؼ وماتػوو  -2
 المرامة ال انوية مفاىيـ ا مف الفكر  . 

 .  منيج التربية الوطنية بالمرامة ال انويةاستمارات تاميؿ ماتوو  -1

 منهر الدراسة : 

اتبعت الدراسػة المػنيج الوصػفي باسػموب تاميػؿ الماتػوو   وىمػا مػنيج عممػي مناسػب 
 . ليذه الدراسة

 ة : مصطلحات الدراس

 :Intellectual Securityاألمن الفكزي  -1

 ويقصد باألمن الفكري في الدراسة الحالية : 

اماية العقؿ البشر  مف الخروج عف ادناراؼ واللمو في ا فكار التي تيدد 
ا مف الوطني   مف خاؿ ما يقدمو منيج التربية الوطنية مف قضايا وموضوعات تساعد 

الملموطة التي يتعرض ليا الطالب في اياتو اليومية  رة ا فكاعمي التامؿ والنظر ومناقش
وتاتقر البشر عم  أسس وىمية    اآلخروتملي الطرؼ    معتقداتيا الفكرية لالي فيتُ  و 
   وذلؾ بيدؼ تاقيؽ سامة الفكر واستقامتو لد  الفرد . وجود ليا في الواقش د

 :Concepts of intellectual securityمفاهيه األمن الفكزي  -2

 ويقصد بمفاهيم األمن الفكري في الدراسة الحالية :

مجموعة كممات أو أفكار ينبلي عمي طالب المرامة ال انوية اكتسابيا مف خاؿ 
دراستو لمنيج التربية الوطنية المزود بالخبرات وا نشطة التربوية التي تقدـ داخؿ 

ة الوسطية وادعتداؿ في الفكر المدرسة وخارجيا وتتعمؽ بمواقؼ وأاداث تبرز أىمي
  والذ  يمكف قياسو باستخداـ اختبار مفاىيـ والبعد عف ا فكار التي تايد بالعقؿ البشر 

. 

 لدراسةل النظزياإلطار 
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منيج التربيػة الوطنيػة بالمرامػة  تاديد مد  تضميف لما كانت الدراسة الاالية تستيدؼ
  كػػاف دبػػد مػػف إلقػػاء الضػػوء ب المرامػػة ال انويػػةالازمػػة لطػػا مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر ل ال انويػػة

 :  (عمي ما يمي 

 : Intellectual Securityماهية األمن الفكزي احملور األول : 

ل مػػف أشػػػكاؿ مختمفػػػة فينػػػاؾ ا مػػػف النفسػػي  ارتبػػػاط و يػػػؽ بالشػػػعور واااسػػػاس (   
 تػػوفر الطمانينػػة وا مػػف ادقتصػػاد    بػػات فػػي الػػدخؿ واسػػتقرار مػػاد (   وا مػػف ادجتمػػاعي 

وفر الميػاه ( والرفاىية والتلمب عمي المرض والجيؿ وادعتداء عمي الػنفس(  وا مػف المػائي  تػ
 ؿفر اللػػذاء لجميػػش أفػػراد الشػػعب(   ا مػػف ال قػػافي  عػػدـ ووجػػود أ  عوامػػ  ا مػػف اللػػذائي تو 

خطػار ا ضػد تػاميف سػامة الدولػة خارجية تؤ ر عمي اليوية والمورو ػات (  ا مػف السياسػي  
فمشػكمة ا مػف الفكػر  تعػد    ضػرورياً  ( وا مػف الفكػر  الػذ  يعتبػر مطمبػاً داخميػة الخارجية و ال

مػػف القضػػايا الرئيسػػة التػػي ييػػتـ بيػػا ك يػػر مػػف المجتمعػػات  نيػػا قضػػية يوميػػة اياتيػػة تمتػػد 
ليػا فػا مف الفكػر  مػرتبط بػالظروؼ التػي يتعػرض   جذورىا إلي ما يرتضيو المجتمش مف أفكػار

يتػػا ر  نػػو المجتمػػش وىػػو مػػف المصػػطماات التػػي يصػػعب تاديػػدىا أو إطػػاؽ تعميمػػات بشػػانيا 
ولقػػد تعػػددت آراء  ويػػؤ ر فػػي الظػػروؼ ال قافيػػة والدينيػػة والسياسػػية التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػش  

 :  اانساني اوؿ مفيـو ا مف الفكر المتخصصيف والباا يف الميتميف بقضايا الفكر 

  وؿ أفراد المجتمش مف كؿ شائب ومعتقػد خػاطم ممػا قػد يشػكؿ خطػرا عمػي وعقتاميف أفكار
نظػػاـ الدولػػة وأمنيػػا   وبمػػا ييػػدؼ إلػػي تاقيػػؽ ا مػػف وادسػػتقرار فػػي الايػػاة ادجتماعيػػة 
وذلؾ مػف خػاؿ خطػط الدولػة التػي تقػـو عمػي ادرتقػاء بػالوعي العػاـ  بنػاء المجتمػش مػف 

قتصػػادية والتعميميػػة وليرىػػا التػػي تعمػػؿ عمػػي جميػػش النػػوااي السياسػػية وادجتماعيػػة واد
 (.  ٖٙٔ  ٕٔٓٓتاقيقيا أجيزة الدولة عبر مؤسساتيا وأجيزتيا  ايدر عبدالرامف 

  سامة فكر اانسػاف مػف ادناػراؼ أو الخػروج عػف الوسػطية وادعتػداؿ فػي فيمػو ل مػور
 مػف والطمانينػة افظ النظاـ العاـ وتاقيؽ ا إليالدينية والسياسية وادجتماعية مما يؤد  

وادستقرار فػي الايػاة السياسػية   ادجتماعيػة   ادقتصػادية   وليرىػا مػف مقومػات ا مػف 
 (.  ٗٔ  ٕٙٓٓ  بف عبدا الوطني  عبدالافيظ 

                                                 
()  في أصل الدراسة. ةموجودبعض محاور الدراسة والمحاور األخرى يتم هنا عرض 
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  مجموعػػة المعػػايير التػػي تػػتاكـ فػػي سػػموؾ وتصػػرفات القائػػد التربػػو  عنػػد تنفيػػذه الميػػاـ
الفكػػر   ا مػػفية والتربويػػة فػػي مجػػاؿ تعزيػػز المدرسػػ اادارةالممقػػاه عمػػي عػػاتؽ  والواجبػػات
 (ٔٔ   ٕٙٓٓسميماف   بف  ابراىيـ 

   اماية عقوؿ الناشئة مف كؿ فكر شائب ومعتقد خاطم يتعارض مش تعاليـ ااساـ ويػؤد
 ( .ٕٗ  ٕٚٓٓإلي اناراؼ في السموؾ  أمؿ مامد  

  قػافتيـ بمػا يضػمف اطمئناف الفرد أو الجماعة عمي عقائدىـ وأفكارىـ ومكونات أصػالتيـ و 
 (.ٓٔ  ٕٛٓٓالوسطية وادعتداؿ في جميش جوانب الاياة  سعد  مامد   

  سػػامة فكػػر اانسػػاف مػػف ادناػػراؼ فػػي فيمػػو ل مػػور الدينيػػة والسياسػػية ممػػا يػػؤد  إلػػي
تاقيقو رجااة فكػره الػذ  يػنعكس عميػو وعمػي مجتمعػو بػا مف والطمانينػة وادسػتقرار فػي 

 (ٔٔ  ٕٛٓٓزايد  بف د جميش مجادت الاياة  زي

  اماية عقائد الطاب مػف اللمػو والتطػرؼ والخػروج عػف مػنيج الوسػطية وادعتػداؿ والعمػؿ
عمػػي سػػامة عقػػوليـ وفيميػػـ مػػف اناػػراؼ السػػموؾ  وا فكػػار وا خػػاؽ واكسػػابيـ مناعػػة 

 ( .ٕٔ   ٜٕٓٓصال   بف ضد التلرير بيـ وما يااؾ دمتيـ ااسامية ووطنيـ  سعد 

 ولػػة والمػػواطنيف باسػػتقرار القػػيـ والمعػػارؼ والمصػػال  ماػػؿ الامايػػة بػػالمجتمش  شػػعور الد
 متعػب شػديد  ووادة السموؾ الفرد  والجماعي في تطبيقيا   والتصد  لكؿ مف يعبث بيا

 ٕٜٓٓ  ٛ). 

  اماية المنظومة الفكرية والعقديػة وال قافيػة وا خاقيػة وا منيػة لمفػرد والمجتمػش بمػا يكفػؿ
ي سػػامة الفكػػر اانسػػاني مػػف ادناػػراؼ الػػذ  يشػػكؿ تيديػػدا ل مػػف الػػوطني ادطمئنػػاف إلػػ

 .( ٗ   ٜٕٓٓ نعيـ تميـ  بجميش مقوماتو 

  التػػزاـ الفػػرد بمػػا تقػػره الجماعػػة فػػي إطػػار مػػف القػػوانيف وا عػػراؼ والقػػيـ والعػػادات والتقاليػػد
عيػػػد   مامػػػد صػػػال    فػػػؤادوالمبػػػادئ بااضػػػافة إلػػػي الدسػػػتور المػػػنظـ لاركػػػة المجتمػػػش 

 ٕٜٓٓ  ٔٙ ). 
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  سياج يفترض وجوده مف قبؿ مناىج المػواد ادجتماعيػة ومعممييػا لامايػة عقػوؿ ووجػداف
وأفكار الطاب في المرامة المتوسطة وال انويػة ممػا يمػوث أو يشػتت معتقػداتيـ الصػاياة 

 .( ٜ  ٜٕٓٓمامد  بف  أامد  ويخضعيـ في سموؾ ىو اقرب إلي ادناراؼ والزلؿ

 والفكر والتصورات والممارسات لطاب المرامػة ال انويػة مػف اللمػو والتطػرؼ  سامة اادراؾ
 .(  ٖٙ  ٕٓٔٓعبدالعزيز  بف   عبدالواادوادنااؿ والتلريب 

  صيانة العقؿ والفكر مف المػؤ رات الفكريػة المنارفػة التػي تخرجػو عػف الوسػطية فػي الػديف
والمجتمػػش  ناصػػػر ىػػػاد    والسياسػػية ومجػػػادت الايػػاة ادخػػػر  بمػػػا يضػػمف امػػػف الفػػػرد 

ٕٓٔٓ  ٔٔ) 

  مجموعػػة مػػػف التػػػدابير وااجػػراءات وا سػػػاليب المعنويػػػة والماديػػػة التػػي تقػػػش عمػػػي عػػػاتؽ
 (ٚٔٔ  ٕٔٔٓالمؤسسات ادجتماعية  صال  عبدا    

  الاماية التامة لفكر اانساف مف ادناراؼ أو الخروج عػف الوسػطية وادعتػداؿ وانػو ُيعنػي
قديػػة وال قافيػػة وا خاقيػػة وا منيػػة فػػي مواجيػػة كػػؿ فكػػر أو معتقػػد بامايػػة المنظومػػة الع

 ( .ٕٛ   ٕٕٔٓمامد  بف منارؼ أو متطرؼ وما يتبعو مف سموؾ ماجد 

  االة مف صاة وسامة الفكر ناجمة عف زواؿ جميش ميددات المنظومػة العقديػة والفكريػة
 ( .٘ٔ  ٕٕٔٓوالقيمية وكذا طرائؽ تفكير الجية المقصودة  كماؿ مامد  

  مجموعة الفعاليات وا نشطة التي تقـو بيا كميات التربية بالجامعات الفمسػطينية لتاصػيف
عقوؿ الطمبة با فكار السميمة المتعمقة بالديف والسياسة وال قافة في مواجية ا فكار التػي 
تتعػػػارض مػػػش الفكػػػر الصػػػاي  فػػػي المجتمػػػش الفمسػػػطيني المسػػػمـ بيػػػدؼ إعػػػداد وتكػػػويف 

 ( .ٖٛ   ٖٕٔٓية الفاعمة  فايز شمداف   الشخصية السو 

  آلية عمؿ يامؿ عمي عاتقػو امايػة المجتمػش مػف اآلفػات ويضػمف الطمانينػة والوقايػة مػف
ادنارافات الفكرية والسموكيات لير المالوفة   واارس أميف لمقومػات الايػاة  وافػظ قػدر 

رات فكريػػة ت يػػر كػػاؼ مػػف ادسػػتقرار   ومػػا ييػػدد ا وضػػاع الداخميػػة مػػف اضػػطرابات وتيػػا
 .( ٚٔ   ٖٕٔٓ عبدالناصر راضي   الفوض  وتفسد الاياة في المجتمش

 مما سبق يتضح :
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  الفكر معظـ التعريفات تدور اوؿ تاميف العقؿ البشر  ضد ادناراؼ . 

  ضوابط تتم ؿ في الػديف والمعتقػد والعػادات والتقاليػد والاقػوؽ وال وابػت  ياكـ ا مف الفكر
 السائدة في المجتمش .الوطنية والمبادئ 

  ادعتداؿ والوسطية في فيـ ك ير مف ا مور .يؤكد ا مف الفكر  عمي 

 الطمانينة وادستقرار في جميش مجادت الاياة. ا مف الفكر  يعكس 

 بيف الاؽ والباطؿ والخطا والصواب ووزف ا مور ا مف الفكر  يميز . 

 لممجتمش . ايشكؿ تيديد ا مف الفكر  فقداف 
 د باألمن الفكزي يف الدراسة احلالية :ويقص

اماية العقؿ البشر  مف الخروج عف ادناراؼ واللمو في ا فكار التي تيدد ا مف 
الوطني   مف خاؿ ما يقدمو منيج التربية الوطنية مف قضايا وموضوعات تساعد عمي 

اليومية الملموطة التي يتعرض ليا الفرد في اياتو  رالتامؿ والنظر ومناقشة ا فكا
وتاتقر البشر عم  أسس وىمية    اآلخروتملي الطرؼ    معتقداتيا الفكرية لالي فيتُ  و 
   وذلؾ بيدؼ تاقيؽ سامة الفكر واستقامتو لد  الفرد . وجود ليا في الواقش د

 ويقصد مبفاهيه األمن الفكزي يف الدراسة احلالية :

 انوية اكتسابيا مف خاؿ مجموعة كممات أو أفكار ينبلي عمي طالب المرامة ال
دراستو لمنيج التربية الوطنية المزود بالخبرات وا نشطة التربوية التي تقدـ داخؿ 
المدرسة وخارجيا وتتعمؽ بمواقؼ وأاداث تبرز أىمية الوسطية وادعتداؿ في الفكر 

 .يـوالذ  يمكف قياسو باستخداـ اختبار مفاى والبعد عف ا فكار التي تايد بالعقؿ البشر 

في العمميات التعميمية بصفة  أىميةالمفاىيـ مف مكونات المعمومات وليا  وتعد
تساعد عمي تنظيـ الاقائؽ والظواىر في المادة   نيا عامة والمواد ادجتماعية خاصة 

التفصيمية مما  وا اداثوتمخيصيا في مفاىيـ شاممة تقمؿ مف كمية الاقائؽ  الدراسية
 . (ٙٗ  ٜٜٙٔيعاب والفيـ  خير  ابراىيـ   يساعد المتعمـ عمي ادست
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تيب والتصنيؼ والربط في التر  وجيداً  واستخداـ المفاىيـ يختصر عمي المعمـ وقتاً 
وفي تنظيـ المعمومات وعرضيا عمي الطمبة بايث يسيؿ عمي المتعمـ بيف الاقائؽ 

المكونة ليا وذلؾ بعد ادراؾ العناصر   اكتسابيا وتنظيميا وترتيبيا في بنيتو المعرفية
 (ٖ   ٕٓٓٓلتكوف مافورة في الذاكرة ومضافة لماصيمة ال قافية  عبدالرامف أامد   

مجموعة مف  إلي يرمز   يش أوتجريد يعبر عنو بكممة المفيوـ عبارة عف ف
أو ىي مجموعة مف ا شياء    ا شياء أو ا نواع التي تتميز بسمات وخصائص مشتركة

وىو   ( ٕٕٛ ٖٕٓٓ  عمي الجمؿ  اامد المقاني  ت معينةا نواع التي تجمعيا فئا أو
الخاصة التي جمعت معا عمي  ا اداث أوالرموز  أو ا شياءعبارة عف مجموعة مف 

مف الخصائص المشتركة التي يمكف الددلة عمييا باسـ اورمز معيف  أساس
(Nelson& Michale ,1980,67) . 

 ا ىداؼلمفاىيـ وتدريسيا مف ( أف تعمـ ا ٜ٘   ٖٕٓٓ (مصطفي سيد  وير  
تعميميا ياقؽ فائدة كبيرة لممتعمـ عمي  أفالرئيسة لمناىج الدراسات ادجتماعية ايث 

 الناو التالي :

تساعد المفاىيـ في التخفيؼ مف تعقد البيئة ايث عف طريقيا يمكف تصنيؼ  .ٔ
 لمختمفة .ا شياء والمواقؼ وبالتالي يستطيش المتعمـ التعرؼ عمي بيئتو وأبعادىا ا

التعمـ وخاصة عندما يواجو الفرد  إليتساعد المفاىيـ عمي التقميؿ مف الااجة  .ٕ
 مواقؼ جديدة لـ يسبؽ لو مواجيتيا .

المتعمـ  يقوـ بو أفنشاط يمكف    عمي التوجو والتنبؤ والتخطيط  المفاىيـتساعد  .ٖ
 في اياتو .

 القيـ الوطنية عند التاميذ . إرساءتساىـ في  .ٗ

ـ طاقات ادنتماء والودء وتعطي التاميذ ال قة بالنفس وتامؿ المسئولية تفجر لديي .٘
كما تساعد عمي ادراؾ المشكات السياسية وادجتماعية وادبتعاد عف الشعارات 

 التفكير السميـ . إلياليدامة وتوجيييـ 
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تساعد المفاىيـ عمي انتقاؿ ا ر التعمـ وتجعؿ ما يتـ تعممو داخؿ الفصؿ الدراسي  .ٙ
 قيمة عظمي لممتعمـ فيما بعد عندما تواجيو مواقؼ جديدة لير مالوفة . ذا

ولممفاىيـ أىمية في العممية التعميمية بصفة عامة ومناىج الدراسات ادجتماعية 
بما فييا التربية الوطنية  نيا تساعد عمي تنظيـ الاقائؽ والظواىر التي تتناوليا المادة 

ممة  تؤد  إلي تقميؿ الاقائؽ وا اداث التفصيمية صيا في مفيومات شايالدراسية وتمخ
بااضافة إلي أف تعمـ المفاىيـ وتوضي    مما يساعد المتعمـ عمي ادستيعاب والفيـ 

العاقات بينيا يؤد  إلي تكويف القوانيف والتعميمات بتمؾ المناىج   مصطفي سيد   
ٕٖٓٓ   ٘٘) 

ناىج تسيـ في تصاي  ( أف فروع ىذه المٖ٘   ٕ٘ٓٓ  عمي الجمؿ  ويوض
المفاىيـ وذلؾ مف خاؿ إعطاء الطاب المعمومات والاقائؽ التاريخية التي تظير أف 

وينبذ الصراع وياتـر العيود  ااساـ ديف ساـ   يدعو لماب والتفاىـ بيف كافة الشعوب 
يضة ولكنو في نفس الوقت يدعو لمتضاية والفداء والجياد باعتباره فر  والموا يؽ الدولية 

أمرنا ا  بيا افاظا عمينا وعمي امتنا وليس اعتداء عمي اآلخريف وليس مرادفا لإلرىاب 
 والتطرؼ .

مف أىـ مفاىيـ ا مف الفكر  التي أشارت إلييا الدراسات والباوث السابقة ما و 
  :يمي 

وذكرت عالية    نبذ العنؼ -( إلي مفيومي الوسطية ٕٚٓٓأشارت أمؿ مامد  
 -ادجتماعي  ا مف -النفسي  ا مف - ا منية( مفاىيـ التربية ٕٛٓٓمامد  بنت 
( عف مفاىيـ الوسطية ٕٛٓٓسعد  مامد   وتادث  الصاي  ا مف-ادقتصاد   ا مف

زايد    بف : زيد كؿ مفوأشار  ادناراؼ الفكر  -السامة مف التعارض -ادعتداؿ –
زامؿ  بف بركة تناوؿو   فكر ( إلي مفيوـ ادناراؼ الٜٕٓٓ  صال  بف سعدو ( ٕٛٓٓ

 مفاىيـ (ٜٕٓٓمتعب شديد  وادد   المواطنة  -التطرؼ  -( مفاىيـ اارىابٜٕٓٓ 
أوض  و ادناراؼ الفكر     -التخمؼ الفكر   -التاـز الفكر   -التعصب الفكر  

صال  عبدا   وتناوؿ - ( مفيـو العنؼ المدرسيٕٓٔٓعبدالعزيز  بف عبدالوااد 
 (ٕٔٔٓ  صال  بف خالد وذكر  الفكر   اارىاب -ادلتراب الفكر   مفيومي( ٕٔٔٓ 
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  كفيرالت -ؼ الفكر ر التط -ادعتداؿ  -الوسطية  -التذكير  -التبشير -الترليب مفاىيـ 
 بف ماجد وفسر الفكر  ادناراؼ الفكر    الصراع  مفيومي (ٕٕٔٓكماؿ مامد  وادد 
 -التنصير-اللزو الفكر  -ستقامة اد-ادعتداؿ -الوسطية مفاىيـ ( ٕٕٔٓ مامد 
 . التلريب – ادستشراؽ -العممانية

مفاىيـ الدراسات والباوث السابقة التي تناولت والدراسة الاالية استفادت مف 
لطاب المرامة ال انوية  الازمةا مف الفكر  في صيالة قائمة باىـ مفاىيـ ا مف الفكر  

الفكر  التي لـ تتناوليا الدراسات  ا مففاىيـ وأضافت الدراسة الاالية العديد مف م 
السابقة كالكفاح المسم  والييمنة والشرعية السياسية والتخابر وما يندرج تاتيما مف 

 مف التفصيؿ : شكؿ التالي يوض  ىذه المفاىيـ بشممفاىيـ فرعية وال
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مفاهيم 

األمن 

 الفكري

 انتخاتر 

 
انكفاح 

 انًسهخ
 

 انتطرف

 
 انٓيًُح اإلرْاب

 
انشرعيح 

انسياسي

 ج

 انخٕف 

 
 انعُف

 

 انتٓذيذ 

 
 انعذٔاٌ

 

 انتفجير

 

 اإلجراو

 

  انعغػ

 
االستغال

 ل

 
انتخهف 

  ريانفك
 

 انتعصة

 
 االَذياز 

 

 االَقياد

 
 انتكفير

 

انتأزو 

 انفكري
 

 انغهٕ

 

 انتصهة
 

 انُعال

 

 انجٓاد 

 

االَقالب 

انعسكر

 ي

 انتعذيح

 

االَذرا

 ف

 

 انتثعيح انسيطرج

 انتساْم اناليثاالج

االستعًا

ر 

 انفكري

انغسٔ 

 انفكري

 اإلكراِ

انًعار

ظح 

 السياسية

انالشرع

 يح

انصراع 

 انسياسي

انٕعي 

 انثٕري

انذرب 

 األْهيح

 انخياَح انفساد

االزدٔاج

 يح

دًايح  انًخطػ

 انٕغٍ

 انتجسس

 يفاْيى األيٍ انفكري

 شكؿ  ا( خريطة مفاىيـ ا مف الفكر  الازمة لطاب المرامة ال انوية
 

 

 

 
 المفاىيـ : توضي  ماىية ىذهوفيما يمي 

  البعد ا وؿ : اارىاب

يمارسو أفراد أو جماعات أو دوؿ ويشمؿ كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد  اعتداء
وييدؼ إلي إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ ب يذائيـ أو تعريض اياتيـ أو اريتيـ 

 يتضمنيا :ومف أىـ المفاىيـ التي   أو أمواليـ لمخطر

استخداـ القوة استخداما لير مشروع بيدؼ ادعتداء أو التدمير أو  : العنؼ (ٔ
 التخريب أو ااساءة .

شعور دخيؿ قادر عمي اختراؽ ا مف الذ  يايط باانساف فردا أو  : الخوؼ (ٕ
 . جماعة لياطـ الاياة اليادئة

منو عمي إكراه اآلخر أو سمب شم   سموؾ اندفاعي ىجومي ينطو : العدواف (ٖ
 .أو إيذائو
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لـ يستجب لمطالب إذا القوة تجاه الطرؼ اآلخر  ـتموي  باستخدا : التيديد (ٗ
 .معينة لديو

السعي لمتدمير والتخريب ونشر كؿ أنواع الفساد مف ظمـ وقير  ااجراـ : (٘
 ونيب وضرب وجرح وتسمط وااتياؿ وقتؿ .

 تدمير متعمد وموجو لمنشآت وأشخاص ينتج عنو قتؿ  . : التفجير (ٙ

جيمو أو عجزه بسبب  لتاقيؽ ىدؼ ماستخداـ شخص وسيمة ا: دستلاؿا (ٚ
 في الوصوؿ ليدفو .

 . لتاقيؽ لرض ما مـوالتوبيخ والاستخداـ أساليب متعددة ك: الضلط  (ٛ

االة قصور تصيب العقؿ بسبب ندرة أو سطاية القيـ  الفكر  :التخمؼ  (ٜ
لير رشيدة  يب تفكيروالمعارؼ أو ادا ة الخبرة بما يسيـ في تقييد العقؿ باسال

 وسيطرة المفاىيـ والمعتقدات الخاطئة عميو .

 : التطرؼ البعد ال اني
اسموب ملمؽ لمتفكير يتسـ بعدـ القدرة عمي تقبؿ أية معتقدات تختمؼ عف معتقدات  

 ومن أهم المفاهيم التي يتضمنها :  الشخص أو الجماعة أو عمي التسام  معيما 

 إلي فريؽ دوف اآلخر وتبني أفكاره والدفاع عنيا . : الميؿ أو التاييدادناياز -ٔ

الدفاع المتشدد عف المبادئ التي يؤمف بيا الفرد المتعصب رافضا تعديؿ  التعصب -ٕ
 رأيو اتي في ظؿ ظيور ددئؿ جديدة .

ااؿ  التكفير -ٖ خراجو عف مبادئ الجماعة والاكـ عميو باالااد وام إبعاد الشخص وام
 و تنظيـ معيف .دمو وفقا لفكر ومبادئ جماعة أ

خضوع الشخص واستسامو لفكر ما مف خاؿ إتباع التعميمات التي تؤمف  ادنقياد -ٗ
 بيا الجماعة أو المنظمة وطاعة أولي ا مر فييا .

 : تجاوز الاد في أمر ما بالزيادة مداًا أو ذمًا .اللمو -٘
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ؿ مش االة إشكالية ذاتية ترجش لعدـ تييئة العقؿ لمتكيؼ والتعام التاـز الفكر  -ٙ
 معتقدات اآلخريف .

 عجز عف رؤية التدرج في ا شياء فتبدو الظاىرة الواادة وكانيا كتمةال التصمب -ٚ
 صمبة د تقبؿ التفتيت .

 :البعد ال الث : الكفاح المسم  

رفش الساح في وجو اآلخريف باعتباره الوسيمة ا خيرة والوايدة لمتخمص مف ا عداء  
 المتضمنة بو : ـالمفاىي المختمفيف في الرأ . ومف أىـ

فعؿ أو قوؿ يصب في مصماة وىو أ   قتاؿ مف ليس لو ذّمة مف الكّفار: الجياد  -ٔ
 .ااساـ فعًا أو قودً  ؼااساـ لصد عدو ما يستيد

جميش ا عماؿ اداتجاجية التي تقـو بيا مجموعات ترو نفسيا تات وطاة  النضاؿ -ٕ
المدني إل  استخداـ العنؼ  يافوتختمؼ ا ساليب مف العص ترض  عنو وضش د

 . والعنؼ المسم  وما بينيما مف درجات

بذؿ النفس  مف خاؿ شم آخر في سبيؿعف شم يابو الشخص تخمي : التضاية -ٖ
 . والماؿ والوقت والاياة

بفعؿ مجموعة تنتمي إل  مؤسسة  لماكومة مفاجئة إزااة: ادنقاب العسكر   -ٗ
تارؾ أاد العسكرييف لاستياء عم  مف خاؿ  الجيش عادة ما تكوف -الدولة 

 ـ .سي الاكذاتية بلية ادستفادة المادية مف كر  وأطماعالسمطة لتاقيؽ طمواات 

عدـ اتساؽ الفكر الشخصي مش مجموعة المبادئ والقيـ العقائدية  ادناراؼ -٘
 وال قافية أو السياسات المستقرة في المجتمش.

التفاني مف أجؿ رفعة الوطف والدفاع عنو في شتي مجادت الدفاع اماية الوطف : -ٙ
نجازات التي الفكر  وا مني وادجتماعي والماافظة عميو مف العاب يف وتاقيؽ اد 

 تنيض بو .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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  الييمنة البعد الرابش :

ومف أىـ    فرض  قافة معينة مف المتسمط عم  المتسمط عميو بشكؿ ظاىر أو خفي
 المفاىيـ التي تتضمنيا :

 قميـ أو منطقة لير مستقمة كميًا أو ليس ليا سيادة تامة عم  أراضييااالتبعية  -ٔ

خضوع واستساـ وعدـ رد فعؿ مف  طرؼ الفاعؿ ويقابموالفعؿ مطبؽ مف السيطرة  -ٕ
في عدة  أويجعؿ الفاعؿ المسيطر يتاكـ في شيء  ذاىو  طرؼ المفعوؿ عميوال

 . في الشخص المفعوؿ عميو ا شياءفي كؿ  أو أشياء

خروج  اا ـلتيسير الذ  يوقش في فا  لتفريط فيما ينبلي الارص عميواالتساىؿ  -ٖ
 عف سمات الديف وىديو

أو ات  ا اداث العامة كالسياسة  ةاياالا اىتماـ في شؤوف صرؼ بالت :الامبادة -ٗ
ف ادىتماـ بشاف مش عدـ توفر اارادة عم  الفعؿ وعدـ الصال  كاف ىذا في لير  وام

 النتائج .

مااولة أمة مف ا مـ السيطرة الفكرية عمي أمة أخر  وجعميا تابعة  اللزو الفكر  -٘
 ليا في ا فكار والمعتقدات .

استعمار يستيدؼ العقوؿ وينج  إذا كاف المجتمش المستيدؼ  فكر ادستعمار ال -ٙ
يعاني مف قير أو نقص ما فيبدأ بنشر سمومو الملمفة في قالب مبير ربما بافكار 
يتمناىا الفرد ويامـ بيا   ويوما بعد يوـ تصب  ىذه ا فكار عقائد و وابت تادث 

 بسببيا الاروب .

ضعافيا وجعمو و    توالضلط عم  إرادب يدامؿ الشخص عم  فعؿ ما د ير  ااكراه -ٚ ام
 ؤمر بويقاد لما ين

  البعد الخامس : الشرعية السياسية

الرئيس  قاـ باختياره وبموجب ىذا العقد يتمتش الذ عقد بيف الرئيس المنتخب وشعبو 
العاـ لصال   بصاايات الاكـ المنصوص عمييا ف  الدستور ف  مقابؿ التزامو بالعمؿ
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  وبالتالي ف ف خالؼ ذلؾ العقد مف اؽ الشعب أف يخرج  راـ الدستورالمواطنيف واات
 : عميو وي ور ويطالب برايمو ومف أىـ المفاىيـ التي تتضمنيا

 . االة مف الفوض  ولياب الشرائش والنظـ والعيودالاشرعية  -ٔ

 عماؿ الاكومة   ية ْنِتَقاُد ِاْزٍب ِمَف اَ ْازَاِب َأْو ِفَئٍة َبْرَلَمانِ : االمعارضة السياسية  -ٕ
 عيوبيا . ب ظياروالتصد  ليا 

الاقيقّية في تجّمعيا وتكاتفيا صفًا واادًا في  الشعوب قّوتيارؤية  :الوعي ال ور   -ٖ
أدوات لمتخمص مف   المختمفة مف أجؿ إسقاط النظاـ وتلييره أشكاؿ اداتجاج الشعبي

 .  السيطرة التي كرستيا السمطة في نفوسيـ

ظاىرة اجتماعية تعكس االة مف عدـ ادرتياح أو الضلط النفسي : الصراع السياسي -ٗ
 . أو أك ر إرادتيفالناتج عف عدـ التوافؽ بيف رلبتيف أو أك ر أو تعارض 

التي يكوف أطرافيا جماعات مختمفة مف و الداخمية في بمد ما  الاربالارب ا ىمية  -٘
اياد خائنًا د يمكف كؿ فرد فييا ير  في عدوه وفيمف يريد أف يبقي عمي ال السكاف

 التعايش معو ود العمؿ معو في نفس التقسيـ الترابي.

 البعد السادس : التخابر

كؿ فعؿ أو نشاط ينفذه فاعؿ الجريمة يعبر بو عف إرادتو بمساعدة دولة أجنبية بيدؼ  
او لتاقيؽ مصال  شخصية ومف أىـ المفاىيـ التي  إلااؽ ضرر مادد بمصماة الوطف

 يتضمنيا :

انتياؾ او خرؽ لعيد مفترض أو ا مانة أو ال قة التي تنتج عف الصراع يانة الخ -ٔ
ا خاقي والنفسي في العاقات بيف ا فراد أو بيف المنظمات أو بيف ا فراد 
والمنظمات وتادث الخيانة عند دعـ أاد المنافسيف أو نقض ما تـ ادتفاؽ عميو 

 مسبقًا أو القواعد المفترضة بيف الطرفيف .

ناراؼ أو تدمير النزاىة في أداء الوظائؼ العامة مف خاؿ الرشوة : الفسادا -ٕ
 .والمااباة
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في الخفاء أو تات شعار كاذب لياصؿ عم   بالعمؿشخص  قياـ :التجسس -ٖ
يصاليا لمعدوو العمميات العسكرية لدولة مااربة  معمومات عف تاقيقا  طماعو  ام
 الشخصية .

ف متصارعتيف الذ  يصؿ إل  درجة التدافش ناو التوتر الاادث بيف قوتيادزدواجية  -ٗ
 . التليير واابداع

رر وا ذو باللير   والسيطرة عميوت المخطط -٘  دبير خفّي ُمْاَكـ ييدؼ إل  إلااؽ الضَّ

 احملور الجاني :أهنية األمن الفكزي :

إف شيوع ظواىر سموكية عدائية لد  قطاعات مف الشباب يتسـ بعضيا بالتطرؼ 
شار اارىاب والعنؼ وتزايد الشعور بالقمؽ   وخوؼ ياـز اانساف واااساس والتشدد وانت

ىؤدء  انضماـبادلتراب وعدـ اااساس باليوية وادنتماء ىذه ا سباب وليرىا كفيمة ب
النماذج المتطرفة والمتسمطة والتي أصبات تشكؿ خطرا في العديد مف الدوؿ  إليالشباب 

والسمـ فييا ميدد نتيجة العنؼ والتطرؼ واارىاب   مف بينيا مصر التي بات ا مف
تجاه العديد مف القضايا  والرلبة في اليجرة  وقمة الوضوح الفكر  والسمبية والامبادة

 .(ٗ: ٖ   ٕٗٓٓ الوطنية  عبدالخالؽ يوسؼ

فبالنظر إلي المستقبؿ د يجد الشاب   وقد ير  الشباب أف ىذا الوطف ليس وطناً 
لقدرة عمي الزواج   والمجتمش د يقدـ الوعي الصاي  لمشباب ود يقدـ عما ود يممؾ ا

 ا مؿ المفتوح  وبالتالي ينلمس الشباب في الوعي الزائؼ ويبدأ يفكر في دخوؿ الجنة
المؤلـ فيقش الشباب في برا ف الجماعات اارىابية الذ  د يتطمب الااجة إلي الااضر 
 .(ٜٕٗ  ٜٕٓٓت ادوارد  التي ير  فييا ضماف دخوؿ الجنة  نشا

والتموث ال قافي واللمو الديني وضعؼ الوعي السياسي الذ  شاع في المجتمش 
في الوقت الااضر الذ  انتشرت فيو آراء ضرورة تعزيز ا مف الفكر  خاصة  أد  إلي

ومذاىب ترفش الشعارات والقيـ النبيمة كالعدؿ والمساواة والارية واقوؽ اانساف ولكف 
فتلمب المصال  وا ىواء والرلبات والميوؿ وازدواج  ؽ يكوف الااؿ شيئا آخر عند التطبي
يعد مف أىـ   ا مف الفكر  يمكف القضاء عمي ادناراؼ الفكر  الذ ؽوبتاقي  المعايير
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كما إف زعزعة القناعات الفكرية وال وابت العقدية والمقومات   ميددات ا مف والنظاـ العاـ
الفكرية والسموكية والنشاطات المضرة بمصال   توجميش ادنارافا ا خاقية وادجتماعية

 . (ٖ٘: ٖٙ  ٖٕٔٓفايز شمداف   د الشرع يكوف وراءىا فكر منارؼ  الناس ومقاص

كما أف التقدـ التكنولوجي الذ  يعيشو العالـ في مجاؿ ادتصادت وقدرة النظـ 
خر  يبرز دور التكنولوجيا في الفكر  وال قافي في شباب الدوؿ اد التا يروالدوؿ عمي 

ويوض  دور ادتصادت والمواصات كرافد   أخر اكتساب الشباب ل قافات مف دوؿ 
اللزو ال قافي   و مف  قافات مختمفة  لتشكيؿ ال قافة ومد  تا ر الشباب بما يقدـ ليـ

ة لمشباب وادستقطاب الفكر  والسياسي وما يترتب عميو مف آ ار ياتـ عمي الدولة تربي
 . (ٜٙٔ :ٜ٘ٔ   ٜٕٓٓ نشات ادوارد    أبنائيا وت قيفيـ ضد ىذه التيارات

والااجة إلي ا مف تعد مف الااجات ا ساسية لإلنساف ف ذا فقدىا اختؿ توازنو 
وعندما يفقد اانساف  واضطربت شخصيتو وأاد ت بعض ا مراض النفسية والعضوية 

ذا اختؿ توازف  وبالتالي فاف  الفرد اختؿ توازف المجتمش أمنو يفقد  قتو في اآلخريف وام
ا مف يعد مطمبا مماًا وااجة ضرورية بؿ مف أىـ الااجات التي ينشدىا اانساف في 

تاقيقيا  إليالتي تسعي جميش مؤسسات المجتمش  ا ىداؼىـ وأ  سائر مرااؿ اياتو
 (ٜٙ: ٛٙ   ٕٛٓٓمامد    بنت وعمي رأسيا المؤسسات التربوية  عالية

التخطيط السميـ  تنمية ود ازدىار إد في خاؿ أمف  ف أساس التنمية فا فا مف
واابداع الفكر  والم ابرة العممية مف أىـ مرتكزات التنمية وىي أمور لير ممكنة الادوث 

مف واستقرار يطمئف اانساف عمي نفسو و رواتو واست ماراتو  إياد مامد في ظؿ أ إد
 ٕٓٓ٘   ٔٙ) 

بالوسطية وا خاؽ الاميدة تم ؿ الخاص مف مازؽ الصراع كما أف التمسؾ 
  لكونيا تعتمد عمي فكرة الاوار ورفض إشكالية الموقؼ مف ا خر والتعصب الطائفي

 با طر وتييم العقؿ لمتكيؼ والتعامؿ مش التقنيات الادي ة شريطة أف يكوف ذلؾ ماكوماً 
بف لة ادستعاء واليدـ   متعب الشرعية ومنطؽ أخاقي ياوؿ دوف الظمـ والييمنة ول

 ( ٔٔ   ٜٕٓٓشديد   
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وقد زادت الااجة إلي تاقيؽ ا مف الفكر  في ىذه اآلونة بسبب قدرة البعض 
عمي تزييؼ الاقائؽ والتضميؿ والخداع   قمب المفاىيـ   انتشار ظاىرة التكفير   التعصب 

في الديف   سوء  ادبتداع لمرأ  وعدـ ادعتراؼ بالرأ  اآلخر   التشدد في لير موضعو  
 (ٔٗ   ٜٕٓٓصال   بف سعدالظف باآلخريف  

وا مف الفكر  يم ؿ تاصينًا لمفرد لما يمكف أف ييدد شخصيتو وتكامميا في 
مايطو البيئي وادجتماعي الذ  يعيش فيو  ومف  ـ فيو يعمؿ عمي درء ا خطار عف 

النفس بالمبادئ ا خاقية ذاتو وعمف اولو    بؿ ويعمؿ ا مف الفكر  عمي تاصيف 
واماية الفرد ضد أ  خطر   والسموكية التي تعمؿ عمي افظ ىذه الشخصية واريتيا

ييدد اياتو وصيانة ليا مف الروع والخوؼ والافاظ عمي سامة العقيدة والشريعة 
طورات الاياتية   عبدالناصر وتنقيتيا مف الشوائب التي تدخؿ عمييا بفعؿ الت

 (ٜٔ  ٖٕٔٓ راضي

وأىمية ا مف الفكر  تنبش مف تبوئو مرتبو متقدمو مف بيف أنواع ا مف وصوره 
فمتي وجدت   ادخر  ومف ارتباطو الو يؽ بتمؾ الصور ومف عاقتو الوظيفية بيا 

الاماية لمعقؿ اانساني أد  ذلؾ إلي تاقيؽ ا مف الفكر  الذ  بدوره يؤد  إلي استتباب 
خالو يتـ افظ ا مف والنظاـ التاـ وتسود الطمانينة فمف  ا مف في الجوانب ادخر  

ود  واستقرار في الاياة الدينية والسياسية وادقتصادية وليرىا مف مقدمات ا مف القومي 
يمكف لمفرد أف يتصور مد  أىمية ا مف الفكر  وما يترتب عمي تاقيقو مف ايجابيات إد 

دراؾبتامؿ  جرائـ إرىابية نو واضطرابو وما يادث مف مد  ا ضرار المترتبة عمي فقدا وام
 (.ٔٔ  ٜٕٓٓشديد   بف كبر دليؿ عمي أىمية ا مف الفكر   متعبفي ك ير مف الدوؿ أ

ويمكف عف طريؽ ا مف الفكر  اكساب النشء اسا نقديا ضد ا فكار الدخيمة 
  فتقو  الاصانة الذاتية لعقوليـ ويستطيعوف الوقوؼ أماـ التيارات التي تااوؿ مس

وبو تتاقؽ وقاية ا فراد والمجتمش مف   ىوياتيـ واقتاعيـ مف قيميـ وأخاقيـ ااسامية
   ٕٚٓٓخمؿ عقد    ولمو ديني   وانااؿ خمقي   واناراؼ سموكي  أمؿ مامد   أ  
ٖ) 
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قػػدمت بعػػض الػػدوؿ تجػػارب تربويػػة فػػي الماافظػػة عمػػي ا مػػف الفكػػر   ووقايػػة و 
 بػف ة وأخطارىا مف بيف ىذه التجارب كما يستعرضيا زيػدا فراد والمجتمعات مف الجريم

 ( ما يمي : ٚٚ :ٔٚ  ٕٛٓٓزايد  

 التذزبة الفنلندية : -1

اعتمدت فنمندا منذ مدة طويمة سياسة الوقاية مف الجريمة كاسموب ميداني  
لممكافاة والسيطرة عمي الجريمة والسموكيات المنارفة مف خاؿ مؤسسات اجتماعية 

ىمت في ذلؾ المجاؿ ايث يقـو شرطي فنمند  بالزو الرسمي يساعده معمـ متعددة   سا
مدني في تدريس مادة الوقاية مف الجريمة  وشرايا لمطاب داخؿ الصفوؼ الدراسية 
 بيدؼ توضي  الدور الاقيقي لمشرطة داخؿ المجتمش باعتبارىا اماية ل فراد وممتمكاتيـ 

دراؾ العاقة بيف رجؿ ا مف والمواطف في ومنفذة لمقوانيف واارسة ليا  وتوضي  وام 
الافاظ عمي أمف المجتمش وسامتو  وقد نتج عف ذلؾ تقمص معدؿ الجريمة  ايث أصب  
اقؿ معدؿ مف جرائـ السرقة مقارنة بكؿ دوؿ العالـ بفضؿ امات التوعية المنفذة في 

 المؤسسات التربوية .

 التذزبة االسرتالية : -2

في استراليا الجنوبية ايث انشا  (Adelaide)ادديد تتم ؿ في تجربة منطقة 
ـ ضمف البرنامج  الشامؿ لمسياسة الوقائية بيدؼ ٜ٘ٛٔناد  نواب الشرطة عاـ 

ادتصاؿ بتاميذ المدارس مف خمس سنوات ألي أربعة عشر سنة مش قبوؿ عضوية 
الطاب  التاميذ ذو  اداتياجات الخاصة ا كبر سنًا  ومف ميامو : نشر الوعي بيف

تجاه المجتمش  تقوية ادتصاؿ المباشر مش الشرطة المامية في تكويف  ـبمسؤولياتي
صداقات بيف التاميذ ورجاؿ ا مف   تكميؼ الطاب ببعض الواجبات المناسبة لسنيـ 
والتي تعبر عف المسؤولية ادجتماعية   تنظيـ زيارات لرجاؿ الشرطة إلي المدارس   

في الموضوعات ذات الصمة با مف   وبعد تدخؿ السمطات الاكومية التااور مش التاميذ 
 فعميًا في أعماؿ الناد  تاولت اممتو إلي ااترافية وعمي نطاؽ واسش 

 جتزبة املدارض األمزيكية : -3
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تنقسـ برامج الوقاية مف الجريمة في الوديات المتادة ا مريكية إلي قسميف : 
المدرسة أو قاعة الدراسة   وقسـ يكوف اليدؼ  قسـ تنصب فيو الجيود لتليير مناخ

  ارؼ أو ميارات أو معتقدات الطابا ساسي فيو إاداث تليير ايجابي في سموؾ أو مع
وتركز إستراتيجية تعديؿ السموؾ عمي تليير السموؾ لير السو  ومراقبة أنماطو لفترة مف 

يية واد رائية التي تبعد الطاب الزمف  كما تشمؿ برامج لإلرشاد والمراقبة وا نشطة الترفي
 عف المناخ المؤد  إلي السموؾ الجان  أو المخالؼ لمقوانيف .

 جتزبة املنلكة العزبية الشعودية يف تقويه األمن الفكزي باجملتنع : -4

( إلي إستراتيجية تعزيز ا مف الفكر  ٕٖ:  ٖٔ  ٜٕٓٓشديد  بف أشار متعب 
مجاؿ التصد  والمواجية تـ وضش الخطط ا منية    في المممكة العربية السعودية  ففي

وتضافرت الجيود لتنفيذ عمميات الشرطة   وفي مجاؿ الاماية اعتمدت المممكة سياسة 
واضاة المعالـ لاماية ا مف الفكر  لمشباب لتامينيـ ضد مخاطر التيارات الفكرية 

أ وسطية ااساـ   المنارفة تبمورت اوؿ عدد مف المااور منيا : ترسيخ وتبياف مبد
تاديد بؤر ادناراؼ الفكر  والمشاركة الشعبية  معالجة ظاىرة اارىاب وما يرتبط بيا مف 
انارؼ فكر  مف خاؿ مناىج الباث العممي   تفعيؿ دور ااعاـ ا مني   كما تبنت 
المممكة سياسة إعادة ادتجاىات والمعتقدات إلي الصواب معتمدة عمي منيجيف : منيج 

: وادة وتكامؿ السياسات ا منية عاية   ومف مقومات  ااستراتيجيةمناصاة ومنيج الر ال
والتربوية  وادجتماعية وادقتصادية  ا مف الفكر  يضمف المصال  ا ساسية لموطف   
استقرار ا مف الفكر  يرتبط بمناىج التربية والتنشئة   توظيؼ البعد التنمو  لتاصيؿ مبدأ 

وعية   مكافاة ومواجية اارىاب وتاقيؽ ا مف الفكر  مسؤولية الشرعية والمشر 
مشتركة   كفاءة ا جيزة ا منية المعنية بتنفيذ إجراءات ااستراتيجية المقتراة  وقد 
استخدمت ااستراتيجية عدد مف البرامج منيا البرنامج الوقائي  برنامج اختيار وتاىيؿ 

 سات .العناصر البشرية   برامج الباوث والدرا
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 بزنامر طزطة دبي للرتبية األمنية لطلبة املدارض اإلعدادية : -5

تربويًا  اً ( أف ىذا البرنامج يعد برنامجًا أمنيٕٚٔ  ٕٔٓٓير  منصور مامد  
تنفذه شرطة دبي بيف طمبة المدارس ااعدادية لمدة  ا ة أشير في العاـ الدراسي 

ناسبة مف ال قافة ا منية  وييدؼ الوااد  ويتـ مف خاؿ البرنامج إعطاء جرعة م
البرنامج إلي تاقيؽ ادنضباط لمقيـ وترسيخ القيـ ادجتماعية  وامايتيـ مف التيارات 
السمبية اليدامة بااسياـ في إعداد ا فراد وتييئتيـ لممشاركة مش الشرطة والتعاوف معيا 

 مف اجؿ اياة أفضؿ .

لفكر  تتجسد أىميتو في كونو ( إلي أف ا مف اٙٔ  ٕٕٔٓويشير كماؿ مامد  
   انواع ا مف ا خروبارتباطو  ريرتبط بعقوؿ الناس وطرائؽ تفكيرىـ و مار ىذا التفكي

يعد صماـ ا ماف لمافاظ عمي ىوية و فيو ا ساس ليا والركف الياـ في نظـ بنائيا   
تاقيؽ المدخؿ ا ىـ لتوايد توجيات ا مة واشد جيودىا لو ا مة ومكونات أصالتيا   

ياقؽ االة مف و   مشلإلبداع والتطور ونمو الاضارة في المجت يخؿ الاقيقدأىدافيا  الم
الصاة النفسية وسامة الفكر واستقامة السموؾ ل فراد مما يجعميـ عناصر نافعة وفاعمة 

 في خدمة أمتيـ .

وا مف الفكر  يم ؿ تاصينا لمفرد لما يمكف أف ييدد شخصيتو ااسامية 
مش مايطو البيئي وادجتماعي الذ  يعيشو   ومف  ـ فيو يعمؿ عمي درء  وتكامميا

ا خطار عف ذاتو وعمف اولو   بؿ ويعمؿ عمي تاصيف النفس بالمبادئ ا خاقية 
والسموكية التي تعمؿ عمي افظ ىذه الشخصية مف أ  مؤ رات وىو مف الااجات 

 (ٖٔٗ  ٕٔٓٓعبدالرامف   ادجتماعية التي يشارؾ فييا جميش أفراد المجتمش  ايدر

والعقؿ البشر  أداة التفكير والتاميؿ ومنو الفكر السو  الذ  يعد ركيزة أساسية 
ف ذا استسقي اانساف أفكاره مف منبش سميـ وعقؿ   في ارتقاء ا مـ واضارتيا وتقدميا

 بنت لو مف كؿ المؤ رات والتيارات المنارفة والمضممة  لطيفة قويـ كاف ذلؾ تاصيناً 
 (ٖٖ   ٜٕٓٓراج  س

يجنب أفراد المجتمش تبعات الجريمة  وقائياً  ومف  ـ ف ف ا مف الفكر  يعد اسموباً 
اشعارىـ بخطورة الجرائـ والاوادث وانعكاساتيا السيئة جتماعية وادقتصادية والمعنوية اد
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وتوعيتيـ بدورىـ الميـ في التعاوف مش ا جيزة ا منية لمااربة تمؾ   عمي المجتمش 
 بف  صال  ؼلمشكمة الجريمة وادنارا اد ركائز ا مف الوقائي ااً وبذلؾ يكوف أ  الجرائـ

 ( ٕ  ٕ٘ٓٓمامد   

كما أف الضرر   ويساعد ا مف الفكر  في اماية مكتسبات ا مة وىويتيا 
ويجعؿ   المتوقش مف ااخاؿ بو يعـ كافة أفراد المجتمش باختاؼ أعمارىـ وأجناسيـ

يفيـ النصوص ويتدبر آيات ا  الكونية وتصوره لماياة ووجوده  فكرياً  اانساف اآلمف
 ٛٔ  ٕٓٔٓواللاية مف ذلؾ ومالو مف اقوؽ وما عميو مف واجبات  ناصر ىاد   

:ٜٔ). 

( أف أىمية ا مف الفكر  تنبش  ٘ٙ   ٕٙٓٓ  بف عبدا ويوض  عبدالافيظ 
مي سائر المخموقات   فالعقؿ البشر  مف أىمية العقؿ البشر  الذ  ميز ا  بو اانساف ع

وىو المارؾ   ىو ماؿ اابداع واانتاج   وماؿ التفكير والتاميؿ والنقد والتقدير والتقرير 
الرئيس لإلنساف والذ  يادد موقفو تجاه مختمؼ القضايا والذ  يدفش الفرد لمقياـ بعمؿ 

نبلي القياـ بو مف أعماؿ معيف أو ادمتناع عنو ومف خالو يتـ ادختيار المدرؾ لما ي
 وتصرفات وما يجب اتخاذه مف مواقؼ في اياة اانساف .

تمكيف ىؤدء ا فراد مف ؽ ا مف الفكر  لد  ا فراد مف شانو كذلؾ يتاقو 
عمي استقرار المجتمش  التعايش مش بعضيـ البعض في ساـ وأماف مما ينعكس ايجابياً 

 (ٜ٘ٔ   ٕٗٔٓعبدالمولي وأامد نصاي والماافظة عمي مقدراتو ومدخراتو  السيد 

أف أىمية ا مف الفكر  تنبش مف ارتباطو إلي ( ٜٗ  ٕٛٓٓزايد   بف ويشير زيد
الو يؽ بصور ا مف ا خرو ومف عاقتو الوظيفية بيا ايث إف اختاؿ ا مف الفكر  

 وينتج عنو انارافات  سيؤد  إلي اختاؿ في جميش جوانب ا مف ادخر  دوف است ناء 
ارتكاب الجريمة بصورىا المختمفة التي ياتي في :سموكية تيدد ا مف وادستقرار مف أبرزىا

وبا مف الفكر  تتاقؽ الاماية لممكتسبات الوطنية ومف خالو   مقدمتيا اارىاب والعنؼ 
تتاقؽ أىـ مقاصد الشريعة ااسامية في الماافظة عمي الضرورات الخمس : النفس  

 .اؿ والتي د تستقيـ الاياة دونياعقؿ  المالديف  العرض  ال
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 : مما سبق يتضح

ا مف مطمب أساسي لكؿ امة ولاية ينشدىا اانساف في اياتو وىدؼ تسعي  
مكانة متقدمة بيف وتنبش أىمية ا مف الفكر  مف تبوئو  جميش المجتمعات إلي تاقيقو 

المناىج القادرة عمي  وجدت مت ومف ارتباطو الو يؽ بالمناىج ف روخأنواع ا مف ا 
تباب اماية عقؿ المتعمـ أد  ذلؾ إلي تاقؽ ا مف الفكر  الذ  بدوره يؤد  إلي است

 .ا مف في جميش جوانب الاياة

تنبش أىمية ا مف الفكر  مما قد يترتب عمي ليابو مف تيديد ل مف الوطني و 
وؿ وتتبناىا جماعات مف الدرىابية التي تشيدىا ك ير ولعؿ الاوادث اا   ولكياف الدولة

فك ير ما تكوف   تدعي أنيا جماعات إسامية ما ىي إد نتاج اختاؿ ا مف الفكر  لدييا 
ىذه ا اداث نتيجة تبني أفكار ورؤو وأجندات خارجية أدت إلي اناراؼ فكر مف يعتنقيا 

ت والمسؤولية مشتركة لكافة مؤسسات وقطاعا   وىي بعيدة كؿ البعد عف ديف ا  تعالي
 المجتمش في تعزيز ا مف والافاظ عمي المجتمش وأفراده .

 : يف املؤسشات التعلينيةاألمن الفكزي :  لحاحملور الجا

 ويتضمف النقاط التالية :

 دور املدرسة يف تعزيز األمن الفكزي : أواًل :

المؤسسات التعميمية يقش عمي عاتقيا تاقيؽ ا مف الفكر  لد  المتعمميف 
ما تمر بو الباد مف  ةواجية التاديات بفكر مستنير وتبصير عقوليـ باقيقليتمكنوا مف م

وىذا يتفؽ مش ما تراه   أزمات مف بينيا ادناراؼ واللمو الفكر  لبعض مف أفراد المجتمش
( التي تر  أف المؤسسات التربوية يجب عمييا أف تعمؿ جاىدة ٘   ٕٚٓٓأمؿ مامد  

سًا نقديًا يستطيعوف عف طريقو وزف ا مور لمافاظ عمي عقوؿ النشء واكسابيـ ا
 والتمييز والفرز والتمايص .

ومف اآل ار التربوية لتاقيؽ ا مف الفكر  عمي الفرد والمجتمش كما اددىا سعد  
ادطمئناف القمبي  –( : تاقيؽ العبودية والطاعة   ٖٖٕ: ٕٕٔ  ٕٛٓٓمامد  
تنمية  –ر وفؽ منيج الكتاب والسنة تنمية الشعور بادستقالية في التفكي –والنفسي 
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تاقيؽ  –رفش اانتاج والدخؿ الفرد   –تاقيؽ ا مف وادستقرار  –ا خاؽ ااسامية 
 –النصر عمي ا عداء  –تاقيؽ التآخي ادجتماعي –التقدير ادجتماعي واداتراـ ا سر  

 مية .اماية اليوية ااسا -تاقيؽ وادة المجتمش  –تنمية اقتصاد المجتمش 

( أف ا ساليب التربوية الخاطئة ٖٖٔ: ٕٖٔ  ٕٛٓٓمامد   بنت وتشير عالية
في التعامؿ مش عقوؿ النشء وفكرىـ مف العوائؽ اليامة التي تقش اائًا دوف نمو 

ومف ىذه ا ساليب : التعامؿ مش عقوؿ الناشئة عمي أنيا عقوؿ فارلة مف أ   عقوليـ 
وقمة ادىتماـ بتنقية تمؾ العقوؿ مف    معمومات فييارواسب فكرية ود تاتاج إد لصب ال

وتمؾ التي تتولد    ا فكار الخاطئة ومف العادات الفكرية السيئة التي اكتسبوىا مف بيئاتيـ
وبالتالي فاف كؿ الجيود والمااودت لتاسيف التفكير تذىب أدراج  آليا مف استخداـ العقؿ 

عقوؿ الشباب مف طرؽ التفكير مفة لتخميص بؽ بمااودت جادة ومختالرياح إذا لـ تس
الملموطة ومف ا فكار التي تشوه رؤيتيـ لماياة وا شياء ومف تمؾ ا فكار التعصب 
والتايز والتقميد والمباللة والوقوع تات تا ير الشائعات والخضوع لمعاطفة وادنزدؽ في 

 أوااؿ العنؼ واارىاب . مجاىؿ التكفير والتضميؿ أو السقوط في يالرذيمة أو ادناراؼ ف

ونشر ا مف الفكر  في المؤسسات التعميمية وفي مرااؿ التعميـ المختمفة ياتي 
عف طريؽ ادىتماـ ب عداد المناىج التي تدعو إلي الوسطية المنب قة مف كتاب ا  وسنة 

عداد المعمميف المؤىميف تربوياً  نبيو صمي ا  عميو وسمـ  كار لمتصد     أف وفكرياً  وام
 ( . ٜٗ  ٕٕٔٓمامد   بف منارفة وشاذة  ماجد

والمدرسة كااد المؤسسات التربوية يمكنيا تعزيز ا مف الفكر  مف خاؿ  
في الطاب إذا كانت أنشطة مفيدة  اً تؤ ر ايجابي فا نشطة المدرسية  ةمناىجيا المتعدد

وتوجيييـ  رؼ يكوف لو ا ر كبير في تاصينيـ مف الفكر المنا اوذات أىداؼ وطنية مم
يقييـ مف الوقوع في برا ف اارىاب  فكرياً  ناو ا مور الاسنة التي تشكؿ في مجمميا أمناً 

 ( .ٗٔ: ٖٔ  ٜٕٓٓ نعيـ تميـ   

( أف المدرسة يمكنيا اماية طابيا مف الفكر ٖ٘   ٜٕٓٓزامؿ   بف وير  بركة
استلاؿ المناشط وذلؾ ب  المتطرؼ مف خاؿ الدعوة إلي الوسطية والاوار والشفافية

المنيجية والامنيجية في توضي  الوسطية وتوضي  اقيقة الفكر المتطرؼ وتاذير 
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كما يمكنيا توضي  خطر التطرؼ والتركيز عمي   الطاب مف طرؽ وأساليب أصاابو
وظيفة ا مف وادستقرار والتاذير مف اختالو وااشادة بجيود رجاؿ ا مف في اماية 

والمتابعة المستمرة ل نشطة جميعيا اتي د يساء   اارىابية المجتمش مف ا عماؿ 
استلاليا ومراجعة الكتب الدراسية لمتاكد مف سامتيا مف ا فكار والفتاوو المتطرفة 
ومنش الكتب والنشرات المشبوىة واقناع الطاب بالاوار اليادؼ عف ا خطاء والجرائـ 

 . مة ااسامية والدولة والمجتمشيد أعداء ا التي اقترفوىا وأنيـ أصباوا أدوات طيعة في

دوار المدرسة توفير القدوة ( إلي أف أىـ إٔٛ: ٕٚ  ٕٓٔٓىاد   ويشير ناصر 
وينبلي أف ترقي  الصالاة القائمة عمي ادعتزاز بالديف والوطف والودء وادنتماء ل مة 

كار المضممة أو المشوىة المناىج بالفكر وتاقيؽ معني التسام  وااخاء والساـ ونبذ ا ف
عف اللير وتوعية الطاب باخطار التطرؼ وسمبيات التعصب ومساوئ وويات اارىاب 

 كما ينبلي إبعاد الشخصيات التي تامؿ أفكار متطرفة مف العمؿ في المدارس . 

(إلي إمكانية مواجية سمبيات المجتمش  ٕٜ  ٕٙٓٓويشير صاح الديف عرفو  
 : إذا ما تـ ادىتماـ بػ

  تنمية وعي الطاب بمشكات المجتمش التي تؤ ر عمي مستقبميـ. 

  توفير الاد ا دن  مف المعمومات عف ىذه المشكات ادجتماعية. 

  استخداـ أساليب تعميمية أك ر فعالية في تنمية قدرات الطاب عمي اؿ
 المشكات واتخاذ القرارات .

 بداع وادجتياد وااتراـ اللير .تنمية ادتجاىات اديجابية ناو قيـ العمؿ واا 

 . تدريب الطاب عمي تنمية ميارات التفكير العممي 

 األمن الفكزي مبناهر الرتبية الوطنية : ثانيًا :

المؤسسات التعميمية بما تممكو مف مناىج يمكنيا إصاح المجتمش وامايتو 
يؽ ىذه ا ىداؼ الدراسات ادجتماعية بفروعيا تتصدر قائمة المناىج في تاقو    فكرياً 
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وأنشطة يمكف أف تقوـ بدور فعاؿ في تاقيؽ ا مف  أىداؼ وماتو بما تتضمنو مف 
عدادىا اختيار ماتواىاو الفكر  إذا أاسف   وتـ تدريسيا بطرؽ ادي و. وام

ينبلي تطويرىا مف فترة  خرو   بايث  التيومنيج التربية الوطنية أاد المناىج 
ات العممية والسياسية والوطنية   خاصة وأف ىناؾ تتضمف موضوعات تتواكب مش التلير 

شخصيات وأاداث وقضايا وطنية وسياسية واجتماعية تتطمب تضمينيا داخؿ المنيج 
 ( .ٖٗ  ٕٔٔٓ باسـ صبر   

وقد أدو إىماؿ التربية الوطنية ف  المؤسسات التعميمية إل  ظيور التطرؼ 
الودء وادنتماء وتنامي ظيور  واارىاب واادماف والامبادة والامسئولية وضعؼ

الشخصية العممية عم  اساب المواطنة بفعؿ العولمة وتادياتيا   واضطراب معايير 
اانجاز المجتمعي   وتدن  روح التعمؽ باليدؼ الوطني   مما انعكس أ ره عم  اىتزاز 

عد   عبد الخالؽ س(    ٕٖٛ:  ٕٗٓٓالودود مكرـو    منظومة القيـ ف  المجتمش   عبد
  ٕٓٓٗ  :ٕٗ- ٕ٘ ) 

أف قصور منيج التربية الوطنية ف  تاقيؽ  ( إل  ٜٜٚٔ  عزة فتاي  وأشارت
ممجتمش والتي تتم ؿ ف  السمبية السمبية المجافية ل تأىدافو أدو إل  ظيور ادتجاىا

والامبادة   وعدـ ااتراـ القانوف   وضعؼ المشاركة ف  المجتمش أو ادىتماـ بمشكاتو  
 . 

قيـ م ؿ  لمشباب تتضمف مناقشة قضايا اجتماعية الوطنية ومناىج التربية
ومناقشة  المسئوؿوالنقد ادجتماعي   العدالة والمساواة لتاديد اتجاه التليير ادجتماعي

 .  ( Ross , 2004) اآلراء المتعارضة لفكرة اجتماعية معينة

ار ووظائؼ الاكومات فالتربية الوطنية تسعي إلي مساعدة الطاب عمي فيـ أدو 
كما تساعد الطاب عمي تامؿ    والعممية السياسية وسيادة القانوف والشؤوف العالمية

المسئولية والمشاركة في الشئوف العامة ولرس قيـ التعاوف والمساواة واؿ الصراعات 
وتمكف طابيا مف  والخافات وادطاع عمي القضايا التي تؤ ر عمي أمف المجتمش  

ة والدفاع عف عقائدىـ وقبوؿ وااتراـ اآلخر والمشاركة في المشروعات المجتمعي التواصؿ
.    (Raymond . Peter . Ruth 
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Raymond  . Debora , 2006,15: 16) 
وتعد مفاىيـ الصراع والارب الدولية والارب ا ىمية مف المفاىيـ التي تسعي 

دريب الطاب عمي تاميؿ ا فكار اكسابيا لمطاب عف طريؽ ت إليمناىج التربية الوطنية 
الطالب مفيوـ الصراع ومناقشة  كذلؾ تعريؼو  اليامة وا اداث والقضايا العالمية 

خطورتو إذا ما وقش بيف دولتيف وما يترتب عميو مف الخوض في معارؾ دولية واروب 
 ,Department of Education)أىمية  وصراعات يجني  مارىا أفراد المجتمش 

2006,18) 
عف دور منيج التربية الوطنية كااد فروع مادة الدراسات ادجتماعية في درء و 

( أف ىذه  ٔٗ   ٖٕٔٓا خطار التي تيدد ا مف الفكر  ير  عبدالناصر راضي  
 المناىج يمكنيا تاقيؽ ذلؾ عف طريؽ :

  عبر العصور   بلرض ا مف إبراز الجذور التاريخية لم ؿ ىذه ا خطار التي ىددت
واعظ وادعتبار مما فعمو ا جداد لدرءىا وكذا كيفية ادستفادة منيا أ ناء اخذ الم

 متابعة ا اداث الجارية التي تايط بنا.

  تاديد مواقش بعض ا اداث التي قد تيدد ا مف الفكر  وال قافي عبر العصور
 المختمفة .

  عمي  قافات الشعوب وكذا صفات المواطف الصال  الذ  يسعي مف اجؿالتعرؼ 
 ادستفادة مف ىذه ال قافات دوف لمو .

( أف مناىج الدراسات ادجتماعية بما فييا ٙٔ  ٜٕٓٓمامد  وير  أامد بف 
التربية الوطنية مف المواد الدراسية ا ك ر فاعمية في بث  قافة ا مف الفكر  وذلؾ مف 

 خاؿ :

 شاعة مصطم  ا مف الفكر  مف خاؿ الم مارسات وضش ادطر المناسبة لتفعيؿ وام
 التربوية عامة وممارسات معممييا خاصة .

  تمكيف ك ير مف مؤسسات المجتمش المدني مف المشاركة في دعـ أنشطة تعزز
 ا مف الفكر  .
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 والتخطيط والعدؿ وااعاـ عمي  ةاث الجيات والمؤسسات الاكومية كالتربي
 ممارسة دور اكبر لدعـ الجيود المبذولة لتعزيز ا مف الفكر  .

 كيد عمي أىمية تدريب المعمميف عامة والدراسات ادجتماعية خاصة عمي التا
 مفاىيـ ا مف الفكر  .

وتيدؼ التربية الوطنية إلي : تعميؽ الاس بالشعور بالواجب تجاه المجتمش   
وتنمية الشعور بادنتماء والودء  لموطف وادعتزاز بو   ولرس قيـ النظاـ وا خوة 

والمعرفة بمؤسساتو   الكفاح وتقدير التاريخ واضارة الوطف والتفاىـ   وتنمية قيـ 
 ( .ٖٓ  ٕٔٔٓ باسـ صبر    مقدرات شعبوو  والافاظ عم  ممتمكاتو ومكتسباتو

( أنو عندما يتـ ادىتماـ باىداؼ التربية ٜٗ  ٕٓٔٓوير  ناصر ىاد   
ء لقادتو الوطنية التي مف بينيا ادعتناء باليوية الوطنية وادنتماء لموطف والود

ف الطالب سوؼ يعزز لديو ا مف الفكر  ويبتعد عف ادناراؼ ف  ووااخاص لمؤسسات
الفكر    وينبلي عمي معمـ التربية الوطنية التركيز عمي مفيـو الوسطية والتسام  وتربية 

 وتعزيز ادنتماء الوطني لدييـ .                         اآلخر الرأ طابو عمي الاوار وتقبؿ 

ومشاركة ىذه المناىج في مواجية القضايا والمشكات المجتمعية يعطي ليا مف 
 القوة ما يجعميا قادرة عمي تاقيؽ لايات المجتمش   وىذا يتفؽ مش ما يراه عبدالماسف

( ايث ير  أف مناىج الدراسات ادجتماعية التي مف بينيا ٖٖ  ٜٜٗٔعبدالعزيز   بف
طاب وتنمية اتجاىاتيـ الفكرية لكي يتخذوا مواقؼ التربية الوطنية يمكنيا توجيو ال

واضاة مف التليرات التي تطرأ عمي مجتمعاتيـ سواء كانت ايجابية أـ سمبية وتمكينيـ 
 مف اآل ار المترتبة عمييا .

( إلي أف التربية الوطنية كفرع مف ٕٙ: ٔٙ  ٖٕٓٓويشير شكر  اامد  
بك ير مف المشكات ادجتماعية الااضرة الدراسات ادجتماعية تزيد مف اىتماـ الطاب 

التي يجب أف يسيـ جميش المواطنيف في اميا إسياما ذكيا  وتعمؽ فيميـ ليا وقدرتيـ 
عمي التفكير فييا تفكيرا يستند إلي العمـ والمعرفة  ودراسة ااجات اانساف وميولو 

ذلؾ مف الموضوعات وقدراتو وتفكيره  وعاقات الفرد بالجماعة والجماعات بالفرد   ولير 
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ذات الصمة بالدراسات ادجتماعية   تزيد مف معرفة اانساف لنفسو ولرخريف   وتمكنو 
مف فيـ نفسو وفيـ سموؾ اآلخريف مما يولد التآلؼ والفيـ والتسام    ويبعد التعصب 

 وادناياز   ويميد لإلسياـ في الاياة الجماعية الناضجة .

( أف التربية الوطنية ٛٔ  ٕٙٓٓعبدالباسط  ويشير منصور عبدالمنعـ واسيف 
  والتربية بدراسة العنؼ والجريمة واارىاب التي تيتـ ةمف فروع الدراسات ادجتماعي

بداء الرأ  والمشاركة السياسية   .البيئية الديمقراطية  وام

( أىـ التاديات والمؤشرات التي تفرض  ٘ٗ  ٕٗٓٓ  ويادد صاح الديف عرفو
مناىج الدراسات ادجتماعية بفروعيا ومنيا التربية الوطنية والتي  نفسيا عمي تعمـ 

فقد شيدت السااة العالمية سباقا رىيبا في نشر ا فكار   تتم ؿ في الصراع ا يديولوجي
والمذاىب مما انعكس عمي العممية التربوية بجميش عناصرىا واوجب ضرورة تليير طرؽ 

مما يتطمب مف مطور  المنيج  ار والنقاش التعميـ تليرا جذريا كي تقوـ عمي الاو 
ما نقد والتاميؿ والربط وادستنتاج بالدراسي ادىتماـ بتدريب المتعمميف عمي ممارسة ال

 يمكنيـ مف الوقوؼ أماـ ما يتمقونو مف مصادر فكرية . 

( أف مادة التربية الوطنية تساعد المتعمـ ٜٖ  ٜٕٓٓاامد  بف ويوض  عطيو 
يـ والاقائؽ وادتجاىات التي تمكنو مف التعايش في مجتمش يتصؼ عمي اكتساب المفاى

بالتااـ والتماسؾ والعمؿ عمي تقدمو واستقراره الذ  يتاتي مف خاؿ مواجية ا فكار 
 الدخيمة التي يمكف أف تيدد أمف الوطف .

والتربية الوطنية تسعي إلي إعداد الطاب القادريف عمي فاص المعمومات 
والتعرؼ عمي مشكات المجتمش بطرؽ منطقية والتفكير في اميا   بطريقة موضوعية

فيو القادر عمي تاديد   لموصوؿ الي الطالب المتماسؾ القو  الرافض    فكر منارؼ
 ٕٕٔٓمصادر المعمومات وتاميمييا وتنظيميا وتفسيرىا وتقييميا  امد  اكمت  

 ٖٜ.) 

 مما سبق يتضح
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ا تسعي المؤسسات التعميمية إلي تاقيقو  تاقيؽ ا مف الفكر  يعد ىدفا ومطمب
اتي د يادث تاعب بافكار الشباب واستقطابيـ مف قبؿ جماعات تلذ  فييـ  قافة 

ويصب  الشباب لير قادر عمي التمييز الواض  بيف ماىو  السمش والطاعة والخضوع 
يس في والمناىج التربوية في جميش مرااؿ التعميـ تعد الماور الرئ  صواب وما ىو خطا

 تاقيؽ أىداؼ البقاء المجتمعي اآلمف فكريا .

ومما د شؾ فيو أف منيج التربية الوطنية ا قرب في الكشؼ عف مشكات 
ومف بيف تمؾ المشكات الكفاح المسم   المجتمش ومعالجتيا وتقديـ برامج وقائية ليا 

المناىج معالجة ويمكف ليذه   واارىاب والتطرؼ والييمنة والتخابر والشرعية السياسية
وىي بذلؾ تسيـ  ذلؾ بما تمتمكو مف معارؼ واقائؽ ومعمومات وميارات واتجاىات وقيـ 

ومناىج التربية الوطنية مسئولة عف تاقيؽ ا مف بدور فعاؿ في تاقيؽ ا مف الفكر  
الفكر  لمواجية اخطر الظواىر ادنارافية التي برزت ادي ا والمتم مة في ادنارافات 

يزة ا ساسية ل مف والمفاىيـ والتصورات الخاطئة لمعديد مف القضايا التي تعد الركالفكرية 
ولتاقيؽ اليدؼ ادسمي لمتربية الوطنية وىو تربية المواطف ليكوف لبنة في المجتمش   

صالاة في بناء ا مة ووطنو القادر عمي الدفاع عف وطنو عند الااجة ينبلي ادىتماـ 
براز خطورتو عمي المجتمشبمفاىيـ ا مف الفكر    . مف خاؿ ىذه المناىج وأبعاده وام

كما يمكف ليذه المناىج تاقيقيا لميدؼ الذ  تصبو إليو عف طريؽ توجيو 
عقوؿ النشء وتبصيرىـ بما ىو نافش ليـ ولمجتمعيـ وتبعدىـ عف كؿ ما ىو ضار ليـ 

عقوؿ الطاب  لكوف ىذا المنيج اصف يامي  ولمجتمعيـ وتعزيز ا مف الفكر  لدييـ
 شتتالتي قد تمف أ  مااودت ىادمة فيو يعمؿ عمي تنقية أذىانيـ مف المعمومات 

ويقدـ ليـ الجرعات الوقائية التي تمكنيـ مف التفاعؿ بايجابية مش أوطانيـ  أفكارىـ  
ويزداد دور ىذا المنيج فاعمية عندما يتضمف ك يرا مف مفاىيـ ا مف الفكر  التي تامي  

فيذا المنيج لديو القدرة عمي بناء شخصيات وصقميا بما يتوافؽ مش القيـ   عقوليـ 
السائدة في المجتمش ويساعد في دعـ ا مف ويمنش أ  مااولة لتدمير عقوؿ النشء 

 يكوف لو دور بارز في تاقيؽ ذلؾ عف طريؽ : أفويمكف ليذا المنيج  
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  مف الفكر  .صيالة ا ىداؼ بما يضمف ااشارة إلي مفاىيـ وأبعاد ا 

  ربط مناىجيا بواقش المجتمش ومشكاتو الفكرية بما يمكنيا مف توضي  خطورة
عدادىـ لمواجيتيا .  ادنزدؽ وراء التيارات الفكرية أاادية النظرة لتاصيف الشباب وام

   أف تتضمف أنشطة ومواقؼ وسموكيات ينبلي إتباعيا لتاقيؽ امف الفرد الفكر  الذ
 مش .ينعكس أ ره عمي المجت

  أف تعرض المناىج القضايا الجدلية المختمفة المرتبطة باياة المتعمـ والتي ت ير
تفكيرىـ وتا يـ عمي التامؿ والمناقشة التي تصؿ بيـ إلي ا مف الفكر  ليـ 

 ولمجتمعاتيـ .

  أف تعرض ىذه المناىج نماذج مف ا فكار التي تتسـ باللمو والتشدد لتبصير الطاب
 وصوليا إلييـ بصورة يختمؼ ظاىرىا عف باطنيا. بيذه ا فكار قبؿ

  تضميف المناىج لشخصيات تتسـ بادناراؼ واللمو الفكر  التي قد يتعرض الطاب
ات أو مقادت في لمؤلفاتيا وأفكارىا المنتشرة في ا سواؽ في صورة كتب أو تسجي

 .الصاؼ المختمفة

 كف وقاية الطاب مف أفكارىـأف يبرز المنيج بعض اوارات المتطرفيف فكريًا اتي يم 
. 

  أف توفر ىذه المناىج فرص الاوار العقاني الذ  يساعد عمي تقويـ ادعوجاج
 بالاجة وااقناع مف خاؿ عرض مناظرات لشخصيات مختمفة فكريا.

 . أف تعرض المناىج أخبار ا مـ  خذ العبرة مف أسباب ضاليـ 

 والتضاية في سبيمو وىذا د يكوف إد  اث المتعمـ عمي ادعتزاز بوطنو والدفاع عنو
 مف خاؿ عرض وجيتي النظر واآل ار المترتبة عمي كؿ منيا . 
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 ة الطابوبذلؾ تعتبر مناىج التربية الوطنية مسئولة مسئولية تامة عف مساعد
عمي اكتساب مفاىيـ ا مف الفكر  التي تمكنيـ مف تاديد موقعيـ مما يدور اوليـ مف 

فيذه المناىج د يقتصر دورىا عمي تقديـ المعارؼ   مااودت لمييمنةعمميات استقطاب و 
نما  تعمؿ عمي ماو ا فكار وادتجاىات المنارفة مف عقول والمعمومات فاسب   يـوام

 . وامايتيا با فكار السميمة التي ينب ؽ عنيا السموؾ اديجابي تجاه أنفسيـ ومجتمعيـ

 من الفكزي :اسرتاتيذيات تدريص األ:  زابعاحملور ال

تختمؼ ادستراتيجيات المستخدمة في تدريس المفاىيـ تبعا لنوع المفيـو ود توجد 
طريقة تدريس أفضؿ مف ليرىا والدراسة الاالية تتبني ادستراتيجيات التالية في تدريس 

 مفاىيـ ا مف الفكر  :

   Controversial issuesالقضايا اجلدلية  

أف ا اداث والقضايا اليامة التي د يتفؽ  ليإ( ٜٚٔ  ٕ٘ٓٓيشير عمي الجمؿ  
صدارالمؤرخيف وتختمؼ فييا الروايات بيدؼ تاميميا ونقدىا  آراءفييا   عمييا  أاكاـ وام

 وادد خطواتيا :

 تاديد ا ىداؼ . -ٔ

 وجود قضايا خافية . إلي أدتمقدمة شاممة توض  الظروؼ والعوامؿ التي  -ٕ

 تاديد القضايا الخافية في الكتاب . -ٖ

 مش المادة التاريخية المرتبطة بالقضية المراد تدريسيا .ج -ٗ

 تصنيؼ المادة الدراسية الي روايات مؤيدة وروايات معارضة . -٘

 تاديد المااور التي تدور اوليا القضية . -ٙ

 معالجة كؿ ماور مف مااور القضية عمي ادة . -ٚ

 النقد الظاىر  لمرؤية   النقد الباطني . -ٛ

 . الوصوؿ الي قرار بشاف القضية -ٜ
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 التقويـ . -ٓٔ

 ومف مميزاتيا :

 تنمي ميارات التفكير الناقد كالتفسير والتاميؿ واصدار ا اكاـ . -ٔ

 تنمي ميارات الباث في المصادر ا صمية وال انوية . -ٕ

 تساعد عمي فيـ المادة الدراسية . -ٖ

 تساعد عمي اكتساب ميارات ادتصاؿ الجماعي . -ٗ

 تجعؿ المتعمـ ماور العممية التعميمية . -٘

  Conceptual mapاملفاهيه  خزائط 

لمفاىيمي بانو مجموعة مف ( المخطط أٛٔ: ٓٛٔ  ٕ٘ٓٓالجمؿ   يادد عمي
بايث يوضش   ىرمية ةالمفاىيـ المتضمنة في موضوع ما ويتـ ترتيبيا بطريقة متسمسم

المفيوـ العاـ أو الشامؿ في أعمي الخريطة  ـ المفيـو ا قؿ عمومية بالتدرج في 
مش مراعاة أف توضش المفاىيـ ذات  العمومية المتساوية بجوار   ةالمستويات التالي

ويتـ الربط بيف المفاىيـ بخطوط أو أسيـ يكتب عمييا  بعضيا البعض في مستو  وااد 
 بعض الكممات التي توض  العاقة بينيـ   ويمر بناءىا بمجموعة مف الخطوات :

 و .اختيار الفقرة أو النص المراد رسـ خريطة المفاىيـ ل -ٔ

تاميؿ مضموف النص أو الفقرة المراد رسـ خريطة المفاىيـ ليا مف قبوؿ الطاب  -ٕ
 بيدؼ التعرؼ عمي المفاىيـ الواردة بيا وتدوينيا عمي السبورة .

ترتيب المفاىيـ التي تـ التوصؿ إلييا مف خاؿ تاميؿ النص أو الفقرة إلي  -ٖ
ايث توضش المفاىيـ مفاىيـ أساسية يمييا المفاىيـ ا قؿ شمولية وعمومية ب

 ا ك ر شمولية عمي قمة الخريطة يمييا ا قؿ شمولية وعمومية.

ربط المفاىيـ المتصمة أو التي تنتمي لبعضيا البعض بخطوط ويكتب عمي كؿ  -ٗ
 خط اروؼ الجر أو العبارات التي توض  العاقة بيف المفيوميف .
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  Story Methodالقصة  

( أف القصة ٓٔٔ: ٙٓٔ  ٕٙٓٓسط  يذكر منصور عبدالمنعـ واسيف عبدالبا
التعميمية مف ادستراتيجيات التعميمية ذات ا ىمية الكبيرة في مخاطبة وجداف الطالب 
وعقمو معا   كما أف الرواية القصصية ُتادث تنوعا معرفيا لد  الطمبة مف خاؿ ا فكار 

والتفسير والتقويـ والاوادث وما يتخمميا مف عمميات عقمية لد  الطمبة في الربط والتاميؿ 
 وليرىا مف العمميات العقمية التي قد تاد يا تمؾ ااستراتيجية .

 ومف طرؽ استخداميا في التدريس :

طريقة السرد القصصي المفظي : وذلؾ إما بواسطة المعمـ نفسو أو مجموعة مف  -ٔ
الطمبة يتـ إعدادىـ إعدادا جيدا لعرض القصة عرضا لفظيا ياخذ بعيف ادعتبار 

 لعمؿ القصصي الناج  .أسس ا

طريقة السرد القصصي بالشكؿ والصورة : وتتـ بمساريف إما أف يعرض المعمـ  -ٕ
عمي الطمبة صورة  ـ يعمؽ عمييا المعمـ بطريقة قصصية سردية أو يترؾ الفرصة 

 لمطمبة لمتعميؽ عمييا بالطريقة نفسيا .

عمي الرواية  التم يؿ القصصي بواسطة طالب أو مجموعة مف الطمبة يتـ تدريبيـ -ٖ
 القصصية تدريبا جيدا .

 ومف خطواتيا : 

قراءة القصة التعميمية قراءة فااصة لمتعرؼ عمي النقاط التفصيمية التي تعبر  -ٔ
 عنيا القصة التعميمية .

امؿ اوادث وشخصيات القصة التعميمية وذلؾ لبناء تصور واض  لمعاقات  -ٕ
 منيا القصة التعميمية .المتفاعمة بيف تمؾ الاوادث والشخصيات التي تتكوف 

سمش لنفسؾ أو آلخريف كيفية سير اوادث القصة التعميمية المراد عرضيا  -ٖ
 مستخدما الكممات المفتااية .

 ركز عمي الكممات اللامضة أو صعبة الفيـ عمي الطمبة . -ٗ
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 اارص عمي تقديـ القصة التعميمية في لقاء وااد أف أمكف . -٘

لجذب ادنتباه وشده ناو تتابش اوادث  نوع ا نشطة ونبرات الصوت واايماءات -ٙ
 القصة .

ينبلي ادنتباه إلي نظرات الطاب ومامايـ أ ناء العرض وترؾ مسااة ليـ  -ٚ
 لمتعبير عف انفعادتيـ المختمفة .

 يترؾ لمطالب باب النقاش المفتوح اوؿ القضايا التي تناولتيا القصة التعميمية . -ٛ

 جوة مف خاؿ عرض القصة .يطمب مف الطاب استنتاج الفوائد المر   -ٜ

مف خاؿ لفت انتباه الطمبة القيـ التي يمكف أف يستفاد منيا  ـلخص المعمـ اىم -ٓٔ
 .إلييا

 ف فيمميـ لاوادث القصة التعميميةيوجو المعمـ أسئمة لمطمبة لمتاكد م -ٔٔ

 ومف مميزاتيا :

تساعد الطالب عمي بناء فيـ لممفيوـ العممي موضوع القصة مف خاؿ تضميف  -ٔ
 ـو في الاياة العادية لمطالب .المفي

يظير مد  فيـ الطالب لممفاىيـ العممية موضوع القصة وذلؾ مف خاؿ إعطاء الطالب  -ٕ
مفاىيـ معينة أو قيامو بالعصؼ الذىني واستخراجو لممفاىيـ التي سيقـو بكتابة قصة 

 اوليا

بة في يتي  لمطمب الفرصة اظيار ميارتو الكتابية بااضافة إلي استخدامو الكتا -ٖ
 التعمـ .

يساعد المعمـ في تقويـ فيـ طابو لممفاىيـ العممية موضوع القصة وذلؾ  -ٗ
 امكانية استخداميا كطريقة تقويـ .
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  Mind Maps:اخلزائط الذهنية  

( أف الخرائط الذىنية وسيمة ٖٚٓ – ٖٔٓ  ٕٙٓٓير  صاح الديف عرفو   
بتدفؽ ا فكار   ويفت  الطريؽ  يستخدميا الدماغ لتنظيـ ا فكار وصيالتيا بشكؿ يسم 

أماـ انتشار ا فكار مف المركز إلي كؿ ادتجاىات   وقد صممت خرائط الذىف في ضوء 
اقائؽ عف التعمـ والعقؿ البشر  وىي أف العقؿ يعمؿ بكفاءة أعمي مش المعمومات التي 

وامر تتـ مف خاؿ  قب صلير   وأف عمؿ العقؿ يتضمف ليس فقط ا رقاـ والكممات وا  
 والخطوط ولكف يتضمف أيضًا ا لواف وا بعاد والتخيات والرموز والصور .

 وادد قواعد إعداد الذىف لمخرائط الذىنية في اآلتي:

ابدأ بصورة ممونة في المركز   نيا تنمي الفكر اابداعي وتزيد مف كفاءة الذاكرة  -ٔ
  واجعؿ مف الصفاة منظرًا طبيعيًا .

 جزء مف خريطة الذىف . قـ بتوزيش الصور في كؿ -ٕ

دبد مف كتابة ا لفاظ ايث يضفي المفظ المكتوب بعضًا مف السمات وذلؾ عند  -ٖ
إعادة قراءتيا   فتصب  أك ر دقة ووضواا ويسيؿ قراءتيا وكذلؾ تمكف مف 

 استرجاع المعمومات بشكؿ أشمؿ .

توض  ا لفاظ المكتوبة في سطور ويجب اتصاؿ كؿ سطر باآلخر وذلؾ لضماف  -ٗ
 ود بنية أساسية لخريطة الذىف .وج

يجب وضش ا لفاظ عمي ىيئة وادات أو وضش لفظة في كؿ سطر مما يوفر لكؿ  -٘
 لفظة مجموعة أكبر مف الدددت .

استخداـ ا لواف في خريطة الذىف ايث أنيا تزيد مف كفاءة الذاكرة وتافز  -ٙ
 وظائؼ المااء ا يمف لممخ .

 ومف أدواتيا :
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انة بيا لتوضي  كيفية توصيؿ ا فكار المتنا رة باجزاء ا سيـ : ويتـ ادستع -ٔ
ويشير إلي مختمفة مف شكؿ ما ويكوف السيـ إما أااديًا أو مزدوج الرأس 

 .اتجاىات أمامية وخمفية

الرمز : يمكف ادستعانة بالنجـو   وعامات التعجب   وعامات ادستفياـ وجميش  -ٕ
 توضي  العاقات وا بعاد ا خرو .أدوات ااشارة ا خرو إلي جانب الكممات   ل

ا شكاؿ اليندسية : بعض ا شكاؿ اليندسية كالمربعات والمستطيات والدوائر  -ٖ
ت   أو ألفاظ والقطش الناقصة وليرىا يتـ ادستعانة بيا لإلشارة إلي مسااا

 .متما مة في الطبيعة

 ية في ا شكاؿ ا شكاؿ اابداعية :ياتي اابداع نتيجة لاستعانة با بعاد ال ا  -ٗ
 الزخرفية التي تتناسب والموضوع الذ  توضش فيو .

ا لواف : تكمف الفائدة في استخداـ ا لواف في كونيا منشط لمذاكرة  وأداة  -٘
مساعدة إبداعية وتساعد في تاديد الفواصؿ بيف المسااات الرئيسة في تصميـ 

 ما.

 : مميزاتيا ومف

 وضوح الفكرة الرئيسة في الموضوع . -ٔ

 الفكرة الرئيسة با فكار ا ساسية بصورة متتابعة . ربط -ٕ

 تساعد عمي ادستدعاء والمراجعة ل فكار والموضوعات بصورة شاممة وفعالة . -ٖ

 دانيةــالدراسة املي

 -:  التاليتبش اُ عند بناء المعيار  -أوأًل:  بناء املعيار : 
 تحدٌد الهدف من بناء  المعٌار  .1
 -معٌار : تحدٌد مصادر اشتقاق وحدات ال .2

(     ٕٔٔٓ صػال  عبػدا   م ؿ :  الرجوع إل  الباوث والدراسات السابقة -
مامػد بف (     ماجد ٕٕٔٓ(     كماؿ مامد  ٕٔٔٓصال   بف خالد 

 ٕٕٓٔ) 
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   مفاىيـ ا مف الفكر  .دراسة  -
 . إجراء مقابات مش الخبراء والمتخصصيف -

 :صورته النهائٌة  فًإعداد المعٌار  .3

ورة ا ولية لممعيار  تـ عرضو عم  مجموعة مف الماكميف اقراره بعد إعداد الص
 يندرج تات كؿ منيا عدد مف مفاىيـ رئيسة ستةوقد تضمف المعيار ف  صورتو النيائية 

 : التاليالوادات المعيارية الفرعية   والت  يمكف بيانيا ف  الجدوؿ 
  ( 2جدول )

 ٌارٌة المكونة لها فى الصورة النهائٌة للمعٌاروالوحدات المعلألمن الفكري ة الرئٌس المفاهٌم
 

 
 لمفاهٌما م

 الوحدات المعٌارٌة 
 المكونة لها

 

  9 اإلرهاب 1 

  7 التطرف 2 

  6 الكفاح المسلح 3 

  7 الهٌمنة 4 

  5 الشرعٌة السٌاسٌة  5 

  5 التخابر 6 

            39 المجمـــــــوع 

 ـ تاديد قواعد وُأسس   مف صدؽ و بات المعياروبعد إعداد المعيار تـ التاكد 
وتـ ادعتماد عم  الصورة النيائية لممعيار ف  تاميؿ أىداؼ وماتوو منيج   التاميؿ

 التربية الوطنية بالمرامة ال انوية .

 ثانيُا إعداد استنارات التحليل :

 -وتضمنت كؿ استمارة قسميف : 
 ستمارة وأم مة لذلؾ .ا وؿ  : خاص بتعميمات وقواعد استخداـ اد

 -: جدوؿ خاص اجراء عمميات التاميؿ ويتضمف ىذا الجدوؿ : ال اني
 عف أبعاد المعيار وواداتو المعيارية . : عبارة جزءًا رأسياً  - ٔ
 الت  تتضمنيا المنيج   الكتاب  فصوؿجزءًا ُأفقيًا  : عبارة عف وادات السياؽ    - ٕ
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 -:  ية الوطنية باملزحلة الجانوية الرتبثالجًا:  حتليل أهداف منهر 

مػف ىنػا   التربيػة الوطنيػة مػنيج  وفصػوؿ أبواب بما أف وزارة التربية والتعميـ قد اددت أىداؼ
مػنيج التربيػة الوطنيػة بالمرامػة ال انويػة لمصػفوؼ الػ اث مػف تاميػؿ أىػداؼ  تـ إتبػاع أسػموب

 . بيذه ا بواب والفصوؿالتعميـ ال انو  المتضمنة 
 -تفصيؿ ذلؾ فيما يم : ويمكف

 .بالمرحلة الثانوية   الخاصة لألبواب الاراسية لمنهج التربية الوطنية  دهاا   األتحليل  

( ىػػدفًا موزعػػة ٛٗ لفصػػوؿ الدراسػػة بالصػػؼ ا وؿ ال ػػانو  عػػدد ا ىػػداؼ الكمػػ  بمػػ  
فا ىػد(  ٜٔ  و     ءلمفصػؿ ا وؿ   شخصػيتنا المصػرية إرادة عمػؿ وبنػا( ىدفًا ٗٔ  :يميكما 

أىػداؼ لمفصػؿ ال الػث   الشػباب ( ٚ و      لمفصؿ ال اني   المواطنة الصالاة  قيـ وسموكيات(
( أىػػداؼ لمفصػػؿ الرابػػش عقػػوؿ مصػػرية وانجػػازات عالميػػة   روتنػػا ٛو   والتليػػر ادجتمػػاعي  

   (أ - 3113/3112،وزارة التربٌة والتعلٌم ) الاقيقية ( 
لدراسػػة بالصػػؼ ال ػػاني مػػف التعمػػيـ ال ػػانو  لفصػػوؿ اعػػدد ا ىػػداؼ الكمػػ  بينمػػا بمػػ  

  و   لمفصػؿ ا وؿ   المواطنػة اقػوؽ وواجبػات   أىػداؼ( ٓٔ : ( ىدفًا موزعػة كمػا يمػ  ٕٗ 
( أىػداؼ لمفصػؿ ال الػث  المجتمػش المػدني ٓٔ " و ىدفا لمفصؿ ال اني   الوعي السياسػي( ٔٔ

 ب -ٖٕٔٓ/ ٕٕٔٓ  يػة والتعمػيـ وزارة الترب( ىدؼ لمفصؿ الرابش  اقوؽ المػرأة     ٔٔ  و   
) 

( ىػدفًا موزعػة ٖٖ  بػواب الدراسػة بالصػؼ ال الػث ال ػانو  عدد ا ىػداؼ الكمػ  وبم  
أىػػداؼ لمبػػاب ( ٘ٔ  و   لمبػػاب ا وؿ   مامػػ  الايػػاة الديمقراطيػػة    ىػػدافا( ٕٛ : كمػػا يمػػ  

    ( ج -3113/3112،وزارة التربٌةة والتعلةٌم " )  ال اني   اقوؽ ادنساف وفمسػفة التلييػر
(  ٖٖٔوبػػذلؾ يكػػوف مجمػػوع ا ىػػداؼ ااجرائيػػة لمػػنيج التربيػػة الوطنيػػة بالمرامػػة ال انويػػة   

 ىدفًا .
لػػـ ينطبػػؽ أ  مػػف ا ىػػداؼ التعميميػػة لمػػنيج التربيػػة  انػػو إلػػيوتشػػير نتػػائج التاميػػؿ 

 بعػػاد   وعميػػوالوطنيػػة بالمرااػػؿ ال انويػػة الػػ اث عمػػ  أِ  مػػف الواػػدات المعياريػػة لكػػِؿ مػػف ا 
يمكف القوؿ : أف أىداؼ منيج التربية الوطنية بالمرااؿ ال انوية ال اث د تساعد عمػ  إكسػاب 

 الطاب مفاىيـ ا مف الفكر  .
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 -:  الرتبية الوطنية باملزاحل الجانوية الجالخ منهر  حمتوى: حتليل رابعا 

 لػ اث   فػي ضػوء الواػداتتـ تاميؿ ماتوو منيج التربية الوطنية بالمرااؿ ال انوية ا
ا مػػف الفكػر  كمػا وردت فػػي المعيػار الماػدد   وقػػد أسػفرت عمميػة التاميػػؿ  مفػاىيـالمعياريػة ل

  -عف عدة نتائج يمكف توضيايا فيما يمي : 
 محتوى منهج التربية الوطنية للصف األول الثانويتحليل  0 -أ  

وؿ ال ػػانو  عػػف عػػدة أسػػفرت نتػػائج تاميػػؿ ماتػػوو مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة لمصػػؼ ا  
 لتالي :( اٖنتائج يوضايا جدوؿ  

 
 

 (  3جدول )
  ٌوضح نتائج تحلٌل محتوى منهج التربٌة الوطنٌة بالصف األول الثانوي

 

 األبعاد م

  الصف األول الثانوي

ع
مو

ج
لم

ا
 

عدد 
الوحدات 
 المعٌارٌة

تبعا  النسبة

للوحدات 

 المعٌارٌة 

 للبعد

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثانً

فصل ال
 الثالث

الفصل 
 الرابع
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 33.3  3  6  ــ  1  5  ــ  الكفاح المسلح 3
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 31  1  3  ــ  1  1  ــ  الشرعٌة السٌاسٌة 5
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عدد فقرات الوحدة المنطبقة 
 على المعٌار

 15.3  6  16  ــ  3  11  3 

 115  125  176  133  إجمالً فقرات الفصل

 ــ   1.3  6.35  3.2   النسبة المئوٌة %

 

 :   يميما  المنيج { السابؽ ومف تاميؿ ماتووٖويتض  مف جدوؿ }
  

 ٜٗ٘ة بالصػؼ ا وؿ ال ػانو   بم  إجمالي عدد فقرات ماتوو كتاب التربية الوطنيػ 
( فقػػرة ٙٚٔ( فقػػرة تضػػمنيا الفصػػؿ ا وؿ    ٖٕٔ( فقػػرة   موزعػػة كالتػػالي :   
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(  ٘ٓٔ( فقػػػػرة تضػػػػمنيا الفصػػػػؿ ال الػػػػث     ٘ٗٔتضػػػػمنيا الفصػػػػؿ ال ػػػػاني     
 تضمنيا الفصؿ الرابش .

    فقػػرة    ٙٔبمػػ  عػػدد الفقػػرات التػػي انطبقػػت عمييػػا بعػػض الواػػدات المعياريػػة )
 % ( مف إجمالي فقرات الكتاب  ٜ.ٕبنسبة    وذلؾ

  ٖبم  عدد الفقرات في الفصؿ ا وؿ التي انطبقت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة 
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ا وؿ . ٗ.ٕ(فقرات فقط   وذلؾ بنسبة   

    بم  عدد الفقرات في الفصؿ ال اني التي انطبقػت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ال اني . ٕ٘.ٙفقرة   وذلؾ بنسبة   ( ٔٔ

  بم  عدد الفقػرات فػي الفصػؿ ال الػث التػي انطبقػت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ال الث . ٖ.ٔفقط    وذلؾ بنسبة    رتيف( فقٕ 

 ت المعيارية لـ ينطبؽ أِ  مف فقرات الفصؿ الرابش   عم  أِ  مف الوادا 

   لـ ينطبؽ أ  مف فقرات ماتوو منيج التربيػة الوطنيػة بالصػؼ ا وؿ ال ػانو  عمػ
 أِ  مف الوادات المعياريةِ  لمبعد ال اني   التطرؼ    .

   لـ ينطبؽ أ  مف فقرات ماتوو منيج التربيػة الوطنيػة بالصػؼ ا وؿ ال ػانو  عمػ
 يمنة    أِ  مف الوادات المعياريةِ  لمبعد الرابش   الي

  بم  عدد الوادات المعيارية التي انطبقت عم  فقرات ماتوو منيج التربيػة الوطنيػة
% ( مػػف  ٖ.٘ٔ( واػػدات معياريػػة   وذلػػؾ بنسػػبة    ٙبالصػػؼ ا وؿ ال ػػانو    

 إجمالي الوادات المعيارية  بعاد ا مف الفكر  التي تضمنيا المعيار .

    ريتيف لمبعػػػػد ا وؿ   اارىػػػػاب     ( واػػػػدتيف معيػػػػإ( فقػػػػرات عمػػػػ    ٘انطبقػػػػت
 ووردت جميش الفقرات في الفصؿ ال اني   و ىذه الفقرات ى  : 

o ااساـ ىو ديف تسام  بكؿ ما تاممو ىذه الكممة مف معن  ايجابي  الفقرة  :
واف ما يادث مف تشويو ليذا الديف مف خاؿ أعماؿ العنؼ والقتؿ التي 

إليو مف تسام  مش اآلخر   وقد  تمارس د تتفؽ مش تعاليمو وما يدعو
  العنؼ  ( . ٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   
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o وتمعب المشاركة ادجتماعية دورًا ميمًا في استقرار الاياة ل فراد الفقرة  :
والمجتمعات   ايث تعمؿ عم  صيانة نظـ المجتمش وتافظ قوانينو مف 

  العدواف  (. ٖادعتداء     وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o واف المسمـ مطالب بمعاممة الناس عم  اختاؼ ألوانيـ وأجناسيـ  الفقرة  :
ومعتقداتيـ بالبر و اااساف وعدـ ادعتداء عمييـ   وقد انطبقت عم  الوادة 

  العدواف  (. ٖالمعيارية   

o إذا تـ التعبير عف الرأ  با  وسيمة مف وسائؿ العنؼ يفقدىا  الفقرة  :
  العنؼ  ( . ٔوقانونيتيا    وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    دستوريتيا

o و بالتالي يدخؿ في دائرة أعماؿ التخريب والعدواف ويقش تات طائمة  الفقرة :
  العدواف  ( . ٖ  وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    المسائمة القانونية

    ل الػث   الكفػاح المسػم    ( واػدتيف معيػاريتيف لمبعػد إ( فقرات عم    ٙانطبقت
   و ىذه الفقرات ى  : 

o وتؤكد جميش ا دياف السماوية عم  ضرورة ادرتباط بالوطف والتضاية  الفقرة :
 ٜٔمف اجمو      } الفصؿ ال اني {   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

  التضاية(.

o العيش  : تتضمف المواطنة مجموعة مف القيـ النبيمة المشتقة مف الفقرة
المشترؾ في ىذا الوطف وادنتماء لو وخدمتو والتضاية مف اجؿ استقراره   } 

  التضاية  ( . ٜٔالفصؿ ال اني {   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o والارية تعد الضمانة ا ساسية لمواطنة اقيقية وفعالة   لذلؾ ناضمت  الفقرة :
لفصؿ ال اني {   وقد انطبقت   }ا  الشعوب مف اجؿ الاصوؿ عم  اريتيا 

 .  النضاؿ (  ٛٔعم  الوادة المعيارية   

o  يناير ايث  ٕ٘الفقرة :   وقد كانت الارية مطمب أساسي مف مطالب  ورة
ناضؿ الشعب المصر  بكؿ فئاتو وأطيافو في  ورة سممية مف اجؿ الاصوؿ 

  وقد  عم  الارية والتارر مف قيود النظاـ المستبد     }الفصؿ ال اني {
  النضاؿ (. ٛٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   
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o  الفقرة :   ناف يجمعنا وطف وااد لو ادوده الجلرافية والسياسية وتاريخو
ونضالو المشترؾ وقوانينو التي تنظـ العاقات بيننا    }الفصؿ ال اني {   وقد 

  النضاؿ  (.ٛٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   

o ـ   ٜٔ٘ٔالكفاح المسم  ضد ادنجميز بمنطقة القناة عاـ  الفقرة :  وف  معارؾ
ـ   وف  دعـ ٖٜٚٔوكذلؾ مشاركتيـ في ارب أكتوبر المجيدة عاـ 

ـ   وصود ٕٛٓٓابريؿ  ٙااضرابات العمالية بمدينة المامة الكبرو يـو 
ـ التي  ارت عم  ٕٔٔٓيناير  ٕ٘لدورىـ الميـ وتضاياتيـ اللالية ف   ورة 

 ٜٔد    }الفصؿ ال الث {   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   الظمـ والفسا
   التضاية (.

 

   عمػػػ  واػػػدة معياريػػػة وااػػػدة مػػػف الواػػػدات المعياريػػػة لمبعػػػد  تيف( فقػػػر  ٕانطبقػػػت
 الخامس   الشرعية السياسية     وىذه الفقرات ىي : 

o الذ  قاـ بو  : اقًا إف الشباب ىـ وقود التقدـ والتنمية   فما أعظـ الدور الفقرة
  إذ كانوا بم ابة الشرارة  ٕٔٔٓيناير المجيدة  ٕ٘الشباب المصر  في   ورة 

ا ول  ليا   والمفجر ا قوو دنددعيا وتواصموا و اروا ليطالبوا بالعيش 
  } الفصؿ ال الث {   وقد انطبقت عم  الوادة  والارية والعدالة ادجتماعية 

  (.  الوعي ال ور   ٕٖالمعيارية   

o    : القمص سرجيوس وعمؽ الوادة الوطنية   ىو قس وخطيب و ائر الفقرة  
وطني يعد نموذجا ايا لمعن  الوادة الوطنية العميقة بمصر   فيو صااب 

ـ     } الفصؿ ال اني {   ٜٜٔٔشعار يايا الشعار مش الصميب خاؿ  ورة 
   الوعي ال ور   (. ٕٖوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

      فقػػػرات عمػػػ  واػػػدة معياريػػػة وااػػػدة مػػػف الواػػػدات المعياريػػػة لمبعػػػد  ٖانطبقػػػت )
 السادس  التخابر     وىذه الفقرات ى  : 

o و أوؿ مف واجيوا الظمـ والقير ودافعوا عف اقوؽ اانساف اينما قاموا   الفقرة   :
ب ا سرة باوؿ  ورة اجتماعية في التاريخ خاؿ اكـ الممؾ   بيب  ال اني ( في أعقا

السادسة بعد أف تبدلت أاواؿ الباد ودب فييا الفساد واشتدت المظالـ  ولابت 
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العدالة فكانت  ورة عم  كؿ شم ؾ  ورة عم  الظمـ وعم  الاكـ وعم  الفساد     } 
   الفساد  (. ٖٙالفصؿ ا وؿ {   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o  : ـ   ويقض  عم  التمييز الطبقي ٕٜ٘ٔ ورة    ليسقط النظاـ الممكي في الفقرة
ـ   ٕٔٔٓيناير  ٕ٘الشاسش   وضياع اقوؽ الفقراء   ونفس الوضش بالنسبة ل ورة 

فقد تامموا فترات طويمة مف الفساد والظمـ والقير ولياب الكرامة     } الفصؿ ا وؿ 
   الفساد  (. ٖٙ{   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o يؤدء ىـ شباب مصر الذيف قاوموا الظمـ وااربوا الفساد عم  مدار الفقرة :   ف
التاريخ   وفدوا الوطف بانفسيـ وأمواليـ وأبنائيـ امر في لد فضؿ واياة كريمة     

   الفساد  (. ٖٙ} الفصؿ ا وؿ {   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

 الثانوي  محتوى منهج التربية الوطنية للصف الثانيتحليل  0 -ب

أسػػفرت نتػػائج ماتػػوو مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة لمصػػؼ ال ػػاني ال ػػانو  عػػف عػػدة نتػػائج 
 ( التالي : ٗيوضايا جدوؿ  

   (4جدول )
 ٌوضح نتائج تحلٌل محتوى منهج التربٌة الوطنٌة بالصف الثانً الثانوي 
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 33.3  3  7  1  3  ـ  2  اإلرهاب 1

 5..3  3  6  ـ  ـ  2  3  التطرف 3

 16.6  1  3  3   ـ ـ  ـ  الكفاح المسلح 3
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 31 1 3 ـ 1 ـ 3 التخابر 6

عدد فقرات الوحدة المنطبقة 
 على المعٌار

 11  5  7  2  36  9  33 

 1.3  156  132  137  إجمالً فقرات الفصل

 3.1   2.2  3.7  7.3   النسبة المئوٌة %
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 :   يمي{ السابؽ ومف تاميؿ ماتوو ا ىداؼ التعميمية ما ٗويتض  مف جدوؿ }
   بمػػػ  إجمػػػالي عػػػدد فقػػػرات ماتػػػوو كتػػػاب التربيػػػة الوطنيػػػة لمصػػػؼ ال ػػػاني ال ػػػانو

( ٖٗٔ( فقػػرة تضػػمنيا الفصػػؿ ا وؿ    ٖٚٔ( فقػػرة   موزعػػة كالتػػالي :   ٓٔٙ 
( فقػرة ٖٛٔ( فقػرة تضػمنيا الفصػؿ ال الػث   ٙ٘ٔفقرة تضػمنيا الفصػؿ ال ػاني    

 تضمنيا الفصؿ الرابش.

 فقػرة  وذلػؾ  ٕٙمييا بعض الواػدات المعياريػة   بم  عدد الفقرات التي انطبقت ع )
 % ( مف إجمالي فقرات الكتاب  ٖٕبنسبة   

  بمػػ  عػػدد الفقػػرات فػػي الفصػػؿ ا وؿ التػػي انطبقػػت عمييػػا بعػػض الواػػدات المعياريػػة
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ا وؿ . ٕ.ٚ( فقرات   وذلؾ بنسبة    ٓٔ 

 انطبقػت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة    بم  عدد الفقرات في الفصؿ ال اني التي
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ال اني . ٚ.ٖ( فقرات   وذلؾ بنسبة   ٘

    بم  عدد الفقرات في الفصؿ ال الث التي انطبقت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ ال الث . ٗ.ٗ( فقرات   وذلؾ بنسبة    ٚ

 ي الفصؿ الرابش التػي انطبقػت عمييػا بعػض الواػدات المعياريػة   بم  عدد الفقرات ف
 % ( مف إجمالي فقرات الفصؿ الرابش . ٔ.ٕ( فقرة   وذلؾ بنسبة   ٗ

  بم  عدد الوادات المعيارية التي انطبقت عم  فقرات ماتوو منيج التربيػة الوطنيػة
مػػػف  % ( ٖٕ( واػػػدات معياريػػػة   وذلػػػؾ بنسػػػبة    ٜبالصػػػؼ ال ػػػاني ال ػػػانو    

 إجمالي الوادات المعيارية  بعاد ا مف الفكر  التي تضمنيا المعيار.

    ىػػػذه اريػػػة لمبعػػػد ا وؿ   اارىػػػاب    و ( واػػػدات معيٕ( فقػػػرة عمػػػ    ٚانطبقػػػت
 الفقرات ى  : 

o ومف ىنا ياتي المطمب التاريخي ب عادة تربية ا طفاؿ الصلار والكبار  الفقرة   :
نساف   ونبذ العنؼ ورفض التطرؼ ومواجية عم  مبدأ المواطنة واقوؽ اا 

وقد انطبقت     الفصؿ ا وؿ (  التعصب   في مختمؼ المياديف وادتجاىات
  العنؼ ( . ٔعم  الوادة المعيارية   

o    : وىذه التربية دبد أف تنطمؽ مف قيـ الديمقراطية واف تعتمدىا منيجًا الفقرة
اديات الكبرو والقضاء عم  وطريقة ولاية وممارسة مف اجؿ مواجية الت
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وقد انطبقت عم  الوادة     الفصؿ ا وؿ (    "العنؼ والتسمط واارىاب 
  العنؼ   (. ٔالمعيارية  

o فاوؿ اقوؽ أىؿ الكتاب في ااساـ امايتيـ مف كؿ عدواف خارجي  الفقرة   :
ف ذا اعتدو عمييـ وجب عم  المسمميف الدفاع عنيـ      الفصؿ ا وؿ(  وقد 

  العدواف  (.ٖنطبقت عم  الوادة المعيارية   ا

o المسمـ والذمي متساوياف في اؽ اماية ا عراض فقد قاؿ ااماـ  الفقرة   :
القراف  المالكي : فمف اعتدو عمييـ ولو بكممة سوء او ليبة   فقد ضيش 

  الفصؿ ا وؿ(  وقد  ذمة ا    وذمة رسولو  ص( وذمة ديف ااساـ   
 . العدواف ( ٖلوادة المعيارية  انطبقت عم  ا

o أما في مصرنا فاىـ أىداؼ العمؿ المدني الاالي تتم ؿ في ترشيد الاكـ  الفقرة :
وتعديؿ الدستور   وتوسيش ىامش الاريات العامة   والتاكيد عم  افظ اقوؽ 
اانساف   وتاقيؽ التنمية الوطنية وتشجيش المشاركة المجتمعية وتقديـ بعض 

ت والمشكات في الرعاية ادجتماعية واؿ أزمات ااسكاف الاموؿ لازما
والقضاء عم  ا مراض ادجتماعية كالفقر وا مية والعنؼ ومناىضة المرأة.    

 . العنؼ  (ٔ  الوادة المعيارية    الفصؿ ال الث (  وقد انطبقت عم

o :ر  جاءت العولمة ومعيا قضايا ومشكات جديدة م ؿ : التموث   والفق   الفقرة
واليجرة والاجئيف وضاايا العنؼ واادماف واارىاب واقوؽ اانساف واقوؽ 
المرأة والطفولة واقوؽ ا قميات الدينية والعرقية      الفصؿ ال الث (   وقد 

  العنؼ  (. ٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   

o : اث   الذ  يؤ ر سمبًا عم  مشاركة النساء والرجاؿ عم  اد سواء    الفقرة
تسيطر آليات العنؼ والنساء والماؿ عم  المناخ السياسي مما أدو إل  
إاجاـ النساء عف المشاركة    الفصؿ الرابش (   وقد انطبقت عم  الوادة 

   العنؼ  (. ٔالمعيارية   

    وادتاف معياريتػاف لمبعػد ال ػاني   التطػرؼ     وىػذه ٕ( فقرات عم    ٙانطبقت )
 الفقرات ىي : 
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o ومف ىنا ياتي المطمب التاريخي ب عادة تربية ا طفاؿ الصلار  الفقرة     :
والكبار عم  مبدأ المواطنة واقوؽ اانساف   ونبذ العنؼ ورفض التطرؼ 

وقد     الفصؿ ا وؿ (  ومواجية التعصب   في مختمؼ المياديف وادتجاىات
  التعصب ( . ٔٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   

o   ماف بالوادة الوطنية ف واب كؿ فئات المجتمش بمختمؼ : ااي الفقرة
انتماءاتيـ ف مش التاكيد عم  الفرؽ بيف ادختاؼ المذىبي المامود وبيف 

   الفصؿ ا وؿ (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية  التعصب المذمـو  
  التعصب  ( . ٔٔ 

o   : لمجتمش   وياؿ أصب  الوعي السياسي بمفيومو السابؽ يليب عف ا الفقرة
مامو التعصب وادناياز لير الواعي       الفصؿ ال اني (   وقد انطبقت 

  ادناياز  ( . ٓٔعم  الوادة المعيارية   

o    : التخمؼ ادجتماعي وال قافي : إذ أف أىـ سمات ىذا التخمؼ ا مية    الفقرة
اعي  وتيميش التعصب   ادتكالية   ادنلاؽ والمزاجية   وادنبيار لير الو 

 ٔٔدور المرأة       الفصؿ ال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   
  التعصب  (.

o   : التدرج في توعية أفراد المجتمش وتعريفيـ باقوقيـ وواجباتيـ   الفقرة
وترسيخ مفيوـ المواطنة بشكمو الاقيقي بعيدًا عف التعصب المذىبي أو 

ال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية القبمي أو القومي      الفصؿ 
  التعصب  (.  ٔٔ 

 

o     : أصب  الوعي السياسي بمفيومو السابؽ يليب عف المجتمش  وياؿ  الفقرة
مامو التعصب وادناياز لير الواعي       الفصؿ ال اني (  وقد انطبقت عم  

  التعصب  (. ٔٔالوادة المعيارية   

    و لكفػاح المسػم   وادة معيارية واادة لمبعػد ال الػث   ا ( فقرات عم  ٖانطبقت  
 ىذه الفقرات ى  : 
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o وكاف مف طقوس الفراعنة القديمة التضاية بامرأة كؿ عاـ في نير  الفقرة   :
النيؿ تعبيرًا عف مكانتيا بينيـ   إذ يضا  با جمؿ وا فضؿ في سبيؿ 

طبقت عم  الوادة وقد ان    الفصؿ الرابش (  الاصوؿ عم  رضا ادليو  
  التضاية ( . ٜٔالمعيارية   

o   وكاف لممرأة دور كبير في ىجرة النبي  ص( وبرز فييا دور أسماء  الفقرة  :
 بنت أب  بكر   وىاجرت المرأة كالرجؿ وضات با ىؿ والديار و ا مواؿ   

  التضاية  (. ٜٔ الفصؿ الرابش (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o  التضاية بدماء ا بناء مف اجؿ تطيير مصر مف الفساد والمفسديف    ة :  الفقر
وتشجيش ا بناء عم  التظاىر وادعتصامات     الفصؿ الرابش (  وقد انطبقت 

  التضاية  ( . ٜٔعم  الوادة المعيارية   

  وىػػذه     ( واػػدتاف معياريتػػاف لمبعػػد الرابػػش   الييمنػػةٕ( فقػػرات عمػػ    ٘  انطبقػػت
 :  ات ى ر الفق

o ومفيـو المواطنة عند االريؽ   يتناف  مش مفاىيـ ااكراه والتسمط  الفقرة    :
 وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    الفصؿ ا وؿ (  بيف الفرد والدولة  

  ااكراه ( . ٜٕ 

o   ااساـ لـ يكره أىؿ الذمة عم  اعتناقو   وذلؾ في قولو تعال   د الفقرة  :
(     الفصؿ ا وؿ (  ٕٙ٘ديف قد تبيف الرشد مف اللي(  البقرة : إكراه في ال

  ااكراه  ( . ٜٕ  وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o ستقاؿ : بمعن  أد تكوف المؤسسة خاضعة لليرىا مف المؤسسات الفقرة :  اد
او الجماعات أو ا فراد أو تابعة ليا بايث يسيؿ السيطرة عمييا وتوجو 

الوجو التي تتفؽ مش رؤية المؤسسة أو الجماعة المسيطرة      نشاطيا
  السيطرة  (. ٕٗ الفصؿ ال الث (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o    : يتجاوز دور السمطات الاكومية بالنسبة لمجمعيات ادود الرقابة  الفقرة
ت    الفصؿ المالية والتوجيو إل  اد الييمنة والسيطرة اادارية عم  الجمعيا

  السيطرة  (. ٕٗال الث (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   
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o   : يعتبر ااعاـ الار والمستقؿ جزءًا مف المجتمش المدني بما يوفره  الفقرة
لممواطنيف مف معارؼ تساعد عم  لرس قيـ ال قافة المدنية وتطورىا مساىما 

بات ىذا الدور ادعام  بذلؾ في تكويف رأو عاـ متفيـ ولكف في الواقش 
مفتقد في ك ير مف ا وقات ايث كانت الاكومات تارص عم  إاكاـ سيطرتيا 
عم  أجيزة ااعاـ كالتميفزيوف وااذاعة وااتكارىا بايث د تعبر إد عف رأو 

 ٕٗالدولة      الفصؿ ال الث (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   
  السيطرة  (. 

 

   لمبعد الخامس   الشػرعية السياسػية( وادة معيارية ٔقرتاف عم   ( ف ٕانطبقت   
 و ىذه الفقرات ى  : 

o وعندما ينج  ا عضاء في اؿ منازعاتيـ بالطرؽ الودية داخؿ  الفقرة    :
مؤسساتيـ المدنية ف نيـ يكتسبوف ال قافة والخبرة الازمة لممارسة الصراع 

وقد انطبقت عم   فصؿ ال الث (     الالسياسي في المجتمش بوسائؿ سممية  
  الصراع السياسي ( . ٖٖالوادة المعيارية   

o   يعن  عدـ وجود صراعات داخؿ المؤسسة تؤ ر في ممارستيا  الفقرة  :
لنشاطيا   وكمما كانت طريقة اؿ الصراع سممية كاف دليا عم  تطور 

يقة المؤسسة   وعم  العكس كمما كاف سبب ادنقسامات شخصيًا كانت طر 
اؿ الصراع عنيفة كاف ىذا دليًا عم  تدن  مستوو المؤسسة    الفصؿ 

  الصراع السياسي  ( . ٖٖال الث (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

   وىػػذه    ( واػػدة معياريػػة لمبعػػد السػػادس   التخػػابرٔ( فقرتػػاف عمػػ    ٖانطبقػػت
 :  ات ى الفقر 

o م  الخير والصرح وادبتعاد عف الفساد :    التعاوف مش أجيزة الدولة ع الفقرة
وقد انطبقت عم      الفصؿ ا وؿ(  اددارو والمالي والسعي لمقضاء عمييا 

  الفساد ( . ٖٙالوادة المعيارية   

o   واجب الافاظ عم  البيئة والافاظ عم  أمواؿ اآلخريف واقوقيـ  الفقرة :
قي   والسعي لتاقيؽ المادية والمعنوية   ومااربة الفساد وادنااؿ الخم



 و1024أكتٕتر( 38ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انعذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٖٜٗ - 

 

التضامف والتكافؿ ادجتماعي    الفصؿ ا وؿ (   وقد انطبقت عم  الوادة 
  الفساد  ( . ٖٙالمعيارية   

o    : ولـ تكف ىناؾ تعددية ازبية اقيقية في ظؿ النظاـ السابؽ الذ  الفقرة
أسقطو الشعب مف شدة ظممو وعظـ فساده   ايث كاف ىناؾ ازب وااد 

لسمطة بصفة دائمة      الفصؿ ال الث (   وقد انطبقت عم  مييمف ياتكر ا
  الفساد  ( . ٖٙالوادة المعيارية   

 محتوى منهج التربية الوطنية للصف الثالث الثانويتحليل  0 -ج

أسػػفرت نتػػائج ماتػػوو مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة لمصػػؼ ال الػػث ال ػػانو  عػػف عػػدة نتػػائج 
 ( التالي : ٘يوضايا جدوؿ  

 (  5جدول )
 وضح نتائج تحلٌل محتوى منهج التربٌة الوطنٌة للصف الثالث الثانويٌ

 { السابؽ ومف تاميؿ ماتوو ا ىداؼ التعميمية ما يم  : ٘ويتض  مف جدوؿ }
   بمػػػ  إجمػػػالي عػػػدد فقػػػرات ماتػػػوو كتػػػاب التربيػػػة الوطنيػػػة لمصػػػؼ ال الػػػث ال ػػػانو

( ٖٓٗ ( فقػػػرة تضػػػمنيا البػػػاب ا وؿ   ٖٕٖموزعػػػة كالتػػػالي :   ( فقػػػرة   ٖٙٙ 
 .فقرة تضمنيا الباب ال اني

 األبعاد م

 الثانً الباب األول الباب

ع
مو

ج
لم

ا
ت  

دا
ح
لو

ا

ٌة
ار

عٌ
لم

ا
 

 النسبة

تبعا 

للوحدات 

 المعٌارٌة 

 للبعد

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثانً

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثانً

 33.3  3   5  1 3  ـ   1  ـ   اإلرهاب 1

 ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   التطرف 3

  16.6  1  3  3 ـ   ـ   ـ   ـ   الكفاح المسلح 3

  5..3 3   7  3  3 ـ   ـ    3 الهٌمنة 2

 31   1  5  3 ـ ـ  3 ـ الشرعٌة السٌاسٌة 5

 31 1 6 2  1 ـ 1 ـ التخابر 6

عدد فقرات الوحدة المنطبقة 
 على المعٌار

3 2 
 17.9 7 36 13 7 ـ

 317   133 113  113  .11 إجمالً فقرات الفصل

 5.9   5.6 ـ   3.5   ..1 النسبة المئوٌة %
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    فقػرات   وذلػؾ  ٚبم  عدد الفقرات التي انطبقت عمييا بعض الوادات المعيارية )
 % ( مف إجمالي فقرات الكتاب ٜ.ٚٔبنسبة   

 ييػػا بعػػض بمػػ  عػػدد الفقػػرات فػػي الفصػػؿ ا وؿ مػػف البػػاب ا وؿ التػػي انطبقػػت عم
% ( مػػف إجمػػالي فقػػرات  ٛ.ٔ( فقػػرات   وذلػػؾ بنسػػبة    ٕالواػػدات المعياريػػة   

 الباب ا وؿ .

  بمػػ  عػػدد الفقػػرات فػػي الفصػػؿ ال ػػاني مػػف البػػاب ا وؿ التػػي انطبقػػت عمييػػا بعػػض
% ( مػػف إجمػػالي فقػػرات  ٘.ٖ( فقػػرات   وذلػػؾ بنسػػبة    ٗالواػػدات المعياريػػة   

 الباب ا وؿ

 فػػي الفصػػؿ ا وؿ مػػف البػػاب ال ػػاني التػػي انطبقػػت عمييػػا بعػػض  بمػػ  عػػدد الفقػػرات
% ( مػػف إجمػػالي فقػػرات  ٙ.٘( فقػػرات   وذلػػؾ بنسػػبة    ٚالواػػدات المعياريػػة   

 الباب ال اني .

  بمػػ  عػػدد الفقػػرات فػػي الفصػػؿ ال ػػاني مػػف البػػاب ال ػػاني التػػي انطبقػػت عمييػػا بعػػض
% ( مػف إجمػالي فقػرات  ٜ.٘( فقػرات   وذلػؾ بنسػبة    ٖٔالوادات المعيارية   

 الباب ال اني .

  لػػـ ينطبػػؽ أِ  مػػف فقػػرات الفصػػؿ ال الػػث مػػف البػػاب ا وؿ   عمػػ  أِ  مػػف الواػػدات
 المعيارية.

   لـ ينطبؽ أ  مف فقرات ماتوو منيج التربيػة الوطنيػة بالصػؼ ا وؿ ال ػانو  عمػ
 أِ  مف الوادات المعياريةِ  لمبعد ال اني   التطرؼ    .

  اػػػدات المعياريػػػة التػػػي انطبقػػػت عمػػػ  فقػػػرات ماتػػػوو لمػػػنيج التربيػػػة بمػػػ  عػػػدد الو
%  ٜ.ٚٔ( واػدات معياريػة   وذلػؾ بنسػبة    ٚالوطنية لصؼ ال الػث ال ػانو    

 ( مف إجمالي الوادات المعيارية  بعاد ا مف الفكر  التي تضمنيا المعيار .

    و ىػػػذه   ىػػػاب( فقػػػرات عمػػػ  واػػػدتيف معيػػػاريتيف لمبعػػػد ا وؿ   اار  ٘انطبقػػػت  
 :  ى الفقرات 

o تداوؿ السمطة التنفيذية والتشريعية سمميًا وفؽ إليو انتخابات ارة  الفقرة :
ونزيية تات إشراؼ قضائي كامؿ مستقؿ   بوجود شفافية تاد مف الفساد 
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الباب  –   الفصؿ ال اني واستلاؿ النفوذ العاـ ف  العممية ادنتخابية    
 .  ادستلاؿ  ( ٚالوادة المعيارية    وقد انطبقت عم  ا وؿ (  

o    : استلاؿ نفوذ بعض المسئوليف لتاقيؽ مصالايـ   أدو إل  إىدار الفقرة
وقد انطبقت عم  الوادة الباب ال اني (    –    الفصؿ ال اني  الماؿ العاـ 
 .  ادستلاؿ  ( ٚالمعيارية   

o ود تزر وازرة وزر أخرو  : د يؤخذ اانساف بجريمة ليره   قاؿ تعال  الفقرة  
الباب ال اني (  –    الفصؿ ا وؿ  وما كنا معذبيف ات  نبعث فييـ رسود (   

   ااجراـ  ( . ٘  وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o الفصؿ  :   مراعاة الظروؼ والمابسات التي وقعت فييا الجريمة    الفقرة  
   ااجراـ ( . ٘ت عم  الوادة المعيارية  الباب ال اني (   وقد انطبق –ا وؿ 

o الفصؿ  ـ اتفاقية منش جريمة اابادة الجماعية ٜٛٗٔ:  صدرت عاـ  الفقرة    
   ااجراـ (. ٘الباب ال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    –ا وؿ 

    وىػػذه   ( فقػػرات عمػػ  واػػدة معياريػػة لمبعػػد ال الػػث   الكفػػاح المسػػم  ٖانطبقػػت 
 :  ى الفقرات 

o دور الشباب في المقاومة والتضاية مف اجؿ مواجية ا نظمة العربية   الفقرة :
وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية  الباب ال اني (   –   الفصؿ ال اني   
 .  التضاية  ( ٜٔ 

o    : اف ال ورة التي يعيشيا الشارع العربي امتداد خاؽ لمقاومات الفقرة
الشعوب العربية عم  مدار عقود طويمة اممت معيا الك ير وتضايات قدمتيا 

وقد انطبقت عم  الوادة الباب ال اني (    –الفصؿ ال اني     مف الشيداء  
 .  التضاية  ( ٜٔالمعيارية   

o تدعيـ روح التضاية العظيمة وادستشياد عند الشباب   بما في ذلؾ  الفقرة :
الباب ال اني (   وقد  –الفصؿ ال اني      المشاركة الفعالة عند المرأة    
   التضاية  ( . ٜٔانطبقت عم  الوادة المعيارية   

    و ىػػػذه   ( فقػػػرات عمػػػ  واػػػدتيف معيػػػاريتيف لمبعػػػد الرابػػػش   الييمنػػػة ٚانطبقػػػت  
 :  ى الفقرات 
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o تاد نا فيما سبؽ عف مفيوـ الديمقراطية كما ورد في الفكر اللربي  الفقرة  :
تنامي ادتجاه إليو تدريجيًا نظرًا لما ساد في أوربا قرونًا  المعاصر   والذ 

عدة مف تمركز السمطة في أيد  فئة قميمة ىي المالكة والمسيطرة وتم ؿ 
الباب  –   الفصؿ ا وؿ صفوة اااكة  لمبية مارومة ةمسيطر عمييا  

 .  السيطرة  ( ٕٗوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    ا وؿ (  

o : يقـو الديف ادسام  عم  ارية ادعتقاد فترؾ لإلنساف ارية اختيار    الفقرة
عقيدتو ؛ دف اايماف أساسو ااقناع العقمي   وما يدؿ عم  ذلؾ قولو تعال    
ولو شاء ربؾ آلمف مف في ا رض كميـ جميعًا أفانت تكره الناس ات  يكونوا 

انطبقت عم  الوادة وقد الباب ا وؿ (    –    الفصؿ ا وؿ  مؤمنيف(  
 .  ااكراه  ( ٜٕالمعيارية   

o ارص ااساـ عم  عدـ ااكراه في الديف للير المسمميف دعتناؽ  الفقرة  :
وقد انطبقت عم  الوادة الباب ال اني (  –    الفصؿ ا وؿ  ااساـ    

  ( .  ااكراه ٜٕ  المعيارية

o بيف الرشد مف اللي فمف يكفر :   قاؿ تعال    د إكراه في الديف قد ت الفقرة
بالطالوت ويؤمف با  فقد استمسؾ بالعروة الو ق  د انفصاـ ليا وا  سميش 

الباب ال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة  –   الفصؿ ا وؿ  عميـ   
   ااكراه( . ٜٕالمعيارية  

o مصير :  ويؤكد المي اؽ في مادتو ال انية عم  اؽ الشعوب في تقرير ال الفقرة
واقيـ في العيش تات ظؿ السيادة الوطنية وعم  كافة إشكاؿ العنصرية 
والصييونية واداتاؿ والسيطرة ا جنبية تاد مف الكرامة اانسانية وعائؽ 

الباب  –    الفصؿ ا وؿ  أساسي ياوؿ دوف الاقوؽ ا ساسية لمشعوب  
 طرة (.  السي ٕٗال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o   : سيطرة أاكاـ القانوف والمساواة وسيادة اكـ القانوف       الفصؿ الفقرة
   ٕٗالباب ا وؿ (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    –ال الث 

 السيطرة (.
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o   : فقداف ا نظمة الااكمة القدرة عم  ادستمرار في الاكـ بسبب وسائؿ  الفقرة
  بجانب إخفاقيا السياسي وادجتماعي  سيطرتيا القمعية أو ادقتصادية

 المروع    

   ٕٗالباب ال اني (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    –  الفصؿ ال اني 
 السيطرة (.

    فقرات عم  وادة معيارية لمبعد الخػامس   الشػرعية السياسػية     و  ٘انطبقت )
 ىذه الفقرات ى  : 

o والمعارضة عم  تاقيؽ أىداؼ ال ورة     وقد أجمعت كؿ القوو الشعبية الفقرة   
   ٕٖوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   الباب ال اني (   –الفصؿ ال اني 
 .الوعي ال ور  (

o    : فاف الدستور لـ يكف ليصدر إد نتيجة لضلط الشعوب عم  اكاميا   الفقرة
الباب  –    الفصؿ ال اني  ووعييا باقوقيا   وخوؼ الااكـ مف  ورتيا  

 .  الوعي ال ور   ( ٕٖوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   ا وؿ (   

o رلـ اختاؼ الدساتير مف ايث أساليب نشاتيا أو الطريقة التي دقت الفقرة   :
بيا نيايتيا   إد أف التجارب الدستورية والفقو الدستور  يرجعاف نياية 

  ور  نتيجة لوع  الشعوب     الدساتير إل  أسموبيف ا وؿ قانوني   وال اني

 ٕٖالباب ا وؿ (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   –    الفصؿ ال اني 
   الوعي ال ور   ( .

o    :ا سموب ال ور  : يعتبر ىذا ا سموب اسقاط الدساتير ىو ا وسش الفقرة
الاكـ انتشارًا   وال ورة ىي اركة مجتمعية شاممة تيدؼ أصا إل  تليير نظاـ 

  مف اجؿ تاقيؽ الخير والرق  والتقدـ لمشعب الذ  قامت مف اجمو     
   ٕٖالباب ا وؿ (   وقد انطبقت عم  الوادة المعيارية    –الفصؿ ال اني 

 الوعي ال ور   ( .

o    : أعجب العالـ كؿ ااعجاب بال ورات العربية وصورىا الاضارية   الفقرة
فادة مف الصور الشعبية ال ورية المشرفة وصناعتيا لمتاريخ وكيفية ادست

خصوصًا في مصر   وتليرت مش ذلؾ صورة المواطف العربي في العقمية 
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اللربية مف مواطف سمبي إل  مواطف ايجابي يبن  مستقبؿ الديمقراطية    
   ٕٖوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   الباب ا وؿ (    – الفصؿ ال اني 
 .الوعي ال ور   (

  فقػػػرات عمػػػ  واػػػدة معياريػػػة لمبعػػػد السػػػادس   التخػػػابر     وىػػػذه  ٙطبقػػػت   ان )
 الفقرات : 

o تداوؿ السمطة التنفيذية والتشريعية سمميًا وفؽ إلية انتخابات ارة ونزيية  الفقرة:
تات إشراؼ قضائي كامؿ مستقؿ   بوجود شفافية تاد مف الفساد واستلاؿ 

وقد  الباب ا وؿ (   –   الفصؿ ال اني    النفوذ العاـ في العممية ادنتخابية  
 .  الفساد  ( ٖٙانطبقت عم  الوادة المعيارية   

o    : يناير المجيدة نتيجة التجاوزات المؤسسية   وما  ٕ٘اندلعت  ورة الفقرة
شيده المجتمش المصر  مف فساد   أدو إل  تدىور ا وضاع السياسية 

وقد انطبقت الباب ال اني (    –ل اني     الفصؿ ا وادقتصادية وادجتماعية  
 .  الفساد  ( ٖٙعم  الوادة المعيارية   

o الباب ال اني  –    الفصؿ ال اني  :   انتشار الفساد اددارو والسياسي    الفقرة
 .  الفساد  ( ٖٙوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   (   

o    :الماؿ العاـ   وتيريب  فت  ممفات الفساد ومااكمة مف قاموا ب ىدارالفقرة
وقد انطبقت الباب ال اني (    – روات مصر إل  الخارج     الفصؿ ال اني 

 .  الفساد  ( ٖٙعم  الوادة المعيارية   

o    : وقد قامت  ورات الشعوب العربية مف خاؿ اركات ااتجاجية سممية الفقرة
ـ   ونجات في ٕٔٔٓـ ومطمش عاـ ٕٓٔٓضخمة   خاؿ أواخر عاـ 

طااة بالنظاـ القديـ والتي كاف مف أسبابيا ا ساسية انتشار الفساد والركود اا
الباب ال اني (    –ادقتصاد  وسوء ا اواؿ المعيشية       الفصؿ ال اني 

 .  الفساد  ( ٖٙوقد انطبقت عم  الوادة المعيارية   

o ا رض  :   وكما في قولو تعال    مف قتؿ نفسًا بلير نفس أو فساد فيالفقرة
فكانما قتؿ الناس جميعًا ومف أاياىا فكانما أايا الناس جميعًا(       الفصؿ 
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   ٖٙالوادة المعيارية   الباب ال اني (   وقد انطبقت عم   –ا وؿ 
 (.الفساد 

 

مينهج  بيان عاد الوحاات المعيارية ألبعاد المعيار التيي انبقيع عليهيا بعير ت يرات محتيوى  : خامساً  
 -: نية بالمرحلة الثانوية  التربية الوط
يمكف توضي  عدد الوادات المعيارية التي انطبؽ عمييا بعػض فقػرات ماتػوو مػنيج  

(  التػالي ٙالتربية الوطنية بالمرامة ال انوية بالصؼ ا وؿ وال اني وال الث ال انو  فػي جػدوؿ  
: 

 ( 6جدول )
 محتوى منهج التربٌة الوطنٌة ٌوضح عدد الوحدات المعٌارٌة التً انطبق علٌها بعض فقرات  

 والثانً والثالث الثانوي بالمرحلة الثانوٌة بالصف األول 
 

 األبعاد م
الصف 
 األول

الصف 
 الثانً

الصف 
 الثالث

مجموع 
الوحدات 

المعٌارٌة بعد 
 حذف المكرر

عدد 
الوحدات 
المعٌارٌة 
 فً كل بعد

 النسبة 
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 21  5  3  1  1  1 الشرعٌة السٌاسٌة 5

 31 5 1 1 1 1 التخابر 6

 33.3 39  13   7  9 6 المجموع 

 :   يمي{ السابؽ ما ٙويتض  مف جدوؿ }
 المعيارية المتضمنة فػي البعػد  كانت أكبر عدد دنطباؽ فقرات الماتوو في الوادات

 ٗ.ٗٗ( واػػدات معياريػػة   وذلػػؾ بنسػػبة    ٗ  ؛ ايػػث بملػػت    اارىػػاب   ا وؿ
( مػف مجمػوع الواػدات المعياريػة ليػذا البعػد    ػـ يمػي ذلػؾ الواػدات المعياريػػة %

( واػدات معياريػة   وذلػؾ  ٕلمبعد الخامس   الشرعية السياسية   ؛ ايث بملػت   
 ػػػـ يمػػػي ذلػػػؾ    ( مػػػف مجمػػػوع الواػػػدات المعياريػػػة ليػػػذا البعػػػد%  ٓٗبنسػػبة    

( واػػدات ٕالكفػػاح المسػػم    ؛ ايػػث بملػػت    الواػػدات المعياريػػة لمبعػػد ال الػػث  
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  % ( مػف مجمػوع الواػدات المعياريػة ليػذا البعػد ٖ.ٖٖمعيارية   وذلؾ بنسبة    
.. 

  ات ماتػوو التربيػة بم  إجمالي عدد الوادات المعيارية التي انطبؽ عمييا بعض فقػر
( واػػدات معياريػة   وذلػػؾ  ٖٔالوطنيػة بالصػػؼ ا وؿ وال ػاني وال الػػث ال ػانو     

ا مػف الفكػر   مجموع عدد المواػدات المعياريػة لمفػاىيـ % ( مف ٖ.ٖٖبنسبة   
 .   وىذه نسبة ضئيمة

ويمكف بياف الوادات المعيارية التي انطبؽ عمييػا بعػض فقػرات الماتػوو فػي الجػدوؿ 
 ( التالي : ٚ  

 ( 7جدول )
 ٌوضح عدد الوحدات المعٌارٌة التً انطبق علٌها 

 األمن الفكريبعض فقرات محتوى منهج التربٌة الوطنٌة فً كل بعد من أبعاد 
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 الوحدات المعٌارٌة

ت
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 اإلرهاب البعد األول : 

1 
بهدف االعتداء أو التدمٌر أو التخرٌب العنف : استخدام القوة استخداما غٌر مشروع 

 أو اإلساءة .
7 

3 
  علً إكراه اآلخر أو سلب شئ منه أو إٌذائه  يالعدوان : سلوك اندفاعً هجومً ٌنطو

5 
 

5 
اإلجرام : السعً للتدمٌر والتخرٌب ونشر كل أنواع الفساد من ظلم وقهر ونهب 

 وضرب وجرح وتسلط واحتٌال وقتل .
3 

7 
فً الوصول جهله أو عجزه بسبب  لتحقٌق هدف ماستخدام شخص وسٌلة االستغالل: ا

 لهدفه .
3 

 17  المجموع

 التطرف : "  ثانًلالبعد ا

التعصب الدفاع المتشدد عن المبادئ التً ٌؤمن بها الفرد المتعصب رافضا تعدٌل رأٌه   11

 حتً فً ظل ظهور دالئل جدٌدة .
5  

11 
 1 ً فرٌق دون اآلخر وتبنً أفكاره والدفاع عنها .االنحٌاز: المٌل أو التأٌٌد إل

  6 المجموع
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 " الكفاح المسلحالبعد الثالث : "

جمٌع األعمال االحتجاجٌة التً تقوم بها مجموعات ترى نفسها تحت وطأة  النضال  .1 

المدنً إلى استخدام العنف والعنف  وتختلف األسالٌب من العصٌان ترضى عنه وضع ال

 . بٌنهما من درجاتالمسلح وما 

3  

بذل النفس والمال التضحٌة: تخلً الشخص عن شئ ٌحبه فً سبٌل شئ آخر من خالل  19

 . والوقت والحٌاة
9 

 13 المجموع                                          

  "الهٌمنة : " البعد الرابع

وعدم رد فعل من طرف الفاعل وٌقابله خضوع واستسالم الفعل مطبق من السٌطرة  32

 أو أشٌاءفً عدة  أوٌجعل الفاعل المسٌطر ٌتحكم فً شًء  ذاهو طرف المفعول علٌهال

 . فً الشخص المفعول علٌه األشٌاءفً كل 

7 

قاد ٌنإضعافها وجعله و ، تهالضغط على إرادب حمل الشخص على فعل ما ال ٌرٌد اإلكراه 39

 ؤمر بهٌلما 
5 

  12 المجموع

 "الشرعٌة السٌاسٌة " البعد الخامس : 

ٌّة فً تجّمعها وتكاتفها صفاً واحداً فً  الشعوب قّوتهارؤٌة  الوعً الثوري :  33 الحقٌق

أدوات للتخلص من   المختلفة من أجل إسقاط النظام وتغٌٌره أشكال االحتجاج الشعبً

 .  السٌطرة التً كرستها السلطة فً نفوسهم

7  

ٌة تعكس حالة من عدم االرتٌاح أو الضغط النفسً ظاهرة اجتماعالصراع السٌاسً:  33

 . أو أكثر إرادتٌنالناتج عن عدم التوافق بٌن رغبتٌن أو أكثر أو تعارض 
2 

 9 المجموع                                 
  البعد السادس التخابر

 نحراف أو تدمٌر النزاهة فً أداء الوظائف العامة من خالل الرشوةالفساد : ا 36

 . والمحاباة
12 

 12  المجموع

 66  اإلجمــالً 

 يتض  مف الجدوؿ السابؽ ما يمي : 
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  بم  عػدد الواػدات المعياريػة التػي انطبقػت عمييػا بعػض فقػرات الماتػوو لمػنيج التربيػة
( أبعػػاد   وانطبػػؽ عمييػػا  ٙ( واػػدات معياريػػة   موزعػػة عمػػ     ٖٔ   الوطنيػػة 

% ( مػػف إجمػػالي فقػػرات كتػػابي التربيػػة  ٚ.ٖ( فقػػرة فقػػط   وذلػػؾ بنسػػبة    ٛٙ 
( فقػػػرة   وىػػػ  نسػػػبة  ٕٕٛٔالوطنيػػػة بالمرااػػػؿ ال انويػػػة الػػػ اث والتػػػي بملػػػت   

 ضئيمة . 

  بم  عدد الوادات المعيارية التي لـ ينطبػؽ عمييػا أِ  مػف فقػرات ماتػوو مػنيج التربيػة
 ٕ.ٜٙ  وذلؾ بنسػػبة( واػػدة معياريػػة ٗ٘ٚٔ الوطنيػػة بالمرااػػؿ ال انويػػة الػػ اث 

جػدًا    ة( مف إجمػالي الواػدات المعياريػة المكونػة لممعيػار   وىػي نسػبة مرتفعػ%
تشػػير إلػػ  أف مػػنيج التربيػػة الوطنيػػة بالمرااػػؿ ال انويػػة الػػ اث د ييػػتـ ب كسػػاب 

 ا مف الفكر  الازمة ليـ  مفاىيـ الطاب 
ج مػػػني( مجتمعػػػة   يمكػػػف القػػػوؿ بػػػاف   ٙ-٘- ٗ– ٖ – ٔومػػػف نتػػػائج الجػػػداوؿ   

إكسػػاب الطػػاب  فػػي اقػػؽ الػػدور المرجػػو منػػوي  د التربيػػة الوطنيػػة بالمرااػػؿ ال انويػػة الػػ اث 
ف كانػت نسػبة ذلػؾ تختمػؼ مػف مفاىيـ   مفػاىيـآلخػر مػف  مفيػـوا مػف الفكػر  الازمػة ليػـ وام

   .{  ٚ   ٙ}  يفكما ىو موض  أسفؿ الجدولا مف الفكر    ومف صؼ دراسي آلخر   
منيج التربية الوطنية بالمرامة ال انوية في ضػوء مفػاىيـ ا مػف التصور المقترح ل

 الفكر  
لمػػنيج التربيػػة الوطنيػػة بالمرااػػؿ ال انويػػة الػػ اث    مقتراػػاً  وضػػعت الدراسػػة تصػػوراً 

 ا مف الفكر  الازمة ليـ .مفاىيـ يمكف أف يساعد في إكساب الطاب 
ة بالمرامػػة ال انويػػة إضػػافة وقػػد ُروعػػي فػػي التصػػور المقتػػرح لمػػنيج التربيػػة الوطنيػػ

 يمكػػف أف تسػػيـ فػػي اكسػػاب مفػػاىيـ ا مػػف الفكػػر  لطػػاب موضػػوعات تتعمػػؽ بالتربيػػة الوطنيػػة
 المرامة   ويمكف توضي  ذلؾ فيما يمي :  ىذه
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    بالنسبة لمنيج الصؼ ا وؿ ال انو  مف كتاب التربية الوطنية   أنا مصر 

 ثانويلصف األول ال( التصور المقترح ل6جدول )
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  الضغط  –اإلجرام  –التهدٌد  –العدوان  –الخوف  –مفاهٌم اإلرهاب )العنف– 
 التفجٌر (

  األمن الفكري والعقول المصرٌة 

 اٌجابٌات وسلبٌات هجرة العقول المصرٌة 

 افات الغربٌةخطورة االندماج فً الثق 

 على المجتمع المصري  أهم مظاهر اإلرهاب الفكري وخطورته 

  حقوق وواجبات العقول المهاجرة 

  فاروق الباز ( -) أحمد زوٌلعقول مصرٌة بالخارج تحقق ذاتها 

ي
اَ
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ا

 

ي
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ٕ
ان
 ٍ
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ا

 

  المخطط ( –العمٌل المزدوج  –العمٌل  –التجسس  –مفاهٌم التخابر )الخٌانة 

  ماء والوالء للوطن .أهمٌة االنت 

  ًخطورة التخابر علً األمن الوطن. 

   مخططات تجنٌد الشاب المصري. 

  عمرو طلبة ( –شخصٌات بطولٌة من عالم المخابرات ) رفعت جبرٌل . 

ان
ث

ان
ث
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تً
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 استهداف عقول الشباب 

  الحفاظ علً المجتمع وأهمٌته. 

 للشعب المصري  لكات الخاصة والعامةتالمحافظة على المم. 

  خصائص المجتمعات المستقرة. 

 التحدٌات التً تواجه الشباب فً المجتمع . 

 . الشباب ٌدافع عن طموحاته 

  الحكومات وحماٌة الشباب من المخاطر. 
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نً
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خ
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ان
 

   
 

 ًعبدالحمٌد الغزال 

 ًمحمد الغزال 

 جمال حمدان 

 سوانًعالء األ 
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 المواطنة واقوؽ ال انو  مف كتاب التربية الوطنية     انيج الصؼ البالنسبة لمني
  اانساف 

 
 لصف الثانً الثانوي ( التصور المقترح  ل9جدول )
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 الموضوعات الفرعية 
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 الصراع السٌاسً ، المعارضة السٌاسٌة(،  المفاهٌم السٌاسٌة )الوعً الثوري 

 الثورات ودواعٌها أسباب  

   التظاهر بالطرق السلمٌة 

  األسباب والمخاطر –الحرب األهلٌة 

  مكتسبات الثورات المصرٌة 

 الوعً السٌاسً والمشاركة السٌاسٌة 

  التوافق بٌن القٌادات الثورٌة 

 ( 1953ٌولٌو 33خصٌات مصرٌة ثورٌة ) جمال عبدالنصر وثورة ش 
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 ( حماٌة  –السٌطرة االقتصادٌة  –استقالل اقتصادي  –تبعٌة اقتصادٌة المفاهٌم
 المستهلك (

 الحق فً مستوي معٌشً مرتفع 

  الحق فً وظٌفة مناسبة 

  الحق فً  إشباع الحاجات االقتصادٌة 

  خطورة التساهل فً ضٌاع الحقوق االقتصادٌة للمواطن المصري 

 ًاالقتصاد  اآلثار المترتبة علً سٌطرة بعض فئات الشعب عل 

  شخصٌات مصرٌة اقتصادٌة )طلعت حرب والتخلص من سٌطرة رأس المال
األجنبً على االقتصاد المصري ،  حسٌن سالم وتهرٌب األموال الطائلة إلً البنوك 

 األجنبٌة (

ان
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ث
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ا

 

  األمن االجتماعً واستقرار المجتمعات 

 فكري ألفراد المجتمع العالقة بٌن العدالة االجتماعٌة واألمن ال 

  الحقوق االجتماعٌة مقابل التأزم الفكري 

  الضغط االجتماعً والشخصٌة االنفجارٌة 
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 الموضوعات الفرعية 
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 خطورة وسائل االتصال علً الفكر المصري 

  حماٌة العقول المصرٌة من األفكار الدخٌلة 

 التمسك بالهوٌة المصرٌة ٌحمٌك من التبعٌة 

 قافة المصرٌة علً الساحة الدولٌة فرض الث 

 ! التكنولوجٌا  وسٌلة اتصال أم دمار 

 الغزو الفكري االٌجابٌات والسلبٌات 

 

 التربية الوطنيةال انو  مف كتاب التربية الوطنية     الثبالنسبة لمنيج الصؼ ال   

 الثانوي  لثلصف الثا( التصور المقترح  ل11جدول )
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 ( التصلب -الغلو  –الغلو  –االنقٌاد –التكفٌر  –التعصب )  مفاهٌم التطرف 

 خصائص رجال الدٌن . 

  االندماج فً الجماعات المتطرفة توضٌح أسالٌب 

  المبادئ العامة لألفكار اآلمنة 

 المتطرف وخطورته  مظاهر الفكر 

  ألمن المجتمع المصري وسالمته العقولأهمٌة المحافظة على 

  رجال الدٌن فً محاربة الفكر المتطرفإسهامات   
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   نشأة اإلرهاب وأهدافه 

   من ٌأوي اإلرهاب  

  صور اإلرهاب واآلثار المترتبة علٌه 

 هابٌةنماذج لمجتمعات عانت وٌالت الجماعات اإلر 
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   السٌادة التامة والجزئٌة 

  أشكال التبعٌة 

 كٌف تتحرر من سٌطرة اآلخرٌن ؟ 

  الشخصٌة المتساهلة وضٌاع األوطان 

  النهوض باألوطان 

 صور استعمار العقول 
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  االنقالب العسكري –التضحٌة –النضال  –ح المسلح )الجهاد الكفامفهوم– 
 االنحراف ( –حماٌة الوطن 

  كفاح مسلح بالبندقٌة ( –حق الكفاح المسلح ) كفاح مسلح بالعقل  

   دور الشباب فً الدفاع عن الوطن 

  أهمٌة التضحٌة مقابل حرٌة وأمن الوطن 

  التوجهات صواب أم خطأ  فرض  

 حقوق والواجبات () ال الكفاح المسلح 

   تبادل األفكار والتوجهاتحرٌة  
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 السلطاتمصدر  الشعب 

 دولة دٌمقراطٌةبحكم الدستور  مصر  

 صور تعبر عن الوعً الثوري ألفراد الشعب 

  الشعب الجٌش لدعم شرعٌة مساندة نماذج توضح 

 رضة السٌاسٌة من الثوراتاموقف المع 

 الحروب األهلٌة الصراع السٌاسً و  
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ان
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  هموم مصرٌة 

 هٌكلة المصالح الحكومٌة 

 عقوبة الخارجٌن عن القانون 

 خطورة التجسس المزدوج 
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 -توصيات الدراسة: 

عقد لقاءات مستمرة لت قيؼ معممي الدراسات ادجتماعية والتربية الوطنية في  -ٔ
ومقوماتو وتيديداتو  مفاىيمو إبرازالفكر  وكيفية  ا مف باىميةالمرامة ال انوية 

 لد  الطاب.

 الفكر  لد  الطاب . ا مفتنظيـ دورات تدريبية لممعمميف اوؿ تعزيز  -ٕ

اآلراء والتعبير عف ادىتماـ بتربية النشء عمي المناقشة وادستماع وتبادؿ  -ٖ
 .بارية وشجاعة   وجيات نظرىـ

عمي  عميـ ال انو  وذلؾ لمتاكيدالتبادىتماـ بماتو  مادة التربية الوطنية  زيادة -ٗ
 . الفكر  ا مفالموضوعات التي تساعد في اكتساب مفاىيـ 

ضرورة التركيز عمي ميارة الاوار عند تدريس مادة التربية الوطنية دف طبيعة  -٘
يكوف لد  المتعمـ القدرة عمي التعبير عما يدور اولو  أفتتطمب  وأىدافياالمادة 
 .بارية 

الطاب الفكرية في مرامة مبكرة اتي يمكف تجنب التعرؼ عمي توجيات  -ٙ
 المشكات الناتجة عف ادناراؼ الفكر  .

صيالة و يقة المستويات المعيارية لمادة الدراسات ادجتماعية والتربية  إعادة -ٚ
الوطنية واشتقاؽ عدد مف المجادت والمعايير والمؤشرات المباشرة في تاقيؽ 

 . الفكر ا مف 

الفكر  ووضش التعريفات الازمة ليا اسب مستويات  ا مفىيـ قوائـ بمفا إعداد -ٛ
 المتعمميف بكؿ مرامة تعميمية وتزويد مناىج الدراسات ادجتماعية بيا .

تزويد مناىج الدراسات ادجتماعية بمواقؼ تعميمية ومشكات وقضايا أمنية تدفش  -ٜ
 .والمساىمة في وضش اموؿ ليا  أسبابيادراستيا ومعرفة  إليالطاب 
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   -مقرتحات الدراسة :

القيمػػة الاقيقػػة لمباػػث العممػػي تكمػػف فيمػػا ي يػػره مػػف تسػػاؤدت ومشػػكات اخػػر  تكػػوف 
والدراسػة الااليػة تقػدـ عػدد مػف المقتراػات تسػيـ فػي تاقيػؽ اليػدؼ مػف    جديرة بالدراسة

 الباث العممي منيا:

 ا مفاىيـ مفبعض في تنمية  الدراسات ادجتماعيةفاعمية برنامج مقترح بمناىج  -ٔ
 .الفكر  لد  طاب الجامعة 

وضش تصور لبرنامج مقترح لتدريب معممي الدراسات ادجتماعية والتربية الوطنية  -ٕ
 .الفكر   ا مففي ضوء مفاىيـ 

وادة تعميمية بمناىج الدراسات ادجتماعية عمي اكتساب بعض مفاىيـ ا ر   -ٖ
 . لد  طاب المرامة ااعدادية الفكر  ا مف

لتنمية بعض مفاىيـ ا مف بمنيج التربية الوطنية مقتراة تعميمية ادة فاعمية و  -ٗ
 . بالمرامة ال انوية ً  المعاقيف بصرياطاب الالفكر  لد  

 لدو الطاب المعمميف شعبة التاريخ ا منيي لتنمية الوعفاعمية برنامج مقترح   -٘
 بكمية التربية.

 اب المعمميف شعبة الفمسفةلدو الط ي ا منيلتنمية الوعفاعمية برنامج مقترح  -ٙ
 بكمية التربية.

فاعمية وادة تعميمية مقتراة عمي تنمية بعض أبعاد ا مف الفكر  مف خاؿ  -ٚ
 تدريس التربية الوطنية  لد  طاب المرامة ال انوية .
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 مزادع الدراسة

 الفكػػر  . ا مػػف( . دور اادارات المدرسػػية فػػي تعزيػػز ٕٙٓٓسػػميماف السػػميماف   بػػف ابػػراىيـ -ٔ
.المممكػة  ا منيػةرسالة ماجستير . كمية الدراسات العميا . جامعة نػايؼ لمعمػوـ 

 العربية السعودية .

الفكػػر  فػػي المرامػػة  ا مػػف إرسػػاء( . دور المنػػاىج التعميميػػة فػػي ٜٕٓٓبػػوبكر الطيػػب كػػافي  أ -ٕ
 المػػػؤتمر الػػػوطني ا وؿ ل مػػػف الفكػػػر ال انويػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية 

جمػػاد  ا وؿ . كرسػػي ا ميػػر  ٕ٘-ٕٕالتاػػديات  فػػي الفتػػرة مػػف  المفػػاىيـ و 
 ٘ٗ: ٔص ص نايؼ بف عبدالعزيز لمدراسات . جامعة الممؾ سعود. 

معجػػـ المصػػطماات التربويػػة المعرفػػة فػػي  . (ٖٕٓٓالجمػػؿ  أامػػد عمػػي   أامػػد اسػػيف المقػػاني -ٖ
 . عالـ الكتب :القاىرة.  ٖ. ط المناىج وطرؽ  التدريس

(. دور منػػػاىج المػػواد ادجتماعيػػػة ومعممييػػػا فػػػي ٜٕٓٓسػػػعد الاسػػػيف   بػػف مامػػػدبػػػف أامػػد  -ٗ
المػؤتمر الػوطني ا وؿ المرامة المتوسطة وال انويػة فػي تعزيػز ا مػف الفكػر  . 

جمػػاد  ا وؿ .  ٕ٘-ٕٕ المفػػاىيـ والتاػػديات  فػػي الفتػػرة مػػف  ل مػػف الفكػػر 
: ٔص ص  .كرسي ا مير نايؼ بف عبدالعزيز لمدراسات . جامعة الممػؾ سػعود

٘ٗ 

(. شبكة التواصؿ ادجتماعي وآ ارىا عمي ٕٗٔٓالسيد عبدالمولي السيد   اامد نصاي أنيس   -٘
المجمػػة العربيػػة ا مػػف الفكػػر  لػػد  طمبػػة التعمػػيـ الجػػامعي بمممكػػة الباػػريف . 

( . ص ص  ٘ٔ( . ع ٚ. الجامعػة الخميجيػة . ـ لضماف جودة التعميـ الجامعي
ٔٛٚ :ٕٕ٘ . 

. مركػز الدراسػات السياسػية وااسػتراتيجية .  التقريػر ادسػتراتيجي العربػي(. ٕٜٜٔالسيد يػس   -ٙ
 ا ىراـ . القاىرة .

رسػػالة ( . مفيػػوـ ا مػػف الفكػػر  فػػي ااسػػاـ وتطبيقاتػػو التربويػػة . ٕٚٓٓمػػد  أمػػؿ مامػػد أا -ٚ
. كميػػة التربيػػة بمكػػة المكرمػػة . جامعػػة أـ القػػر  . المممكػػة العربيػػة  ماجسػػتير

 السعودية .
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( . الشعور با مف النفسػي وتػا ره بػبعض المتليػرات لػد  طمبػة جامعػة ٕ٘ٓٓد مامد ناد   ايا -ٛ
 –. كميػػة الدراسػػات العميػػا . جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة رسػػالة ماجسػػتيرالنجػػاح . 

 نابمس . فمسطيف .

            الػػػػػوعيتنميػػػػػة لفاعميػػػػػة تطػػػػػوير مػػػػػنيج التربيػػػػػة الوطنيػػػػػة (. ٕٔٔٓباسػػػػػـ صػػػػػبر  مامػػػػػد   -ٜ
. كمية التربية. جامعػة  . رسالة ماجستير دو طاب المرامة ال انويةلالسياسي 

 جنوب الواد  .

عػػالـ  .القػػاىرة.   آراء فػػ  الصػػاافة والسياسػػة والمجتمػػش.  (ٕٛٓٓ ه بسػػيون  إبػػراىيـ امػػاد -ٓٔ
 الكتب.

(. وظيفػػة ا سػػرة والمدرسػػة فػػي تاصػػيف أبائيػػا ضػػد التطػػرؼ ٜٕٓٓزامػػؿ الاوشػػاف   بػػف بركػػة -ٔٔ
 المػػػؤتمر الػػػػوطني ا وؿ ل مػػػف الفكػػػػر . ز ادنتمػػػػاء الػػػوطنيواارىػػػاب وتعزيػػػ

جمػػاد  ا وؿ . كرسػػي ا ميػػر  ٕ٘-ٕٕ المفػػاىيـ والتاػػديات  فػػي الفتػػرة مػػف 
 . ٘ٗ: ٔنايؼ بف عبدالعزيز لمدراسات . جامعة الممؾ سعود. ص ص 

كػر  ( . دور منيج العمـو الشرعية فػي تعزيػز ا مػف الفٕٛٓٓالاربي   سمير سميماف بف ريجب -ٕٔ
. كميػػة التربيػػة . جامعػػة اـ  . رسػػالة دكتػػوراهلػػد  طػػاب الصػػؼ ال الػػث  ػػانو  
 القر  . المممكة العربية السعودية .

( . وعػػي طػػاب التعمػػيـ العػػالي بػػبعض القضػػايا السياسػػية ٜٜٙٔامػػد  اسػػف عبػػد الاميػػد   -ٖٔ
.  ٕ٘. جامعػة الزقػازيؽ. ع مجمة كمية التربيػةوادجتماعية  دراسة استكشافية  

 . ٕ٘ٛ: ٕٔ٘ص ص

( . دور معمـ التربية الوطنيػة فػي تػدعيـ مفػاىيـ اقػوؽ ادنسػاف ٕٕٔٓامد  اكمت البراو    -ٗٔ
.كميػة التربيػة .  . رسػالة ماجسػتيرلد  طمبة المرامة ا ساسػية بماافظػة لػزة 

 جامعة ا زىر . لزة . فمسطيف .

 . رسالة دكتػوراهالفكرية ( .ا مف الفكر  في مواجية المؤ رات ٕٔٓٓايدر عبدالرامف الايدر   -٘ٔ
 . أكاديمية الشرطة . كمية الدراسات العميا .

( . دور المعممػػيف فػػي تاقيػػؽ ا مػػف الفكػػر  وتوعيػػة الطػػاب . ٕٔٔٓصػػال  مامػػد   بػػف خالػػد -ٙٔ
ـ . كميػػة ٕٔٔٓ/ٓٔ/ ٕٗ-ٕٕ. فػػي الفتػػرة مػػف المػػؤتمر الرابػػش اعػػداد المعمػػـ 

 .ٕ٘: ٔلسعودية .ص ص التربية . جامعة أـ القرو . المممكة العربية ا
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  المػػػػواد ادجتماعيػػػػة فػػػػي منػػػػاىج التعمػػػػيـ بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػػؽ(. ٜٜٙٔخيػػػػر  إبػػػػراىيـ   -ٚٔ
 ااسكندرية: دار المعرفة الجديدة .

( . اسػػياـ ااعػػاـ التربػػو  فػػي تاقيػػؽ ا مػػف الفكػػر  لػػد  ٕٛٓٓزايػػد أامػػد الاػػار ي   بػػف زيػػد -ٛٔ
ف وجيػػة نظػػر مػػدير  ووكػػاء طػػاب المرامػػة ال انويػػة بمدينػػة مكػػة المكرمػػة مػػ

. كميػػة التربيػػة . جامعػػة أـ  رسػػالة ماجسػػتيرالمػػدارس والمشػػرفيف التربػػوييف . 
 القرو . المممكة العربية السعودية .

( . ا مػػف الفكػػر  فػػي مقػػررات التربيػػة ااسػػامية فػػي ٜٕٓٓ  العتيبػػي رايػػؿ بػػف صػػال بػػف سػػعد  -ٜٔ
ة . جامعػة أـ القػر  . المممكػة المرامة ال انوية . رسالة ماجستير . كمية التربي

 العربية السعودية .

رسػالة ( . المسئولية التربوية ل سػرة فػي تاقيػؽ ا مػف الفكػر  . ٕٛٓٓسعد  مامد الصال    -ٕٓ
ر . كمية الدعوة وأصوؿ الديف . الجامعػة ااسػامية بالمدينػة المنػورة . ماجستي

 المممكة العربية السعودية .

. العػيف: دار الكتػاب ىج الدراسػات ادجتماعيػة وأصػوؿ تدريسػيامنػا(. ٖٕٓٓشكر  اامد نزاؿ   -ٕٔ
 الجامعي .

( . دور الاػػراؾ ال قػػافي فػػي التليػػر ادجتمػػاعي وامايػػة ا مػػف ٕٔٔٓصػػال  عبػػدا  العقيػػؿ   -ٕٕ
( . جامعة المنصورة . ص ص ٕٔ. ع   مجمة باوث التربية النوعيةالفكر  . 

ٛٙ :ٖٔٛ . 

المؤسسػػات التعميميػػة فػػي بنػػاء ا مػػف الفكػػر    عمػػي  ( . دورٕ٘ٓٓمامػػد المالػػؾ  بػػف صػػال   -ٖٕ
عػػدد الصػػفاات  http:www.minshawi.com/vb/threadsشػػبكة ادنترنػػت 

 ـ . ٕٗٔٓ /ٗ/ٓٔاخر زيارة  صفاات ٖ

 –( .  تعميـ الجلرافيا وتعمميا في عصر المعمومػات أىدافػو  ٕٗٓٓصاح الديف عرفو مامود   -ٕٗ
 ىرة . عالـ الكتب .تقويمو ( . القا –أساليبو  –ماتواه 

تفكيػر بػػا اػػدود رؤ  تربويػػة معاصػرة فػػي تعمػػيـ التفكيػػر (. ٕٙٓٓصػاح الػػديف عرفػػو مامػػود   -ٕ٘
 . القاىرة: عالـ الكتب .وتعممو
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( . دور ا سػرة فػي تاقيػؽ التربيػة ا منيػة لمفتػاة المسػممة ٕٛٓٓمامػد   بػف مامد بنت عالية -ٕٙ
كمية التربية . جامعػة أـ القػرو  . . رسالة دكتوراهمف منظور التربية ااسامية 

 بمكة المكرمة . المممكة العربية السعودية .

( . ناػو بنػاء اسػتراتيجية وطنيػة لتاقيػؽ ا مػف الفكػر  ٕٙٓٓعبػدا  المػالكي  بف عبدالافيظ  -ٕٚ
. كميػػة الدراسػػات العميػػا . جامعػػة نػػايؼ  . رسػػالة دكتػػوراهفػػي مواجيػػة اارىػػاب 

 ممكة العربية السعودية .لمعمـو ادمنية . الرياض . الم

 -المواطنػػة وتنميتيػػا لػػدو طػػاب التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي (.  ٕٗٓٓعبػػد الخػػالؽ يوسػػؼ سػػعد    -ٕٛ
 . القاىرة: المركز القومي لمباوث التربوية والتنمية.رؤية مقارنة

(. مستو  اكتساب بعض المفػاىيـ التاريخيػة الفمسػطينية لػد  ٕٓٓٓعبدالرامف أامد عبدا    -ٜٕ
.  التاسػػػش ا ساسػػػي بماافظػػػة لػػػزة وعاقتيػػػا بانتمػػػائيـ الػػػوطني طمبػػػة الصػػػؼ

 . كمية التربية . الجامعة ااسامية. لزة .رسالة ماجستير

المناىج الدراسػية والتليػرات ادجتماعيػة وال قافيػة ( . ٜٜٗٔعبدالعزيز أبانمي  بف عبدالماسف  -ٖٓ
 . الرياض . المممكة العربية السعودية . في المجتمش السعود 

( . دور الجامعػػة فػػي تفعيػػؿ ادمػػف الفكػػر  التربػػو  لطابيػػا . ٖٕٔٓبدالناصػػر راضػػي مامػػد  ع -ٖٔ
 -ٓٗ( . كميػػة التربيػػة . جامعػػة سػػوىاج . ص صٖٖ. ع    المجمػػة التربويػػة

ٔٓٙ. 

( . فاعميػة المرشػد الطابػي فػي تعزيػز ا مػف الفكػر  ٕٓٔٓعبػدالعزيز الخرجػي  بػف عبدالوااد  -ٕٖ
. كمية الدراسػات  . رسالة ماجستيرة بمدينة الرياض لد  طاب المرامة ال انوي

 العميا .جامعة نايؼ العربية لمعمـو ا منية . المممكة العربية السعودية .

. القػػاىرة . دار   رؤيػػة تربويػػة –القػػيـ ومسػػئوليات المواطنػػة (.  ٕٗٓٓعبػػد الػػودود مكػػروـ    -ٖٖ
 الفكر العرب  .  

امج  مقتػػرح فػػ  التربيػػة الوطنيػػة لطػػاب المرامػػة ( . برنػػ ٜٜٚٔعػػزة فتاػػي عمػػ  نعمػػة ا     -ٖٗ
. . رسػالة دكتػوراهال انوية وأ ره عم  تنميػة اتجاىػاتيـ اايجابيػة ناػو المجتمػش 

 كمية البنات . جامعة عيف شمس .



 و1024أكتٕتر( 38ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انعذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٖٜٙ - 

 

( . دور تدريس مادة التربية الوطنية ف  تنميػة قػيـ  ٜٕٓٓالمالكي    ابيذ بف اامد بف عطية -ٖ٘
دراسة مف وجية نظر معممػي التربيػة  -ة ادبتدائية المواطنة لدو طاب المرام

.كمية التربية . جامعة أـ القػرو بمكػة  . رسالة ماجستيرالوطنية بماافظة الميث
 المكرمة . المممكة العربية السعودية .

. القػػاىرة: عػػالـ تػػدريس التػػاريخ فػػي القػػرف الاػػاد  والعشػػريف(.  ٕ٘ٓٓعمػػي أامػػد الجمػػؿ   -ٖٙ
 الكتب.

(. دور كميات التربيػة بالجامعػات الفمسػطينية فػي تعزيػز ا مػف الفكػر  لػد  ٖٕٔٓفايز شمداف   -ٖٚ
.  مجمة الجامعػة ااسػامية لمدراسػات التربويػة والنفسػيةطمبتيا وسبؿ تفعيمو . 

 ٖٖ( . كمية التربية . الجامعػة ااسػامية . فمسػطيف . ص ص ٔ( . ع ٕٔـ 
– ٖٚ . 

اديميػػػة فمسػػػطيف لمعمػػػوـ الفكريػػػة.عمي شػػػبكة (: ا مػػػف الفكػػػر . أكٕٕٔٓكمػػػاؿ مامػػػد تربػػػاف   -ٖٛ
www.pass20130226063004p-ادنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

gaza.edu.ps/ar/uplaod_files/FILE  df .  صػػػفاةٙٙعػػػدد الصػػػفاات. 
 ـ ٕٗٔٓ/ ٘/ ٓٔآخر زيارة 

فر الخبػرات التربويػة المصػاابة فػي مػنيج التوايػػد ( . مػد  تػوآٜٕٓ  قمػره سػراج بنػت لطيفػة -ٜٖ
سػػياماتيا فػػي تعزيػػز ا مػػف الفكػػر  لػػد  طالبػػات الصػػؼ ال الػػث ال ػػانو  مػػف  وام

. رسػالة وجية نظر مشرفات ومعممػات التربيػة ااسػامية بمنطقػة مكػة المكرمػة
 . كمية التربية . جامعة أـ القرو . المممكة العربية السعودية . دكتوراه

( . مفيػوـ ا مػف الفكػر    دراسػة تاصػيمية فػي ضػوء ٕٕٔٓ  اليػذيمي عمػي بف مامد بفماجد  -ٓٗ
. كميػة الشػريعة . جامعػة اامػاـ مامػد بػف سػعود  . رسػالة ماجسػتيرااساـ   

 ااسامية . المممكة العربية السعودية .

 المػػؤتمر ( . إسػػتراتيجية تعزيػػز ا مػػف الفكػػر  .ٜٕٓٓمامػػد اليمػػاش   بػػف شػػديد بػػف متعػػب -ٔٗ
 ٕ٘ – ٕٕ  المفػاىيـ والتاػديات  . فػي الفتػرة مػف  الوطني ا وؿ ل مف الفكر 

جماد ا وؿ . كرسي ا مير نايؼ بف عبدالعزيز لمدراسات . جامعة الممؾ سعود 
 . ٜٖ - ٔص ص 

http://www.pass-gaza.edu.ps/ar/uplaod_files/FILE
http://www.pass-gaza.edu.ps/ar/uplaod_files/FILE
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( . المناخ ا سر  وعاقتو با مف الفكر  لػد  ٜٕٓٓمامد صال  ااماـ   فؤاد عيد الجوالدة    -ٕٗ
   المػػػؤتمر الػػػوطني ا وؿ ل مػػػف الفكػػػر  ادعاقػػػة البصػػػرية . المػػػراىقيف ذو 

جمػػاد ا وؿ . كرسػػي ا ميػػر  ٕ٘ – ٕٕالمفػػاىيـ والتاػػديات  . فػػي الفتػػرة مػػف 
 . ٓٗ - ٔنايؼ بف عبدالعزيز لمدراسات . جامعة الممؾ سعود. ص ص 

ي ( . وعػػي طػػاب الجامعػػة بظػػاىرة العنػػؼ السياسػػي فػػٜٜ٘ٔمايػػي الػػديف شػػااتو سػػميماف    -ٖٗ
( . جامعة امواف . ٕ. ع  مركز ابف خمدوف لمدراساتمستقبؿ التربية العربية . 

 . ٕٛٔ -ٜٚٔالقاىرة . ص ص 

(. أ ػػر مػػنيج التػػاريخ عمػػي الػػوعي السياسػػي لػػد  تاميػػذ الصػػؼ ٖٕٓٓمصػػطفي سػػيد عػػارؼ   -ٗٗ
. كميػػػة التربيػػػة بسػػػوىاج. جامعػػػة جنػػػوب رسػػػالة ماجسػػػتيرال الػػػث ااعػػػداد . 

 الواد .

( . دور ماتػػو  منػػاىج ال ػػانو  بالمممكػػة ٜٕٓٓؿ ا كمبػػي   مامػػد آدـ أامػػد  مفمػػ  بػػف دخيػػ -٘ٗ
 الفكػػر  والتقنػػي  الواقػػش والمػػاموؿ( . اارىػػابالعربيػػة السػػعودية فػػي مواجيػػة 

 ٕٕ  المفاىيـ والتاديات  . في الفترة مػف  المؤتمر الوطني ا وؿ ل مف الفكر 
زيز لمدراسػػات . جامعػػػة جمػػاد ا وؿ . كرسػػػي ا ميػػر نػػػايؼ بػػف عبػػػدالع ٕ٘ –

 الممؾ سعود .

تػػػػدريس الدراسػػػػات (. ٕٙٓٓمنصػػػػور أامػػػػد عبػػػػدالمنعـ؛ اسػػػػيف مامػػػػد أامػػػػد عبدالباسػػػػط    -ٙٗ
 . القاىرة. مكتبة ا نجمو المصرية.ادجتماعية واستخداـ التكنولوجيا المتطورة

ممية   (. التعريؼ بالشرطة المجتمعية وفمسفتيا وأىدافيا . ندوة عٕٔٓٓمنصور مامد العور   -ٚٗ
الشػػرطة المجتمعيػػة ا سػػاليب والنمػػاذج والتطبيقػػات العمميػػة   مركػػز الدراسػػات 
والباػػوث . جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ ا منيػػة . الريػػاض . المممكػػة العربيػػة 

 السعودية.

( . دور معمػػـ التربيػػة الوطنيػػة فػػي تعزيػػز ا مػػف الفكػػر  ٕٓٔٓناصػػر ىػػاد  ناصػػر القاطػػاني   -ٛٗ
ل انوية بمنطقة نجراف مف وجية نظر المشػرفيف والمعممػيف لد  طاب المرامة ا

. كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا . جامعػػػة نػػػايؼ لمعمػػػوـ ا منيػػػة  رسػػػالة ماجسػػػتير. 
 .المممكة العربية السعودية .
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. القاىرة: ال قافة السياسية لمشباب الجامعي في المجتمش المصر (. ٜٕٓٓنشات ادوارد أديب   -ٜٗ
 كتاب .الييئة المصرية العامة لم

( . ناو استراتيجية وطنية لتكريس مفيـو ا مف الفكر  فػي المجتمػش ٜٕٓٓنعيـ تميـ الاكيـ   -ٓ٘
  المفػاىيـ والتاػديات  . فػي الفتػرة مػف  المؤتمر الػوطني ا وؿ ل مػف الفكػر . 
جماد ا وؿ . كرسي ا مير نايؼ بف عبػدالعزيز لمدراسػات . جامعػة  ٕ٘ – ٕٕ

 . ٓٗ - ٔالممؾ سعود ص ص 

لمصػػؼ ا وؿ  أنػػا مصػػر   –( : التربيػػة الوطنيػػة أ  -ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓرة التربيػػة والتعمػػيـ    اوز  -ٔ٘
 .رة التربية والتعميـ    قطاع الكتب   اـ    وز  ٕٗٔٓ/  ٖٕٔٓال انو  

المواطنػػة واقػػوؽ اانسػػاف  –( : التربيػػة الوطنيػػة ب -ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓرة التربيػػة والتعمػػيـ   اوز  -ٕ٘
رة التربيػػة والتعمػػيـ    قطػػاع اـ    وز  ٖٕٔٓ / ٕٕٔٓال ػػانو   ال ػػانيلمصػػؼ 
 .الكتب   

/  ٖٕٔٓال ػانو    الثلمصؼ ال  ( : التربية الوطنيةج -ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓرة التربية والتعميـ   اوز  -ٖ٘
 .رة التربية والتعميـ    قطاع الكتب   اـ    وز  ٕٗٔٓ
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