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ممخص الدراسة   
القراءة كالكتابة  التعميمية تقتصر عمى تعميـ يخطئ مىف يعتقد أف ميمة المؤسسات      

عطاء مفاتيح العمكـ لمطبلب دكف العمؿ عمى تعميـ الناس ما يحتاجكف إليو في  كا 
كأىـ شيء . إلى سمكؾ ككاقع مممكس  حياتيـ العممية كالعممية ، كترجمة ىذه العمكـ

،  األمف ىك مسؤكلية الجميعؼفي األكطاف ،  يحتاجكنو كال حياة ليـ بدكنو ىك األمف
 ؛ ألف ىذه المؤسسات تجمع كؿ فئات كاجب مقدـالمؤسسات التعميمية  كلكنو في حؽ
االبتدائية  اختبلؼ أعمارىـ بدايةن مف السف المبكرة التي تتمثؿ في المرحمة المجتمع عمى
.  كاإلعدادية 

حاليان في معالجة كثير مف المشكبلت األمنية  المتقدمة  الدكؿ كثير مفتتجو      ك 
الكقائية عبر المؤسسات التربكية كالتعميمية كبشكؿ رئيس  كاالجتماعية مف خبلؿ التربية

التجارب كالمشاىدات أف تأثير البرامج التربكية الكقائية كاف لو دكر  ، فقد أثبتت المدرسة
 زيادة الكعي لدل الطبلب كبناء اتجاىات إيجابية نحك المشاركة الفاعمة في كبير في

تحقؽ مف  ، كليس مف المبالغة القكؿ بأننا نستطيع أف حماية المجتمع كاألسرة كاألفراد
كأساليب الحماية  خبلؿ المدرسة نتائج قد تتفكؽ بشكؿ كبير عمى جميع الجيكد العبلجية

الداخمية مف خبلؿ التكامؿ الفعمي  األمنية، كمف الممفات التي نرل أف تعتني بيا كزارة
مكافحة اإلرىاب كالتطرؼ، مكافحة المخدرات،  :مع كزارتي التربية كالتعميـ العالي

باإلضافة إلى التربية .. المركرية اآلمنة، التربية األمنية لؤلسرة مكافحة الجريمة، القيادة
   .بمفيكميا الشامؿ الكقائية
  يجب أف تستمد مقكماتيا مف كافة مؤسسات المجتمع إذان العممية التربكية األمنية     

كثيقة  فالمشكبلت التربكية. كعمى رأسيا المؤسسات التعميمية كقطاعات األمف المختمفة
فإف لذلؾ كالكاحد  الصمة بالمجتمع كقد تتطكر فتصبح مشاكؿ أمنية تيز كياف المجتمع

 كجكد تربية أمنية قائمة عمى أسس منيجية كاضحة يككفمؤسساتنا التعميمية تتطمب 

 .ىدفيا األساسي القضاء عمى ىذه المشكبلت التربكية قبؿ استفحاليا في المجتمع
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:  مشكمة الدراسة  
 لتبلميذ المرحمة الثانكية  التربية األمنية  متطمبات تتبمكر مشكمة الدراسة حكؿ     

ويمكن صياغة مشكمة  . المصرم فى المجتمع كاإلرىابلمكاجية العنؼ كالتطرؼ 
 األمنية البلزمة لتحقيؽ  التربيةمتطمباتما *   : التاليالدراسة فى السؤال الرئيس 

العنؼ ))المرحمة الثانكية في ضكء التحديات المعاصرة األمف كالسبلمة لتبلميذ 
؟  ( (كالتطرؼ كاإلرىاب

: -   ويتفرع من ىذا السؤال بعض األسئمة الفرعية التالية 
ما مفيكـ  التربية األمنية ؟ كما أىميتيا كأىدافيا كمجاالتيا ؟ -  
ما أبرز التحديات المكاجية لممجتمع المدرسي أمنيان كما دكاعي الحاجة إلى  التربية -  

األمنية؟ 
ما أىـ معكقات التربية األمنية لطبلب المرحمة الثانكية ؟ -  
ما متطمبات تفعيؿ التربية األمنية  لتحقيؽ األمف كالسبلمة لتبلميذ المدرسة ؟ -   

:  أىمية الدراسة 
مسؤكلية رجاؿ األمف  تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في أف الياجس األمني لـ يعد    

نما أصبح األمف قضية يجب أف تشارؾ فييا جميع مؤسسات المجتمع الرسمية  كحدىـ كا 
بعد األسرة التي يتشرب فييا  كغير الرسمية كتمثؿ المدرسة الكسط االجتماعي الثاني

ذا ما فشمت المدرسة في تشريب الناشئة  الناشئة القيـ االجتماعية كالثقافية في المجتمع كا 
لذا فإف استعراض الدكر ،  خط الدفاع الثاني ضد الجريمة تمؾ القيـ فإف المجتمع يفقد

التعميمية في مقاكمة اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ أصبح أمرأ ضركريا  األمني لممؤسسات
 الحاضر لما تمثمو المدرسة مف ثقؿ حيكم في بناء كثقافة المجتمع كبما يمثمو في الكقت

 . ذلؾ الثقؿ مف أىمية في البعد األمني
:  أىداف الدراسة 

:     تستيدؼ ىذه الدراسة ما يمي 
. التعرؼ عمى مفيـك التربية األمنية كأىدافيا كمجاالتيا- 1
. الكشؼ عف كاقع التربية األمنية في المدرسة االبتدائية- 2
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التعرؼ عمى أبرز التحديات المجتمعية التي تستكجب تفعيؿ التربية األمنية في - 3
. المدرسة

. تحميؿ أىـ المعكقات التربكية التي تكاجو التربية األمنية لتبلميذ المدرسة االبتدائية- 4
تقديـ بعض متطمبات تفعيؿ التربية األمنية  لتحقيؽ األمف كالسبلمة فى المدرسة - 5

. االبتدائية
: منيج الدراسة

 تستخدـ الدراسة المنيج الكصفي  الذم يتناسب مع طبيعة الدراسة مف حيث عرض 
. المكضكع ككصؼ تفاصيمو بصكرة تساعد عمى التنبؤ بالنتائج

:  أىم لنتائج
المعالـ  ضحكاحاجة ماسة إلى منيج عممي  العممية التربكية األمنية في مازالت -1

. يتـ مف خبللو تفعيؿ عبلقة القطاعات األمنية بالمؤسسات التعميمية
 ، كىك بالتالي ضركرم التربكم األمني رافدان أساسيان ألمف المجتمع اإلصبلحيمثؿ - 2

.  في العممية التربكية التي تنشد استكماؿ منظكمة التربية الشاممة
يفتقر تحقيؽ األمف المدرسي إلى التخطيط الكاعي كالكاقى مف جانب القائميف عمى - 3

.   التعميـ فى مختمؼ المراحؿ التعميمية
:  فى التوصيات 

 :سبيؿ المثاؿ مايمى عمى  منيا التكصيات إلى بعضتكصمت ىذه الدراسة 

األمف ؼالحكار كاالنفتاح الفعاؿ بيف المؤسسات التربكية كالمؤسسات األمنية  تعميؽ* 
 .. مسؤكلية يجب أف يضطمع بيا الجميع كليس المؤسسات األمنية كحدىا

 تحصيف تبلميذ حكؿ الكقاية مف الجريمة تكضح كيؼ يمكف لؿ دراسيةكضع مكاد* 
 . أنفسيـ مف الجريمة كمعرفة السبؿ الناجحة لمكقاية منيا

 مف خبلؿ تخصيص بعض القطاعات األمنية في المؤسسات التعميمية تعزيز دكر * 
كذلؾ  عمى كيفية التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة  التبلميذىا تدريبفييتـ الساعات التي 

تأىيؿ رجاؿ األمف س ككذلؾ تحت إشراؼ متخصصيف في التربية كاالجتماع كعمـ النؼ
. المختمفة تربكيان لمتعامؿ مع المكاقؼ التعميمية

Abstract 
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  Anyone who believes that the mission of educational institutions 

are limited to teaching reading and writing and to give science keys for 

students without work to teach people what they need in their scientific 

and practical, and the translation of these sciences to conduct a tangible 

reality. The most important thing they need no life to them without him 

is security in the homelands. Security is everyone's responsibility, but it 

is the right of educational institutions is the duty of provider; because 

these institutions bring together all segments of society of all ages 

starting from a young age, which is in elementary school and junior 

high. Many developed countries are currently moving in addressing 

many of the security and social problems through preventive education 

through educational institutions and is head of the school, the 

experiments and observations have shown that educational programs 

preventive effect has had a significant role in raising the awareness of 

students and build positive attitudes towards active participation in the 

protection of society and the family and individuals, and no 

exaggeration to say that we can check through the school results may 

significantly superior to all therapeutic efforts and methods of security 

protection, and the files you see that take care of her and the Ministry 

of Interior through the effective integration with the Ministries of 

Education and Higher Education: the fight against terrorism and 

extremism, anti-drug, anti-crime, safe driving traffic, security education 

for the family .. In addition to preventive education comprehensive 

concept. If the security of the educational process must be derived 

components of all institutions of society, especially the educational 

institutions and the various security sectors. The problems of 

educational and relevant to society has evolved and become security 

problems shaking the entity of the same society and therefore our 

educational institutions require a list of security education on the basis 

of a clear methodology to be its primary objective the elimination of 

these problems    before they escalate education in the community                                                         

.   

The Problem of Study : crystallize study on security education 

requirements for high school students to address violence, extremism 

and terrorism in the Egyptian society problem. The formulation can 

study the problem in question President follows: * What needed to 

achieve security and security education and safety requirements for 
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high school students in the light of contemporary challenges ((violence, 

extremism and terrorism?)) 

The ramifications of this are some questions following sub-question- : 

1=  What is the security education? what its importance and its 

objectives and areas? 

2= What are the main challenges facing the community and the school 

security ? 

3= What  need for security education? 

4=What are the main obstacles to the security of Education for high 

school students? 

- What are theneeds activate the security of Education to achieve 

the security and safety of the students at the school ? 

 

 

Importance of the study: The importance of this study is that the 

preoccupation with security is no longer the responsibility of the 

security men alone, but security has become the issue should be 

involved in all the official formal and community institutions and 

represents the middle school social second after the family in which the 

emerging imbued with social and cultural values in society, and if they 

fail school in impregnating emerging those values, the community loses 

second defense against crime line, so the review of the security role of 

educational institutions in the fight against terrorism, violence and 

extremism has become a necessity for the time being as it represents 

the school of vital weight in the building and the culture of the 

community and what this represents the weight of importance in 

security dimension. 

. 

Objectives of the study: This study aimed at the following: 

1= recognize the concept of education and security objectives and 

areas. 

2= disclosure about the reality of the security education in elementary 

school. 

3= identification of the most prominent societal challenges that require 

the activation of the security education in the school. 

4= analysis of the most important educational obstacles facing security 

education for primary school students. 
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5= activate provide some security education requirements to achieve 

security and safety in elementary school. 

The curriculum: using descriptive Aldrashmenhj commensurate with 

the nature of the study in terms of Thread Display described in detail 

helps to predict the results 

. 

The most important of the results: 

1= educational process security are still in dire need of a clear-cut 

scientific method through which activate the security sectors 

relationship with educational institutions. 

2= Educational reform is a key tributary of the security to the security 

of society, and is therefore necessary in the educational process, 

which seeks to complete the comprehensive education system. 

3= lacks security to achieve educational and Defensive careful planning 

on the part of those in charge of education in various stages of 

education. 

. 

The most of recommendations: 

This study found some of the recommendations, for example, the 

following 

Deepening effective and openness between educational 

institutions and security institutions, security is the responsibility of the 

dialogue should be carried out by everyone and not only security 

institutions..  

Develop course materials on the prevention of crime shows how 

students can immunize themselves from crime and learn successful 

ways to prevent them. Strengthening the role of the security sectors in 

educational institutions through the allocation of a few hours in which 

they are training students on how to deal with different situations and 

under the supervision of specialists in education, sociology, 

psychology, as well as the rehabilitation of the security men 

educationally to deal with different educational situations. 

 

 

 

مقدمة  
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مف  (التربية المقصكدة كغير المقصكدة)تعد التربية بشقييا الرسمي كغير الرسمي       
 عمى المكاءمة مع المعايير كالقيـ التي األفراد تساعد إذأىـ أدكات الضبط االجتماعي ، 

اختطيا المجتمع ، مما يساعد عمى التقميؿ مف االنحراؼ االجتماعي كدعـ القيـ 
كلما كانت أبعاد العممية التربكية .   كاالتجاىات التي تحقؽ أمف المجتمع كاستقراره 

تحددىا طبيعة المجتمع الذم تعمؿ فيو كاحتياجاتو ، فاف تطبيؽ التربية األمنية ييدؼ 
 األفراد لممارسة أدكارىـ في تحقيؽ الضبط االجتماعي ، ما يساعدىـ عمى إعداد إلى

 ، ككذلؾ التفاعؿ مع القيـ االجتماعي تكيفيـ إلىفيـ طبيعة النظاـ الثقافي ، كيؤدم 
. ()كالمعايير السائدة في المجتمع  

 مؤسسات تعميمية أنيا التربية الرسمية عمى إلىكمع نظرة المجتمعات الحديثة    
شباعذات كظيفة اجتماعية تقكـ عمى خدمة المجتمع   إلى برزت الحاجة احتياجاتو كا 

 نتاجا لمبيئة االجتماعية كاالقتصادية األمفالتربية األمنية داخؿ ىذه المؤسسات لككف 
كالفكرية كالثقافية ، كلككف التربية المحضف الطبيعي لؤلفراد الذيف تتشكؿ ىكيتيـ 

كتتطكر مياراتيـ كخبراتيـ مف خبلليا ، كيصبحكف بعد تخرجيـ عكامؿ بناء المجتمعات 
. (2)التي يعيشكف فييا كأمنيا كتحديثيا

إف تربية النشء تربية أمنية فكرية كجسمية كنفسية كاجتماعية تعني تزكيد    
النشء كالشباب بالقيـ كالمعايير كالضكابط االجتماعية كأنماط السمكؾ ليصبح الفرد 

كيحقؽ تطبيؽ التربية األمنية عددان مف الميزات المشتركة . عضكان فاعبلن في المجتمع
لمفرد كالمجتمع بما في ذلؾ ربط برامج التربية األمنية بحاجات المجتمع، كتنمية قيـ 

االنتماء بيف الطبلب لمجتمعيـ، كما يؤدم تبني المفيكـ إلي تحقيؽ الترابط بيف النظرية 
، كتحقيؽ التكامؿ بيف التربية كمؤسسات التنشئة التربكية  كالكاقع المجتمعي

. (3)االجتماعية

                                                           
  . 35 ، ص1988عمـ اجتماع التربية ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، :  سميرة السيد ()
مكانيةالتربية األمنية : فيد بف سمطاف السمطاف   (2)  تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ، مركز البحكث كا 

  .6ص . 2009التربكية ، جامعة الممؾ سعكد ، 
  2104 / 5 / 12متاح في .. األمنية تصنع مستقبمنا :التربية  حسف شحاتة: عمى   (3)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1756244&eid=13521 
 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=13521
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=13521
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حاليان في معالجة كثير مف المشكبلت األمنية  المتقدمة  الدكؿ كثير مفتتجوك    
الكقائية عبر المؤسسات التربكية كالتعميمية كبشكؿ رئيس  كاالجتماعية مف خبلؿ التربية

التجارب كالمشاىدات أف تأثير البرامج التربكية الكقائية كاف لو دكر  ، فقد أثبتت المدرسة
 زيادة الكعي لدل الطبلب كبناء اتجاىات إيجابية نحك المشاركة الفاعمة في كبير في

تحقؽ مف  ، كليس مف المبالغة القكؿ بأننا نستطيع أف حماية المجتمع كاألسرة كاألفراد
كأساليب الحماية  خبلؿ المدرسة نتائج قد تتفكؽ بشكؿ كبير عمى جميع الجيكد العبلجية

الداخمية مف خبلؿ التكامؿ الفعمي  األمنية، كمف الممفات التي نرل أف تعتني بيا كزارة
مكافحة اإلرىاب كالتطرؼ، مكافحة المخدرات،  :مع كزارتي التربية كالتعميـ العالي

باإلضافة إلى التربية .. المركرية اآلمنة، التربية األمنية لؤلسرة مكافحة الجريمة، القيادة
    .(1)بمفيكميا الشامؿ الكقائية

  يجب أف تستمد مقكماتيا مف كافة مؤسسات المجتمع إذان العممية التربكية األمنية     

كثيقة  فالمشكبلت التربكية. كعمى رأسيا المؤسسات التعميمية كقطاعات األمف المختمفة
فإف لذلؾ كالكاحد  الصمة بالمجتمع كقد تتطكر فتصبح مشاكؿ أمنية تيز كياف المجتمع

 كجكد تربية أمنية قائمة عمى أسس منيجية كاضحة يككفمؤسساتنا التعميمية تتطمب 

 .ىدفيا األساسي القضاء عمى ىذه المشكبلت التربكية قبؿ استفحاليا في المجتمع
 
 

                                                           
مكانيةالتربية األمنية : فيد بف سمطاف السمطاف  ( )  .جع سابؽ تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ، مركا 

http://www.al-jazirah.com/2013/20130623/ar6.htm 

http://www.al-jazirah.com/2013/20130623/ar6.htm
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:  مشكمة الدراسة 
المعالـ يتـ  مازالت العممية التربكية األمنية بحاجة ماسة إلى منيج عممي كأضح        

كلؤلسؼ الشديد فإف  .مف خبللو تفعيؿ عبلقة القطاعات األمنية بالمؤسسات التعميمية
لمتعامؿ مع المؤسسات   تنقصيـ الخبرة التربكية الضركريةمجتمعنارجاؿ األمف في 
عمكميـ في الدراسات األمنية التي يبدك  كىذا يرجع إلى أنيـ قد تمقكا. التعميمية المختمفة

التربكم األمني يمثؿ رافدان أساسيان ألمف المجتمع   فاإلصبلحأنيا تفتقر لمتطبيؽ التربكم
  .األمف في ىذا المسار  إشراؾ رجاؿ فإف مف الضركرمكلذلؾ

القراءة  التعميمية تقتصر عمى تعميـ يخطئ مىف يعتقد أف ميمة المؤسسات      ك
عطاء مفاتيح العمكـ لمطبلب دكف العمؿ عمى تعميـ الناس ما يحتاجكف إليو  كالكتابة كا 

كأىـ شيء . إلى سمكؾ ككاقع مممكس  في حياتيـ العممية كالعممية ، كترجمة ىذه العمكـ
،  األمف ىك مسؤكلية الجميعؼفي األكطاف ،  يحتاجكنو كال حياة ليـ بدكنو ىك األمف

 ؛ ألف ىذه المؤسسات تجمع كؿ فئات كاجب مقدـالمؤسسات التعميمية  كلكنو في حؽ
 اختبلؼ أعمارىـ بدايةن مف السف المبكرة التي تتمثؿ في المرحمة المجتمع عمى

. االبتدائية
ضحى مفيـك التربية األمنية مفيكما تربكيا دكليا شائعا تمتد تطبيقاتو في كثير      كقد أ

 التطبيقية الرامية كاإلجراءاتمف دكؿ العالـ ، مما أسفر عف ظيكر عدد مف التجارب 
 صيغ تطبيقية في المجاؿ التربكم ، كالى زيادة إلى تفعيؿ ىذا المفيـك كتحكيمو إلى

 في تحقيؽ التقدـ كالنمك االجتماعي كأثرهالسمـ االجتماعي  األمف ك بأىميةالكعي
.   كاالقتصادم لمدكؿ 

 ككف التربية بمفيكميا إلى األمنيةكيعكد انتشار التطبيقات العممية لمفيـك التربية      
 فكريا كاجتماعيا كنفسيا كجسميا ، كالى ضركرة تزكيد األفراد اإلنسافالكاسع تعني تربية 

 السمكؾ ليصبحكا أيضا أعضاء فاعميف كأنماطكالضكابط االجتماعية  بالقيـ كالمعايير
 يحقؽ الترابط بيف النظرية كالكاقع المجتمعي األمنيةفي المجتمع ، كلككف تطبيؽ التربية 
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 مجتمعيـ كالتكامؿ بيف التربية كمؤسسات التنشئة إلىكتنمية قيـ االنتماء بيف الطبلب 
  ().االجتماعية 

لتبلميذ المرحمة  التربية األمنية  متطمبات تتبمكر مشكمة الدراسة حكؿ     باختصار
ويمكن صياغة  . المصرم فى المجتمع كاإلرىاب لمكاجية العنؼ كالتطرؼ االبتدائية 

 األمنية  التربيةمتطمبات تحقيؽما *   : التاليمشكمة الدراسة فى السؤال الرئيس 
العنؼ كالتطرؼ ))المرحمة االبتدائية في ضكء التحديات المعاصرة  لتبلميذ البلزمة

؟  ( (كاإلرىاب
: -   ويتفرع من ىذا السؤال بعض األسئمة الفرعية التالية 

ما مفيكـ  التربية األمنية ؟ كما أىميتيا كأىدافيا كمجاالتيا ؟ - 1
ما أىـ المبررات كالتحديات التربكية المرتبطة بدكاعي الحاجة إلى التربية األمنية ؟ - 2
ما متطمبات تفعيؿ التربية األمنية  لتحقيؽ األمف كالسبلمة لتبلميذ المدرسة - 3

االبتدائية ؟ 
ما  الرؤية المقترحة لتحقيؽ متطمبات التربية األمنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية ؟ -  4
 

:  أىمية الدراسة 
مسؤكلية رجاؿ األمف  تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في أف الياجس األمني لـ يعد    

نما أصبح األمف قضية يجب أف تشارؾ فييا جميع مؤسسات المجتمع الرسمية  كحدىـ كا 
بعد األسرة التي يتشرب فييا  كغير الرسمية كتمثؿ المدرسة الكسط االجتماعي الثاني

ذا ما فشمت المدرسة في تشريب الناشئة  الناشئة القيـ االجتماعية كالثقافية في المجتمع كا 
لذا فإف استعراض الدكر ،  خط الدفاع الثاني ضد الجريمة تمؾ القيـ فإف المجتمع يفقد

 ضركريا أمراالتعميمية في مقاكمة اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ أصبح  األمني لممؤسسات

                                                           
 36 ، ص 2007 ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر ، اإلسكندريةتنمية المجتمع المحمي ، :  رشاد عبد المطيؼ (1)

 . 
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 الحاضر لما تمثمو المدرسة مف ثقؿ حيكم في بناء كثقافة المجتمع كبما يمثمو في الكقت

 . ذلؾ الثقؿ مف أىمية في البعد األمني
:   التالية لعواملاويمكن تمخيص أىمية الدراسة في 

في مصر ندرة الدراسات حكؿ مكضكع التربية األمنية 
. كاجو تطبيؽ التربية األمنية الذم متسيـ الدراسة في تكضيح الكاقع الحالي - 1
، يستفيد مف نتائج ىذه الدراسة كؿ مف كزارة التربية كالتعميـمكف مي - 2

في االبتدائية  المدارس ككما ييؤمَّؿ أف يستفيد منيا مدير. ككزارة الداخمية
. المجاؿ األمنيبالمؤسسات ذات العبلقة  تطكير عبلقتيـ

 الميداف التربكم في تسيـ الدراسة في تشجيع باحثيف آخريف مكفمي - 3
. إلجراء دراسات أخرل حكؿ مكضكع التربية األمنية

:  أىداف الدراسة 
:     تستيدؼ ىذه الدراسة ما يمي 

. التعرؼ عمى مفيـك التربية األمنية كأىدافيا كمجاالتيا- 1
الكشؼ عف أىـ التحديات المجتمعية كمبررات التربية األمنية في المدرسة - 2

. االبتدائية
.. التعرؼ عمى متطمبات التربية األمنية لتبلميذ المدرسة االبتدائية-  3
. تقديـ رؤية لتحقيؽ بعض متطمبات التربية األمنية  لتبلميذ المدرسة االبتدائية- 4

: منيج الدراسة
استخدـ الباحثاف منيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى جمع البيانات كتبكيبيا 
كتحميميا كالربط بيف مدلكالتيا؛ مف أجؿ تفسيرىا كالكصكؿ إلى استنتاجات عامة تسيـ 

كقد تـ استخبلص البيانات كالمعمكمات بالرجكع إلى . (1) في تحسيف الكاقع كتطكيره
األدبيات، كنتائج الدراسات كالبحكث النظرية كالميدانية، كالتجارب اإلقميمية كالدكلية، 

                                                           
  .1993تيامة لمنشر كالتكزيع ، السعكدية جدة، مناىجو كتقنياتو: البحث العممي:   زياد عمر (1)
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صدارات الجامعات، ككذلؾ نتائج المؤتمرات كالندكات المحمية كالدكلية ذات الصمة  كا 
  .بمكضكع الدراسة
:  حدود الدراسة 

:   إطار الحدكد التالية في    تتحدد ىذه الدراسة 
 .حمة التعميم االبتدائي مر مجال التربية األمنية فىتقتصر الدراسة عمى: الحدود الموضوعية -  1
 .حمة التعميم االبتدائيمرتبلميذ : الحدكد البشرية - 2

 . بشكل خاصالمصري إطار المجتمع فئتعرض الدراسة الموضوع :   المكانية الحدكد 3
 .  2014 / 2013استغرؽ إجراء ىذا البحث العاـ الدراسي : الحدود الزمنية - 4
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:     مصطمحات الدراسة 
 إلىطمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ كامف البمد يشير :  يعف األمن في المغة:- األمف 

األماف كاألمانة بمعنى ، كقد : أمف   .(1)اطمئناف أىمو ، كأمف الشر يعني السبلمة منو 
 فأنا أمف كآمنت غيرم مف األمف كاألماف ، كاألمف ضد الخكؼ كاألمانة ضد أمنت
    .(2)الخيانة

التدابير الكفيمة بحفظ : "  لو عدة تعريفات يأتي في مقدماتيا أنو واألمن اصطالحا
 جميعا األفرادالنظاـ ، كضبط العبلقة بيف الناس عمى نحك عادؿ كمتكازف لكي ينخرط 

. (3) "إزعاج أكفي خدمة األىداؼ المشتركة دكف تثبيط 
كقد احتؿ مفيكـ األمف، كاألماف مكانان بارزان فى الدراسات النفسية كالتربكية      

الرتباطو الكثيؽ بالشعكر بالصحة النفسية كالسبلمة مف االضطرابات فيك دليؿ عمى 
كتكاد تجمع الدراسات النفسية فى . كاالستمتاع بيا حالة السكاء، كالرضا عف الحياة

عمى أف دافع األمف يقع فى  Psychological Motivations مجاؿ الدكافع النفسية
                                                           

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، اإلسبلميةالمعجـ الكسيط ، استنابكؿ ، المكتبة  : كآخركف مصطفي إبراىيـ (1)
  .40ص  ، 1986

 .167، ص جمد األكؿ ـ ، اؿ2003لساف العرب ، دار الحديث ، القاىرة ، : بف منظكر   (2)
  . 23 ، ص2006 ، الرياض ، المركز العربي لمدراسات األمنية ، كاإلعبلـاألمف :  عبد اهلل التركي (3)
المسئكلية األمنية كدكر المؤسسات التعميمية في تحقيقيا :  الشافعي إبراىيـ ، إبراىيـ الصايـ عثماف إبراىيـ (4)

كنمكذج،كرقة عمؿ مقدمة لندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض  األسرة: 
 ىػ1425/ 24/2 - 21/2

مكانيةالتربية األمنية : فيد بف سمطاف السمطاف  (5)  تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ، مركز البحكث التربكية كا 
  .8 ، ص 2009، جامعة الممؾ سعكد ، 

ندكة األمف القكمي العربي، اتحاد .   حامد زىراف األمف النفسي دعامة أساسية لؤلمف القكمي العربي كالعالمي(6)
 .ـ1988التربكييف العرب، بغدا  ،د
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كاألكؿ كالشرب، ؛ الحياة كىى دكافع حفظ: المرتبة التالية لمدكافع كالحاجات األساسية
مجمكعة مف األسس كالمرتكزات التي  : دراسة اؿقيقصد باألمف في ىذ  ك.(4)كالتنفس
 تماسكيا كاستقرارىا ، كتكفؿ لؤلفراد تكفير قدر مناسب مف األماف لممدرسةتحفظ 

 . كاالستقرار في مكاجية المشكبلت في مختمؼ مناحي الحياة 
في – جو عاـبك– التمسؾ بالنظاـ تمميذ عمى تدريب اؿ" :أما التربية األمنية فيقصد بيا 

مختمؼ نكاحي حياتو كدراستو ، كذلؾ بغرس المبادئ التي تساعده عمى حمؿ قدر كافر 
في تشكيؿ سمككو نحك اآلخريف ، كالتزامو –  حد كبير إلى– مف االنضباط الذم يسيـ 

 (5).باحتراـ حرياتيـ كأداء حقكقيـ 
ؼ التربية األمنية بأنيا تعميـ كتعمـ المفاىيـ األمنية كالخبرات البلزمة معرتكيمكف 

 كحماية المكارد الطبيعية،  الكطني االجتماع كالفكرم ك تحقيؽ األمف بيدؼ ،تبلميذ لؿ
 األمراض مقاكمةالعامة في المجتمع ، ككذلؾ الكقاية مف االنحراؼ كالجريمة ك

 .(6)االجتماعيةك األخبلقية
 

تعزيز االنتماء الكطني كاليكية الكطنية كالذاتية الثقافية العربية " كما تيعرَّؼ بأنيا 
كاإلسبلمية كترسيخ مبدأ المسؤكلية المجتمعية كالقدرة عمى الفحص كالمقارنة بيف 

 . (1)"األفكار

                                                           
 
 

 :ـ ، متاح عمى 2007تصكر مستقبمي لمتكعية األمنية في المناىج الدراسية ،   :  عبد الحميد  معتز (1 )

 www.alfayhaa.tv/main/showart.php?artID=634&catID=3 
 كدكرىا فى تحقيؽ األمف الكطني ، بحث مقدـ الى الندكة العممية التربية األمنية: فيد بف سمطاف السمطاف   (2)

.  ىػ1429 محـر 14 – 11، األمف العاـ ، الرياض ،  (األمف مسؤكلية الجميع)
 ،بالرياض  ندكة المجتمع كاألمف المنعقدة في كمية الممؾ فيداألمنية : الدكر األمنى لممدرسة: أحمد اليكسؼ  (3)

  ،     ىػ1422صفر 
 http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=4253:                           متاح عمى 
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ىي تمؾ المرحمة التعميمية األكلى في سمـ النظاـ التعميمي :  مرحمة التعميم االبتدائي 
في مصر كأغمب الدكؿ في العالـ ، كتتراكح مدتيا بيف ست كتسع سنكات ، كما تعد 
ىذه المرحمة الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في مصر ، كتستيدؼ  تعميـ التبلميذ 
كسابيـ بعض مبادئ المعارؼ كالعمكـ األساسية ،  مبادئ القراءة كالكتابة كالحساب ، كا 

. كتعميؽ االنتماء كحب الكطف ، كاإلعداد لممراحؿ التعميمية البلحقة
:  الدراسات السابقة 

:   (2)(2009) فيد بن سمطان السمطان دراسة- (1)
تبمكرت مشكمة ىذه الدراسة حكؿ أىمية تطبيؽ التربية األمنية كسبؿ تفعيؿ      

كاستيدفت التعرؼ عمى أىـ . ممارستيا كتطكيرىا في المؤسسات التربكية السعكدية
 تحقيقيا ، ككذلؾ التعرؼ عمى معكقات إلىاألىداؼ الرئيسة التي تسعى التربية األمنية 

 أىداؼ التربية أىـ إفكأكضحت نتائج الدراسة .  تطبيقيا في المؤسسات التعميمية 
 ، كتحقي األمف الفكرم ، كقاية الشباب مف كاإلرىاب تمثؿ في مكافحة التطرؼ األمنية

قد تمثمت أىـ المعكقات في كثرة المياـ التربكية المطمكبة مف   ك.تعاطي المخدرات 
 في المدارس األمنيةالمدرسة ، ككذلؾ افتقار المحتكل التربكم المناسب لتطبيؽ التربية 

     .
  (3)( م2002-  ىـ 1422)  دراسة أحمد اليوسف (-2)

 استجبلء الدكر األمني لممدرسة في المجتمع العربي الدراسة    استيدفت ىذه  

المقٌررات  السعكدم، مف خبلؿ استعراض أبرز المحاكر األمنية التي ترٌكز عمييا
 بعض التجارب الدكلية كما استعرضت الدراسة .الدراسية في المممكة العربية السعكدية

 حكؿ دكر بعض المؤسسات التربكية (في فنمندا كأستراليا كالكاليات المتحدة األمريكية)
 المحاكر ت الدراسة أبرز، ككذلؾ   في العمؿ الكقائي مف الجريمة عمى مستكل العالـ

  كقد طرحت .األمنية التي ترتكز عمييا المفردات الدراسية في المممكة العربية السعكدية
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يمكف أف تساعد عمى تفعيؿ الدكر األمني لممدرسة بشكؿ  عض التكصيات التيالدراسة ب
:   منيا أكثر فعالية

انفتاحية  إعادة النظر في الكثير مف المناىج الدراسية كاألساليب التربكية بعقمية-  1
كالبشرية لحذؼ ما  جديدة يككف لدييا الرغبة كالقدرة كالصبلحيات كاإلمكانات المادية

ضافة ما ىك ضركرم كمبلئـ لمعطيات العصر  أصبح غير مبلئـ لمعطيات العصر كا 
 .في عصر العكلمة كالسماكات كالمفتكحة

 إضافة مناىج جديدة حكؿ الكقاية مف الجريمة كاالنحراؼ تكضح كيؼ يمكف- 2 

 كاالنحراؼالرذيمة  لمبعد عف مف الجريمة كمعرفة السبؿ الناجحة أنفسيـلمشباب تحصيف 
المؤسسات التربية في الكقاية  كذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف التجارب الدكلية حكؿ دكر

 .كاالنحراؼبيف الجريمة 
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 :  (1)( ىـ1434  )السنانيدراسة محمد - (3)
ت الدراسة دكر المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية األمنية لدل الطبلب في     تناكؿ

ا دكر المعمـ المدينة المنكرة ، كاإلرشاد  ، بيدؼ الكشؼ عف أدكارىا التربكية خصكصن
مع محاكلة لمعرفة المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيقيا في . الطبلبي، كاألنشطة الطبلبية

المدرسة الثانكية، كصكالن لرؤية مستقبمية لرسـ مبلمح لجممة مف األساليب اإلجرائية 
 الدراسة كاستخدمت . التي يمكف لممدرسة الثانكية األخذ بيا نحك تحقيؽ التربية األمنية

، كمجتمع  االستبانة، كتحميؿ المحتكل: ، كأداتا الدراسة المنيج الكصفي التحميمي
( 254)الدراسة المشرفكف التربكيكف، كمديرك المدارس الثانكية تحديدنا، كبمغ عدد العينة 

فردنا، كما تـ تحميؿ سبعة مف األدلة كالكثائؽ المتعمقة بمحاكر الدراسة؛ لمتعٌرؼ عمى 
 مدل تضمينيا لمفاىيـ التربية األمنية خبلليا

، كاألنشطة  ، كاإلرشاد الطبلبي أسفرت أىـ نتائج الدراسة عف أف المعمـ    كقد 
الطبلبية يمارس كٌؿ منيـ دكره في المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية األمنية لدل 

كما بٌينت الدراسة أف المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التربية . الطبلب بدرجة متكسطة
كأف أكثر . األمنية لدل الطبلب كانت بدرجة مرتفعة في جميع مجاالت ىذا المحكر

مفاىيـ التربية األمنية المتضمنة في كؿ األدلة كالكثائؽ الخاصة بمكضكع الدراسة ىي 
تمؾ الخاصة باإلرشاد الطبلبي، كأف أقؿ ىذه األدلة تضميننا ىي تمؾ الخاصة بالنشاط 

.  الطبلبي

                                                           
 ".دكر المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية األمنية لدل الطبلب "  :محمد بف مسمـ بف سميماف السناني  (1)

 ىػ 1434، اإلسبلمية، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، قسـ التربية   الجامعة، دكتكراه رسالة 
 

المسئكلية األمنية لممؤسسات التعميمية كرقة عمؿ مقدمة لندكة المجتمع كاألمف  :  أحمد بف عبد الكريـ غنـك(2 )
  . ىػ 1425 مف عاـ 24/2 حتى 21/2فيد األمنية بالرياض مف  ؾالمنعقدة بكمية المؿ
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تشكيؿ لجاف متخصصة عمى : أكصت الدراسة بجممة مف التكصيات مف أىمياأخيران ك 
مستكل كزارة التعميـ لدراسة كضع الحمكؿ المناسبة لممعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ 

، كضركرة تضميف األدلة كالكثائؽ  التربية األمنية لدل الطبلب في المدرسة الثانكية
المتعمقة بمحاكر الدراسة قدرنا كافرنا مف المفاىيـ األمنية، التي تعالج قضايا األمف في كؿ 

كما كضعت الدراسة عددنا مف المقترحات لبحكث بدت حاجتيا كاضحة في . مجاالتو
 .المرحمة الحالية كالمستقبمية

 :   (2)( م 2005-  ىـ 1435)دراسة أحمد غنوم -  (4 )
في القياـ بمسؤكلياتيا قاـ الباحث بدراسة دكر المؤسسات التعميمية التربكية التي    

 تتمخصك. ، لدرء الفساد كاالنحراؼ كالجريمة مف المجتمعاألمنية كالكقائية في المجتمع 
لمسمبيات األمنية في المجتمع  المؤسسات التعميمية ةكاجوية ـ كيؼ فيمشكمة البحث
لمؤسسات فا . حياؿ ذلؾ الكسائؿ كاألساليب التي يجب أف تقـك بيا كتكضيح أىـ

التعميمية تناط بيا المسئكلية األمنية الكقائية ، كأف أم تقصير مف قبؿ ىذه المؤسسات 
تؤدم إلى خمؿ في المسئكلية األمنية التي تنعكس عمى المجتمع بكثير مف السمبيات 

 .التي تؤدم إلى االضطراب كعدـ استقرار الحياة بشكؿ صحيح 
  :ا مايمى وتوصياتودراسةأىم نتائج الومن 

 ػ المؤسسات التعميمية ليا دكر كقائي فعَّاؿ لدرء الكقكع في الفساد كاالنحراؼ 1
إصبلح كؿ بيدؼ كالجريمة ، تؤدم رسالتيا العممية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية 

طبقات المجتمع ، ليصبح المجتمع اإلسبلمي مجتمعان مثاليان ، يتحقؽ فيو قكلو تعالى 
كنتـ خبر أمة أخرجت لمناس ، تأمركف بالمعركؼ ، كتنيكف عف المنكر، كتؤمنكف )

 .(باهلل
 عمى المؤسسات التعميمية كلكنيا مسئكلية كؿ فرد ليست قاصرة ػ المسئكلية األمنية 2
  المجتمعفى
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 البحث عف أسباب تقاعس المؤسسات التعميمية ، كعدـ مكاكبتيا لمشاكؿ  ضركرة ػ3
المجتمع ، كاقتراح الحمكؿ المناسبة كالكفيمة لمعالجة ىذا التقاعس ، كدعميا لتعمؿ 

 .كتبني المجتمع بالشكؿ األمثؿ 
 ػ كجكب اىتماـ األسرة بأبنائيا كرعايتيـ مف جميع النكاحي ، كعمى الكالديف االىتماـ 4

بأبنائيـ كمتابعتيـ في البيت كالمدرسة ، كمناقشتيـ لمعرفة ما يدكر في أذىانيـ ، 
 .كتربيتيـ التربية اإلسبلمية الصحيحة التي تعكد عمى المجتمع بالخير كالصبلح 

 أف تككف المدرسة مؤسسة رائدة في تعميـ التربية كالمعرفة ، كتؤدم رسالتيا  يجب ػ5
السامية في إيجاد المكاطف الصالح ، كذلؾ بأف يككف ىناؾ تفاعؿ إيجابي بيف المدرسة 
كالمجتمع ، كأف تستقي المدرسة مناىجيا كمقرراتيا كنشاطيا مف عقيدة األمة كتاريخيا 

. كأىدافيا كآالميا كأماليا
 : (1)(2014)دراسة مأمون إفميس - (5)

     كشفت ىذه الدراسة عف بعض المشكبلت كالصعكبات التي يعانى منيا المدرسكف 
في عممية تعزيز مفيـك األمف الكطني لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ االساسى ، 
كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى دكر المدرسة في تعزيز مفيـك األمف الكطني مف كجية نظر 

.   معممي التربية الكطنية كتقديـ الحمكؿ كالمقترحات البلزمة ليذا التعزيز
كقد أجريت ىذه الدراسة في بعض مدارس التعميـ االساسى في محافظة مدينة دمشؽ 

كأسفرت أىـ نتائجيا عف ضعؼ دكر المدرسة في تعزيز األمف الكطني ، . السكرية
كمحدكدية مساىمتيا التربكية في كضع االستراتيجيات الكطنية ، ككذلؾ عدـ نجاح 

المدرسة في تحديد التيديدات كالتحديات المستقبمية كتنبيو الحككمة بذلؾ ، كما أسفرت 
نتائج الدراسة عف ضعؼ دكر المدرسة في تشكيؿ اتجاىات التبلميذ السياسية كالداعمة 

.  لتعزيز األمف الكطني
: (2)(2014 )عبد العزيز الدويش (-  6)

                                                           
تصدرىا –صحيفة دار العمـك  – دكر المدرسة في تعزيز مفيـك األمف الكطني لدل التبلمذة : مأمكف إفميس  (1)

 .ـ 2014، القاىرة ، 22 السنة 2014 مايك 48جماعة دار العمـك بالقاىرة ، العدد 
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كمية  ، كالصادرة عف«دكر إدارة المدارس الثانكية في التكعية األمنية » تناكلت      
كمكافحة  الممؾ فيد األمنية، إلى أف مف كاجبات إدارة المدرسة غرس مفيـك األمف
الكسائؿ  الجريمة في نفكس الطبلب، كاإلسياـ في نشر الكعي األمني باستخداـ
النشرات  اإلعبلمية المدرسية، كالتشجيع عمى احتراـ الممكيات العامة، كتكزيع

 .كالممصقات الخاصة بالتكعية األمنية

 كأبانت أف ىناؾ قصكرا كاضحا في التكعية األمنية داخؿ المدارس، كمبلحظة      

مرجعة  سمبية إبراز دكر إدارة المدرسة في تفعيؿ التكعية األمنية بالمجتمع المدرسي،
اإلدارة بمشكبلت  ذلؾ إلى رفض المدرسة القياـ بتمؾ األدكار ألسباب عدة، منيا انشغاؿ

  .إدارية مع زيادة نصاب المعمـ
عمييـ  كأفادت الدراسة بأف مديرم المدارس كمشرفي اإلدارة المدرسية الذيف أجريت    

مع الجيات األمنية  العينة مكافقكف عمى أف كاقع إدارة المدرسة الثانكية يسيـ في التعاكف
التي تمارسيا اإلدارة  لنشر التكعية األمنية بيف الطبلب، في حيف أف كؿ األنشطة

الحسنة لدل الطبلب، بينما أف  المدرسية في المدارس الثانكية تؤدم إلى تعزيز القدكة
التكعية األمنية، كمف أبرز تمؾ المعكقات،  إدارة المدرسة الثانكية تكاجو صعكبات نحك

كذكرت  .المدرسة، كاالفتقار إلى الكادر اإلدارم الكافي كثرة األعباء اإلدارية عمى إدارة
المقترحات، منيا  الدراسة األمنية أف ىناؾ اتفاقا بيف أفراد عينة الدراسة عمى عدد مف

في المدارس، كمنح اإلدارة  ضركرة زيادة الكادر اإلدارم، كاإلسياـ في التكعية األمنية
كربط مقترح المناىج الدراسية  مزيدا مف الصبلحيات لمتكاصؿ مع اإلدارات األمنية،

أمكر الطبلب في مكاجية المشكبلت األمنية،  بكاقع المجتمع األمني، كالتعاكف مع أكلياء
 .بالقيـ كالثكابت العقدية كالسعي إلى تكجيو الطبلب لبللتزاـ

:  تعقيب عام عمى الدراسات السابقة 
                                                                                                                                                      

  كمية الممؾ فيد األمنية بالرياض ، «دكر إدارة المدرسة الثانكية في التكعية األمنية» عبد العزيز الدكيش  (2)
.  ىػ1436 – ـ 2014السعكدية ، 
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    مف الكاضح أف معظـ الدراسات السابقة لـ تيتـ بتقديـ رؤية تربكية معاصرة لتحقيؽ 
أىـ متطمبات التربية األمنية في المرحمة االبتدائية ، فقد ركزت معظـ الدراسات عمى 
طبلب المرحمة الثانكية أك تقديـ تصكراتيا بشأف التربية األمنية لصالح المجتمع بشكؿ 
عاـ ، لكف الدراسة الحالية تحاكؿ أف تستقرئ الحاضر كتستشرؼ المستقبؿ في ضركرة 

أف تككف التربية األمنية عممية كقائية استشرافية لكؿ مف تبلميذ كأطفاؿ المرحمة 
لى التنشئة   التي األمنيةاالبتدائية الذيف ىـ في أمس الحاجة إلى تكيف الحاسة األمنية كا 

قكة ، كقد يككنكف  حكؿ ليـ كال تشكؿ حصنا كدرعا لػتأميف مستقبؿ ىؤالء الذيف ال
ضحايا النعداـ األمف في المدرسة أك في المجتمع ، مف ىنا تكجب عمى ىذه الدراسة 

أف تقدـ رؤية كاقعية استشرافية لتحقيؽ متطمبات التربية األمنية في المدرسة االبتدائية ، 
إسياما كرغبة مف الباحثيف في تطكير المنظكمة التربكية في ىذه المرحمة الميمة في 

 ، كتقديميا إلى السمطات التعميمية كالمسؤليف عف المرحمة ، آمميف في التعميميالسمـ 
تقدمو مف تكصيات تخص  تسفر عنو الدراسة مف نتائج ، كما األخذ بعيف االعتبار ما

ىذا القطاع العريض مف التبلميذ ، مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ لؤلجياؿ البلحقة لتحقيؽ 
.  أمف المجتمع كاستقراره
:  إجراءات الدراسة 

  تتناكؿ ىذه الدراسة مكضكع تحقيؽ متطمبات التربية األمنية في مرحمة التعميـ 
:   االبتدائي مف خبلؿ عرض الباحثيف لمعناصر كالنقاط التالية 

 
 
 
:  اإلطار العام لمدراسة : أوال  

كفيو يتناكؿ الباحثاف مقدمة الدراسة كمشكمتيا كتساؤالتيا ، كما يتناكالف أىمية الدراسة 
كمنيجيا كحدكدىا كمصطمحاتيا كعرضا مكجزا لمدراسات السابقة المرتبطة 

.  بمكضكعيا
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:  محتوى الدراسة : ثانيا 
مفيكميا كمبادئيا ، باإلضافة : كفى ىذا القسـ يتناكؿ الباحثاف التربية األمنية 

إلى ثقافة المجتمع كالتربية األمنية التكجيات التربكية فييا ، كارتباط األمف 
بالعنؼ المدرسي ، فضبل عف  مجاالت األمف في المدرسة االبتدائية  ، 

 ، ثـ ينتقؿ العرض إلى محكر المكضكع الرئيس كسائؿ تحقيؽ األمف المدرسيك
في الدراسة المرتبط بالرؤية التربكية حكؿ متطمبات تحقيؽ التربية المنية في 

.  المدرسة االبتدائية كآليات تحقيقيا
 

اإلطار النظري لمدراسة : ثانيا 
بمرحمة التعميم االبتدائي األمنية متطمبات تحقيق التربية 

:  مقدمة 
   فيما يمي يعرض الباحثاف مبلمح الرؤية التربكية المقترحة لتفعيؿ متطمبات التربية 
ال أمنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية مف خبلؿ عرض مفيـك التربية األمنية كأىدافيا 
كمجاالتيا كمبادئيا ، ثـ يتناكؿ الباحثاف ارتباط التربية ال أمنية بالمجتمع كثقافتو 
كمبررات كجكد التربية األمنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية لممحافظة عمى سبلمة 

 أيضا –كما يعرض الباحثاف . التبلميذ الصغار كاستقرار العممية التعميمية بالمدرسة
 الرتباط األمف بالعنؼ المدرسي ، ككذلؾ مجاالت األمف في المدرسة االبتدائية –
 ، كأخيران يعرض كسائؿ تحقيؽ األمف المدرسى، ك ( اجتماعي– كقائي –أمف فكرل )

الباحثاف محكر المكضكع الرئيس في الدراسة المرتبط بالرؤية التربكية حكؿ متطمبات 
 . تحقيؽ التربية المنية في المدرسة االبتدائية كآليات تحقيقيا

: مفيوميا وأىدافيا :  التربية األمنية (-1)
:  مفيوم التربية األمنية -(أ) 
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تعميـ كتعمـ المفاىيـ األمنية كالخبرات "        المقصكد بالتربية األمنية ىك 
 كمقاكمة ، كحماية المكارد الطبيعية،األمف الكطني لتحقيؽ ،لمكاطنيفؿالبلزمة 

كالتربية األمنية تربية مزدكجة كعممة ذات . الرذيمة كاألمراض االجتماعية
 تربية أمنية لمشرطة كالمكاطنيف، تجعؿ الشرطي كالمكاطف رجبل :كجييف
 .(1)"أمف

ضحى مفيـك التربية األمنية مفيكما تربكيا دكليا شائعا تمتد تطبيقاتو في كثير    كقد أ
 التطبيقية الرامية كاإلجراءاتمف دكؿ العالـ ، مما أسفر عف ظيكر عدد مف التجارب 

 صيغ تطبيقية في المجاؿ التربكم ، كالى زيادة إلى تفعيؿ ىذا المفيـك كتحكيمو إلى
 في تحقيؽ التقدـ كالنمك االجتماعي كأثرهالسمـ االجتماعي  األمف ك بأىميةالكعي

  (2).كاالقتصادم لمدكؿ 
 ككف التربية بمفيكميا الكاسع إلى األمنيةكيعكد انتشار التطبيقات العممية لمفيـك التربية 

 فكريا كاجتماعيا كنفسيا كجسميا ، كالى ضركرة تزكيد األفراد بالقيـ اإلنسافتعني تربية 
 السمكؾ ليصبحكا أيضا أعضاء فاعميف في كأنماطكالضكابط االجتماعية  كالمعايير

 يحقؽ الترابط بيف النظرية كالكاقع المجتمعي األمنيةالمجتمع ، كلككف تطبيؽ التربية 
 مجتمعيـ كالتكامؿ بيف التربية كمؤسسات التنشئة إلىكتنمية قيـ االنتماء بيف الطبلب 

. (3)االجتماعية 
كقد سعت بعض الدكؿ العربية إلى تبني بعض التطبيقات التربكية 

 منيا بظاىرة العنؼ االجتماعي كالعنؼ ؿلمتربية األمنية خصكصان ما يتص

                                                           
 . حامد زىراف ، مرجع سابؽ (1)
مكانيةالتربية األمنية : فيد بف سمطاف السمطاف  (2)  تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ، مركز البحكث التربكية كا 

  . 3ص . 2009، جامعة الممؾ سعكد ، 
  .36 ، ص 2007، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، اإلسكندريةتنمية المجتمع المحمي ، : رشاد عبد المطيؼ (3)
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 المممكة األردنية الياشمية بتبني مشركع كاإليذاء المدرسي؛ فقد قامت
  .(4)"ثركة ببلدؾ عمى أمينناكف  " تحت شعارإعبلمي مكسع

: أىمية التربية األمنية ومبرراتيا - (ب)
حتى   ؛تعمؿ التربية األمنية عمى غرس القيـ اإليجابية كالمرغكبة في حياة النشء    ك

معارفو  ، كذلؾ عف طريؽ زيادة  كسمككان ءان تتجسد ىذه القيـ في شخصية الفرد مبد
السياسية كاالقتصادية  كمياراتو كتغيير سمككياتو كمقدراتو لمتغمب عمى المشاكؿ كالقضايا

كية كسؿاؿجكانب اؿ  في المجتمع ، كما تعالج التربية األمنية كاالجتماعية التي يكاجييا
 ، ، مثؿ تطبيؽ تعاليـ الديف، كاحتراـ الكالديف ككبار السف كاآلخريف اليكمية في الحياة

كالمحبة  ، كخمؽ نكع مف األلفة كالتمثؿ بالقدكة الحسنة كالنماذج المشرفة في المجتمع
كالحرص  ،تبلميذ ، ككسر الحاجز النفسي كالخكؼ لدل اؿ بيف رجؿ الشرطة كاألطفاؿ

. (1)الصغر عمى ترغيب ىذه الفئة لمتعاكف مع رجاؿ الشرطة كتعكيدىـ عمى ذلؾ منذ
 يشكبلف حاجات كاألمف مف خبلؿ ككف التربية األمنية التربية إلىتتضح الحاجة  ك

: -   فطرية أساسية لئلنساف ، لؤلسباب  اآلتية 
 العبلقات االجتماعية التي ال  إلى مدني بطبعو ، فيك في حاجة اإلنساف إف- 1

. تستقيـ دكف التربية كاألمف معا 
 التكجيو بأساليب ككسائؿ إلى قابؿ لمخير كالشر ، لذا يحتاج دائما اإلنساف إف- 2

. مختمفة عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألمنية معا 
 األلفة إلى سبلمة الجنس البشرم متكقفة عمى عدة عكامؿ منيا الحاجة إف- 3  

...         بالتربية كاألمف معا إالكالطمأنينة كالسكينة ، كىذه ال تتحقؽ 
                                                           

  دار الشركؽ لمنشرف ، عماف ،العنؼ المستخدـ ضد األطفاؿ ك تأثيره عمييـ، األرد : كىباني يكسؼ   (4)
 .27 ، ص 2005 ، العربي،

 
. 8.  كدكرىا في تحقيؽ األمف الكطني ، مرجع سابؽ ، صالتربية األمنية: فيد بف سمطاف السمطاف   (1)
 .10.  فيد بف سمطاف ، المرجع السابؽ ، ص–( 2)
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التربكية  اركز في أىدافوتالتربية األمنية     كمف المنظكر التربكم يمكف القكؿ بأف  
، كزيادة  السمككي ، كتخفيض معدالت االنحراؼ عمى تقميؿ نسبة التسرب مف التعميـ

، كالنشء  المجتمع بصفة عامة  في صالحا تصب أىدافوكما،  معدالت التفكؽ الدراسي
الشرطة   لخمؽ جيؿ يشارؾ ؛بصفة خاصةتطبيؽ برامجيا في المدرسة المستيدؼ مف 

،  كيكاالنضباط السؿ ، إضافة إلى تعزيز ركح في أداء كاجبيا المتمثؿ في منع الجريمة
 .كزيادة الحس األمني لدل الشباب

 
 رافيةج مف العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالديمكمجمكعةأدت      كلقد 

 كالمبررات كاألمنية إلى تنامي الحاجة إلى تفعيؿ التربية األمنية ، كمف ىذه العكامؿ
  : (2)مايمى 
فمقد أدل التغير االقتصادم كاالجتماعي : تزايد نسب الجريمة (-1)

 في السنكات الخمس األخيرة  إلى تزايد نسب المصرمفي المجتمع  كالديمكجرافي
كقد تزايدت نسب الجريمة في الحياة االجتماعية حتى أصبحت مف السمات . الجريمة

القتؿ، كالسرقة، : المميزة ليذا القرف، فنحف نعيش في عالـ كثرت فيو الجرائـ مثؿ
تبلؼ الممتمكات كيعكد انتشار الجريمة كازدياد نسبتيا . كالتمرد، كاالعتداء، كالتدمير، كا 

.  - زيادة أعداد السكاف.  - التغير الثقافي كاالجتماعي: - إلى عدد مف العكامؿ منيا
.  - اليجرة مف الريؼ إلى المدينة.  - التغير عمى مستكل بنية األسرة كالمجتمع

 .ضعؼ الكازع الديني كاالجتماعي-  .التفكؾ األسرم

كمف ىنا تأتي أىمية التكامؿ بيف القطاعات األمنية كالتربكية لتطكيؽ تكسع ىذه 
 .الظاىرة، كاالتجاه نحك تبني نظرية األمف الشامؿ الذم يشارؾ فيو مختمؼ األفراد

 مف تنامي ظاىرة حيث يعانى المجتمع حاليان :  تنامي ظاىرة التطرف واإلرىاب(- 2)
 ىاباألخرل مف شبكات اإلر زاؿ الجيات األمنية تفكؾ الشبكة تمكتكال ، كالتطرؼ العنؼ
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كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد بو أيان " :كييعَّرؼ اإلرىاب بأنوكالتطرؼ، 
كانت بكاعثو أك أغراضو، يقع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي، 

 أك تعريض حياتيـ ،ىـ بإيذائيـعمككييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أك تر
 أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك ،أك حريتيـ أك أمنيـ لمخطر

 أك تعريض ، عمييايبلءاألمبلؾ العامة أك الخاصة، أك احتبلليا أك االست
التربية األمنية   يؤكد عمى الحاجة الماسة لتفعيؿكلعؿ ىذا. (1)"أمف الكطف لمخطر

عؿ كؿ. الشبابخاصةن  المكاطنيف ككقكع الضحايا مففي كافة أطياؼ المجتمع تبلفيان ؿ
:   ذلؾ مايمى  أسبابمف
. انصراؼ البعض عف إتباع المرجعية الدينية في مجاؿ الفتكل -
اختبلؼ الرؤل  عدـ رد المتنازع فيو إلى الثكابت الدينية المتفؽ عمييا ، ما أدل إلى- 

الثكابت مف نصكص  كالتكجيات، فاحتكـ أىؿ الغمك إلى أىكائيـ ، دكف رجكع إلى
 الكتاب كالسنة كفؽ فيـ السمؼ الصالح

 ، حيث ركز  الدينى كالتربكلغمبة الشحف العاطفي عمى الجانب العممي في الخطاب- 
أفضؿ ما في الماضي كأسكأ ما في الحاضر، مما أشاع جكاِّ مف اليأس  البعض عمى

.  كالرغبة في إحداث التغيير كلك بطرؽ غير مشركعة كاإلحباط
كمثقفيف أـ أدباء  سكاء كانكا كتابان سؤليف ، التقصير في أداء المسؤكلية مف بعض الـ _

األمف الفكرم لممجتمع  القياـ بما أنيط بيـ مف كاجب تكفير أـ مفكريف أـ غيرىـ مف
 . كالشباب خاصة

عمى  حيث تدؿ الدراسات كالتقارير: تنامي ظاىرة تعاطي المخدرات واستخداميا  (-3)
في  أف مشكمة تعاطي المخدرات في تزايد رغـ الجيكد التي يبذليا رجاؿ األمف

أف  كيشكؿ تعاطي المخدرات تيديدان لمنظاـ األسرم كاالجتماعي؛ ذلؾ. مكافحتيا
                                                           

. ىػ ، ص1419 مكافحة اإلرىاب كاتجاىاتو، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض: عكض محمد (1)
11. 
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. الجرائـ المختمفة المتعاطي قد يمارس أفعاالن تيدد األمف االجتماعي كتقكده إلى ارتكاب
حقيقية  كمف ىنا تأتي ضركرة االىتماـ بالتربية األمنية؛ فيي تسيـ في إبراز معمكمات

االمتناع  كمتكازنة حكؿ المخدرات كالتعريؼ بمضارىا، ككذلؾ ترغيب الشباب في
قدرات الشباب  كالمقاكمة كعدـ الخضكع إلغراءات المركجيف ، ككذلؾ تسيـ في بناء

  .بأنفسيـ الفكرية كاالجتماعية كالسمككية كتعزيزىا، كتنمية ثقتيـ
 مصادر التمقي في مجاؿ  ىذه الثكرة جعمتفقد:  ثورة المعمومات واالتصاالت (-4)

كالمسجد  كالتربية متعددة كمتنكعة كلـ تعد محصكرة بالكسائؿ التقميدية كالمدرسة الفكر
إضافة إلى تسكيؽ االنحرافات  كاألسرة ، كقد حمؿ ىذا الطكفاف غثاِّ كثيران كثمينان قميبلن ،

 األفكار كالمضاميف اإليجابية كالسمبية ما أدل إلى تزايد انتشارـ،  السمككية كاألخبلقية
فرازاتو ظيكر نكع مف التضارب بيف المضاميف التربكية  ، ككاف مف نتائج ذلؾ كا 
تتككف مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كتكنكلكجيا  كاالجتماعية كالثقافية كالخمقية التي

األمنية كالتعميمية عف اتخاذ التدابير الخمقية  ، كالتي تعجز المؤسسات المعمكمات
كباتت شبكة اإلنترنت المظير األبرز لثكرة االتصاالت في العصر  .كالتربكية نحكىا
أدت إلى تكفر كـ ىائؿ مف المعمكمات كالبحكث كالدراسات كالمكاد  الحالي، حيث

مف  كرغـ إيجابيات ىذه الكسيمة الكبيرة ، إال أنيا قادت إلى كثير. كاإلعبلمية اإلخبارية
 ، كما أف الشبكة تحكم مكاقع فييا معمكمات تشكؿ تيديدان (1)المحاذير الفكرية كاألمنية

 ، االجتماعي كالكطني، كمف ذلؾ كيفية صناعة المتفجرات كالمكاد الضارة مباشران لؤلمف
 ضافة إلى ككنيا تحكلت إلى مصدر مف مصادر نشر الفكر اإلرىابي كالتركيج لوإ

 .(2)كاستقطاب أنصاره كمؤيديو عف طريؽ التغرير بالشباب كالمراىقيف
 :(البنية السكانية)رافي وجالتغير الديم(- 5)

                                                           
، الرياض ، السعكدية ، االجتماعي في المجتمع العربي مف منظكر تربكم  الضبط: لسيد سبلمة الخميسي  ا(1)

 . ص ... 
، رسالة  يراىا طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بالرياض اآلثار الثقافية لئلنترنت كما : ثامر الدغيشي  (2)

 .54 ، ص لرياض با، جامعة الممؾ سعكد ماجستير غير منشكرة
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أدل التطكر االقتصادم السريع خبلؿ العقكد الماضية إلى ظيكر عدد مف التغيرات 
مف خبلؿ  - قادت حركة التنمية االقتصاديةك، الجميكرية الديمغرافية عمى مستكل 

إلى الكفرة االقتصادية إلى اليجرة مف القرل كالريؼ إلى المدف  - المشاريع العمبلقة
كأدت ىذه . ، كتحكؿ بنياف األسرة مف األسرة الممتدة إلى األسر الصغيرة الكبرل

التغيرات الديمغرافية السريعة إلى ظيكر عدد مف المشكبلت االجتماعية مثؿ ضعؼ 
التماسؾ األسرم كقمة الركابط االجتماعية، مما أثر بالتالي في ضعؼ الضكابط 

غير الرسمية، كتعاظمت الحاجة إلى تطكير مياـ جيات الضبط  (الداخمية)االجتماعية 
. الرسمية بما في ذلؾ قطاعات األمف المختمفة

: تكوين صورة إيجابية لمقطاعات األمنية- (6)
يتشكؿ في كثير مف األحياف عدد مف الصكر النمطية السمبية عف رجاؿ األمف    

كالعامميف في القطاعات األمنية، كتشكؿ ىذه الصكرة السمبية ال يساعد رجاؿ األمف في 
تقديـ الصكرة اإليجابية  كالحقيقة أف .تحقيؽ مياميـ أك في تعاكف أفراد المجتمع معيـ

الحقيقية عف الدكر الحيكم الذم يقكـ بو رجاؿ األمف في حماية أمف الكطف كمكتسباتو 
.  األمكر التي تستدعي تطبيؽ برامج التربية األمنية في مجاؿ الخدمات التربكية أىـمف

كيشير كثير مف الدراسات إلى أىمية تككيف صكرة إيجابية عف رجاؿ األمف كدكرىـ 
، مما يساعد في ترسيخ ىذه الصكرة كاستمراريتيا في  الحيكم في مراحؿ الطفكلة المبكرة

. أذىاف األفراد في مراحميـ العمرية المختمفة
 التى كاألمنية رافيةجالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالديمكتمؾ ىى أىـ العكامؿ 
 فى تنامي الحاجة إلى تفعيؿ التربية األمنية دكرا ممحكظان فى –أدت كمازالت تؤدل 

. المدرسة االبتدائية ، بؿ كفى كؿ المراحؿ التعميمية بشكؿ عاـ
: أىداف  التربية  األمنية - (ج)

بيف  تمثؿ التربية األمنية مبدءان لمشراكة المجتمعية، كعنكانان لتكاتؼ الجيكد      
 كمقدراتوق المؤسسات المختمفة كالقطاعات األمنية مف أجؿ حماية المجتمع كصيانة أمف

 كيتطمب تحقيؽ أىدافيا كتنفيذ برامجيا صياغة المفاىيـ كاألفكار بما يصب في الكطنية

كتقكيـ  صالح المجتمع ، كذلؾ بتحصيف المكاطف أمنيان ، مف خبلؿ تفعيؿ رقابتو الذاتية
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تستيدؼ  قناعاتو الشخصية ، كبذا فإف المجتمع يتمكف مف إحباط المخططات التي
. (1) كاستقرارهتدمير أفراده كزعزعة أمنو

 ترسيخ القيـ االجتماعية السائدة في المجتمع كحماية  التربية  األمنيةتستيدؼ    ك
النشء مف التيارات السمبية اليادمة ، كذلؾ مف خبلؿ تدريب الطمبة عمى مقاكمة 

 الجريمة ، كارتكاب الخركج عمى النظاـ كانتياؾ الحريات ، إلىالتيارات التي تدعك 
 التعريؼ بالضكابط القانكنية ، كنقؿ المعارؼ المتعمقة إلىكتيديد امف المجتمعات ، 

. بتطبيؽ ىذه الضكابط كتنفيذىا كالنتائج المترتبة عمى مخالفتيا 
 :  (1)    ويمخص الدكتور حامد زىران أىداف التربية األمنية فيما يمى

التعريؼ بأىمية سيادة المناخ األمني اإليجابي حيث تسكد السبلمة كالسبلـ كاألمف - 
. كاألماف

. تعميؽ مفيـك األمف الشامؿ مف خبلؿ تأصيؿ االنتماء كالكالء كالمسؤكلية- 
. التبصير بأىمية الثقافة القانكنية حتى يعرؼ المكاطف حقكقو ككاجباتو- 
. الحث عمى احتراـ القانكف كالنظاـ العاـ- 
. تنمية الثقافة األمنية لدل رجاؿ الشرطة كالمكاطنيف- 
التعريؼ بخطر الجريمة كأنكاعيا كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع كأىمية مكافحة الجريمة، - 

. كالكقاية مف االنحراؼ
. تحقيؽ األمف الكقائي لمكاجية الجريمة- 

                                                           
    سعد بف عبداهلل البريؾ ( 1)

 

http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=459 
 
 

:  عمى  014 / 12 /24، متاح في  (لممكاطف كالشرطي) األمف النفسي كالتربية األمنية  : حامد زىراف(1)
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=1325 

التربية األمنٌية كدكرىا في تحقيؽ األمف  :  معتز نبيو الدىني(2)
 http://www.acofps.com/vb/showthread.phpالشامؿ

 

:  عمى  014 / 12 /24، متاح في  (لممكاطف كالشرطي) األمف النفسي كالتربية األمنية  :زىراف حامد(3)
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=1325 

http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=459
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=5dcf9dab9e254211070a61e802148cf8&t=22232
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 ارتكاب الجرائـ المختمفة، كالتبصير فيالتكعية بأساليب المنحرفيف كالمجرميف - 
. بأساليب مكاجية النشاط كالسمكؾ اإلجرامي

كأف األمف مسئكلية الجميع، كالحث عمى اإلببلغ " الشرطة المجتمعية"دعـ مفيـك - 
عف الجرائـ المختمفة، كتقديـ المعمكمات التي تساعد أجيزة األمف لمكصكؿ إلى مرتكبي 

. الجريمة التي تيدد أمف الكطف كالمكاطف
. الحث عمى مكاجية الشائعات المغرضة كاإلببلغ عف مركجييا مف الجميكر- 
. تحقيؽ االنضباط  لدل المكاطنيف- 
. إزالة الحاجز النفسي بيف الشرطة كالجميكر- 
. زيادة رضا رجاؿ األمف عف عمميـ- 
. تنمية الثقة كالتفاىـ المكجب كاالحتراـ المتبادؿ بيف رجاؿ األمف كالمكاطنيف- 
. المكاطنيف، كتحسيف صكرة الشرطة لدل بالمكاطنيفتدعيـ عبلقة الشرطة - 
 .تفعيؿ دكر المؤسسات التعميمية كاإلعبلمية فى التربية األمنية- 
 
  :- (1)يمي مافيأىداف التربية األمنّية فة عامة تتمثل ص ب  
، كفؽ المقكمات كالقيـ التي  المكاطف كتنشئتو تنشئة إسبلمية قكيمة   تربية- 1

  .العقيدة اإلسبلمية تتضمنيا
 .تعزيز االنتماء الكطني كاليكية الكطنية- 
األمني في أكساط الطبلب فيما يتصؿ بأدكارىـ في المحافظة عمى  تعزيز الكعي- 

 .األمف
 .مبدأ المسؤكلية المجتمعية ترسيخ- 
 .االنتماء كالكالء كالمسؤكلية تعميؽ مفيـك األمف الشامؿ مف خبلؿ تأصيؿ- 
 .حماية األحداث كالشباب مف الكقكع في الجريمة- 

                                                           

 التربية األمنٌية كدكرىا في تحقيؽ األمف  الشامؿ :  معتز نبيو الدىني(1) 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php 
 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php
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 .الميارات كالقيـ اإليجابية لمتفاعؿ مع معطيات العصر غرس- 
التفكير المكضكعي كالتفكير الناقد لمتمييز بيف األفكار  إكساب الفرد ميارات- 

 .السقيمة الصحيحة كاألفكار
كاالجتماعية عمى الفرد  التكعية بأخطار تعاطي المخدرات كأثارىا األمنية كاالقتصادية- 

 .كالمجتمع
 .ارتكاب الجرائـ المختمفة التكعية بأساليب المنحرفيف كالمجرميف في- 
الشرطة )تعزيز مفيـك .- اإلجرامي التبصير بأساليب مكاجية النشاط كالسمكؾ- 

. كأف األمف مسؤكلية الجميع (المجتمعية
التي  بناء جيؿ قكم، يدعـ مسيرة النمك كالتطكر     فالتربية األمنية تستيدؼ إذف 

كالمعرفة،  تشيدىا الببلد مف خبلؿ سعيو إلى إعداد المكاطف الصالح المتسمح بالعمـ
إضافة إلى ترسيخ  ، كتعزيز كتكثيؽ الشراكة المجتمعية، كنشر األمف كالحد مف الجريمة

الحياتية النافعة، مف أجؿ   بالمعارؼ كاألفكار كالمياراتتبلميذالقيـ النبيمة كتزكيد اؿ
.  (1)تحقيؽ الفعالية الشخصية

       بصفة عامة يمكف تمخيص أىداؼ التربية المدنية في المدرسة االبتدائية فيما 
:  يمي 
 حرص عمى تحقيؽ األمف ،التسامح كالتعايش بسبلـ كاؿ عمى التبلميذتربية - 1-

 .كتعزيز كعيو فيما يتعمؽ بقضايا الغمك ك التكفير كالتطرؼ كاإلرىاب

 .تعزيز االنتماء الكطني كاليكية الكطنية- 2- 

، كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع ، كمكافحتيا كسبؿ  التعريؼ بخطر الجريمة كأنكاعيا - 3- 
 . كقاية األفراد مف الكقكع فييا

. بمختمؼ أشكاليا كدكافعيا  كالكقاية مف االنحراؼ كالجريمة التكعية-  4-

                                                           
(1) http://www.igp.edu.dz/news.php?action=view&id=11 
. 17.  كدكرىا في تحقيؽ األمف الكطني ، مرجع سابؽ ، صالتربية األمنية: فيد بف سمطاف السمطاف (  2)
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المختمفة،  ترسيخ مبدأ المسؤكلية المجتمعية ، كالحث عمى اإلببلغ عف الجرائـ - 5-
الجريمة التي تيدد  كتقديـ المعمكمات التي تساعد أجيزة األمف في الكصكؿ إلى مرتكبي

 .أمف الكطف كالمكاطف

 .تعميؽ مفيـك األمف الشامؿ مف خبلؿ تأصيؿ االنتماء كالكالء كالمسؤكلية- 6-

زكيد الفرد بميارات التفكير المكضكعي كالتفكير الناقد لمتمييز بيف األفكار ت- 7-
 .الصحيحة كاألفكار السقيمة

 .المجتمع التعريؼ بأىمية سيادة المناخ األمني اإليجابي كأثره في تطكر -8-
 

كعاء ذلؾ كمو ، فالتربية األمنية ال يفكتنا ىنا التنكيو إلى أف األمف الفكرم ىك ك     
المطاؼ إلى تحقيؽ األمف الفكرم الذم ال يمكف أف يتحقؽ األمف  تيدؼ في نياية

 .ألف األمف الفكرم ىك ركيزة كؿ أمف كأساسو .دكنوبالحسي 
: ميادين التربية األمنية -  (د)

   تتعدد مجاالت التربية األمنية في المدرسة بيف الحياة المدرسية كالمناىج كالكتب 
 (2)كالنشطة كالكسائؿ التعميمية ، كفيما يمى بعض تمؾ المظاىر لمجاالت التربية األمنية

  :
: الحياة  المدرسية -  1
  :كيتجمى ذلؾ فيما يمى  

 .قياـ التبلميذ في بداية كؿ فترة دراسية بتحية العمـ الكطني مرفكقا بالنشيد الكطني- 
تسمية مؤسسات تربكية بأسماء شخصيات كطنية شيداء كمجاىديف يطمع عمييـ - 

المتعممكف مف خبلؿ بطاقة التعريؼ التي تكضع في الفتة بالمؤسسة كيقدمكف أنشطة 
مف حيف إلى آخر في شكؿ أبحاث كرسكمات حكؿ ىذه الشخصيات بيدؼ حماية 

 .الذاكرة الكطنية
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قياـ التبلميذ بمطالعة قصص كدراسات حكؿ تاريخ الحركة الكطنية كالتعريؼ - 
بمختمؼ قطاعات الدكلة كمف بينيا قطاعات األمف كالدفاع الكطني، كتعمؿ المدرسة في 

 . ىذا الشأف عمى اقتناء مختمؼ المراجع المناسبة ليذه المكاضيع
تعميؽ الممصقات كتقديـ المطكيات لمتبلميذ في نياية السنة الدراسية تعرفيـ بالفرص - 

 .التككينية عمى مستكل مختمؼ مصالح التعميـ كالتككيف التابعة لؤلمف كالدفاع الكطني
احتكاؾ التبلميذ في المؤسسات التربكية ببعض الشخصيات مف قطاعي األمف - 

 .كالدفاع الكطني أك مف قدماء الثكرة لتقديـ محاضرات متنكعة
قياـ المؤسسات بتنظيـ تظاىرات مختمفة إحياء لممناسبات الكطنية كالدينية المختمفة، - 

تتضمف التعبير عف جكانب تتصؿ في أحياف كثيرة باىتمامات المتعمميف بقضايا الكطف 
 .كمقتضيات أمنو

فتح فضاءات بيداجكجية عمى مستكل المؤسسات التربكية يمارس فييا التبلميذ - 
نشاطات عممية كثقافية ذات أبعاد اقتصادية ك اجتماعية كصحية كبيئية كفتح نكادم 

   .ذات طابع تكنكلكجي لمكاكبة المستجدات العالمية
 المناىج والكتب المدرسية. 2

أىـ الكسائؿ التي تؤدم بيا التربية دكرىا في ىذا المجاؿ ىي المناىج الدراسة كمف تـ 
كاف مف الميـ كضع تصكر مستقبمي لتطكير النكعية األمنية في المناىج الدراسية 
بحيث يككف المنيج بتناسب مع التحديات األمنية مع مراعاة إمكانيات الدارسيف 

كقدراتيـ اإلدراكية كمسايرة المجتمع كثقافتو كتراثو كقدرتو عمى التصدم لكؿ ما يمس 
تمكف محتكيات المناىج مف تكسيع مفيـك الدكلة كأمنيا الذم يؤكد  ك.الكضعية األمنية

عمى التماسؾ االجتماعي بيف الجماعات كاألفراد كتعميؽ مفيـك السيادة الكطنية 
 عمى الدكلة المحافظةكالمحافظة عمى ىكية الكطف كنظمو كقكانينو كتماسكو كقيمو ككذا 

كفي ىذا المجاؿ نجد سعة في األنشطة  مف الغزك الفكرم كاالقتصادم كالسياسي
التربكية في مختمؼ مراحؿ التعميـ كتبرز قضايا األمف كالدفاع الكطني في كثير مف 

التربية اإلسبلمية، التربية المدنية، المغة العربية، التاريخ كالجغرافيا، :المكاد أبرزىا مكاد 
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المغات األجنبية، كيبدأ احتكاؾ التمميذ بقضايا األمف كالدفاع الكطني منذ السنة األكلى 
 .(1)ابتدائي في شكؿ صكر كأناشيد، ثـ يتعمؽ فييما في المراحؿ األخرل

:  التربية األمنية في المدرسة االبتدائية - (2)
التربكية ، كتعتبر  تعتبر كثيران مف دكؿ العالـ رجؿ األمف جزءان أساسيان مف العممية     

األمريكية يكجد تنسيؽ منظـ  المربي جزءان مف التكعية األمنية ؛ ففي الكاليات المتحدة
بتقديـ اإلرشادات كاالستشارات  كمستمر بيف المدارس كرجاؿ األمف الذيف يقكمكف
 خصكصان ما يتصؿ منيا بظاىرة العنؼ لمطبلب كالطالبات في مختمؼ القضايا األمنية

كيشارؾ رجاؿى . القضايا االجتماعية كاألمنية ، كغيرىا مف ، كخطكرة تعاطي المخدرات
كلقد نجحت ىذه . كعمـ االجتماع كبعض رجاؿ الديف األمف متخصصكف في عمـ النفس

، كالتقميؿ مف اآلثار  العنؼ في المدارس األمريكية اتالبرامج في القضاء عمى مكج
سعت بعض الدكؿ العربية إلى تبني بعض التطبيقات كقد . النفسية المصاحبة ليا
خصكصان ما يتصؿ منيا بظاىرة العنؼ االجتماعي كالعنؼ  التربكية لمتربية األمنية

 ، كمنيا اإلمارات العربية المتحدة كالمممكة العربية السعكدية ، كاإليذاء المدرسي
. كالجزائر كالمغرب

  الدكر اإليجابي الذم تؤديو المدرسة في تفعيؿ آليات الضبط في أفرغـاؿعمى     ك

كالمجتمع في الكقت  المجتمع إال أف التغيرات االجتماعية كالثقافية التي يمر بيا العالـ
مسؤكليات مضاعفة  الحاضر أصبحت تفرض عمى القائميف عمى العممية التربكية

أيضان االطبلع بدكر أكثر  ، كتفرض عمييـ تتجاكز حدكد التعميـ في نمطيتو التقميدية
  كفيما يمى .(2)تحافظ عمى أمف كاستقرار المجتمع  المعايير كالقيـ التيترسيخأىمية في 
: نتكقؼ عند

                                                           
 . كدكرىا فى تحقيؽ األمف الكطني ، مرجع سابؽالتربية األمنية: فيد بف سمطاف السمطاف   (1)
 : متاح عمى . في نشر االعتداؿ الفكرم« المدرسة»دكر المؤسسات التربكية  حناف عكاد الفاعكرم  (2)

http://www.wasatyea.net/?q=content.Vdfm6H32RP4 
 



 التعميم االبتدائي رحمة بماألمنيةلمتطمبات تحقيق التربية  رؤية تربوية مقترحة
عبد الناصر أحمد محمد خميل /محمد النصر حسن محمد                          د/ د                

                                                                                   

 

            2015                                  يىاير   -640-   الثاوي والعشرون                              :         العدد 
                      

:  األمن والعنف فى المدرسة االبتدائية  - (أ) 
       تكاجو المدرسة حاليا الكثير مف االتيامات المكجية إلييا بأنيا أحد األسباب 

الرئيسة فى انتشار ظاىرة العنؼ فى المجتمع ، كذلؾ عمى الرغـ أف ذلؾ يتناقض مع 
رسالتيا األكلى كمسئكليتيا الجكىرية فى تعديؿ كترقية السمكؾ السيئ لدل التبلميذ ، 
كالكاقع أف ىناؾ الكثير مف التكقعات التى يبرزىا المجتمع فى مجاؿ التربية المدرسية 
بشأف تحقيؽ األمف كالسبلمة لتبلميذىا ، بيد أف رسالة المدرسة يمكف أف تتحقؽ بشكؿ 
أفضؿ ، فيما لك اتجيت ضمف أىدافيا إلى تحقيؽ األمف كنبذ العنؼ معان ، بمعنى أف 

مف العنؼ ، فضبلن عف المشاركة الفاعمة  (التربية الكقائية)تقكـ المدرسة أكالن بما يسمى 
فى تحقيؽ األمف لتبلميذىا أكالن ، كمف ثـ لممجتمع ثانيان ، كىذا ما يمكف أف يساىـ فى 

تفعيؿ األمف المدرسى ، كيحقؽ مبادئ التربية األمنية فى الكاقع التربكم كالتعميمي 
.  لتبلميذ المدرسة

 خريج آمف، تربية يعني في نياية المطاؼ (عنؼ البل) تقـك عمى  التىمدرسة اؿإف   
، فاليدؼ األساسي مف التربية ىك تحقيؽ النمك كالتكامؿ  يحتـر اإلنساف كحقكقو

 إقامة عبلقة إنسانية بيف أركاف التعميـ خصكصا بيف المعمـ كالطالب  إف.كالتكيؼ
تبلميذ  صراحة بعدـ استخداـ أساليب العنؼ المادم كالمفظي تجاه اؿكالتأكيد عمى ذلؾ

 التبلميذ في المدارس لتكجيو سمكؾ التربكييفالمرشديف  باإلضافة لنشر ، كالمعمميف
 كؿ ذلؾ يمكف أف يؤدل إلى –كفيـ مستكياتيـ كحؿ مشاكميـ بأساليب تربكية حديثة 

إيجاد بيئة مدرسية صالحة كآمنة ، يتحقؽ فييا المناخ األمني المنشكد ، كيتبلشى فييا 
العنؼ كينحسر إلى أدنى درجاتو ، فينعكس بذلؾ عمى بقية أفراد المجتمع  

 :التربية األمنية مسئولية مدرسية  - (ب)

تحقيؽ التربية األمنية لتبلميذىا ،  في ان  كبيرء عبدرسة االبتدائيةيقع عمى عاتؽ الـ  
  :كيرجع ذلؾ األمر لسببيف رئيسييف ىما 

 كألممعمـ تسمح  السف المبكرة التي األطفاؿ فى تضـ جميع ةأف ىذه المؤسس : األول 
 ، فإذا لقي تبلميذ تشكيبلن عمميا كاجتماعيا كأخبلقيا كاعيا  اؿشكؿ شخصيةالمربي أف م
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ف حصؿ  نشأ نشأة ،سميـبشكؿ يكجيو   مفتمميذاؿ  طيبة يجني ثمارىا المجتمع كمو ، كا 

  . غير ذلؾ فالعكس ىك النتيجة الحتمية
كفييـ  أف الذم يقكـ عمى ىذه المؤسسات ىـ مف خبلصة المثقفيف كالمفكريف : الثاني

المسؤكلية  يجب أف تجتمع الصفات الحميدة المؤىمة إلدراؾ أىمية األمر كالشعكر
  :    األمنية أف يككف كالبد لمحتكل برامج التربية. العظيمة الممقاة عمى عكاتقيـ 

مكانات الدارسيف كقدراتيـ اإلدراكية-    .متدرجان كمتناسبان مع المراحؿ العمرية كا 

  . مسايران لبيئة المجتمع كثقافتو كتراثو - 
 تاـ بيف المؤسسات قشب ؿأف ىناؾ انفصا   بيد أف المبلحظات العادية تؤكد   

ذات الصمة ككزارة   كأف التعاكف بيف الكزارات، (المدرسة)  التربكيةةاألمنية كالمؤسس
الدفاع في المجاالت التربكية  التربية ككزارة التعميـ العالي مع كزارة الداخمية ككزارة

حاالتيا عمى لجاف شكمية تعقد  محدكدة جدان كال تكاد تذكر كتقتصر في أحسف
بعض الجيات األمنية في اقتحاـ  ، كمبادرات مف اجتماعاتيا عند كجكد قضايا ممحة

كاألنشطة النادرة في المجاالت األمنية  الكزارات التعميمية كتقديـ بعض البرامج
يكجد منيجية عممية منظمة في مجاؿ تحقيؽ  ال"كلذا يمكف الجـز بأنو . كالسمككية

، كما أف البرامج التثقيفية لمطبلب كالطالبات في  مثبلن  التربية األمنية في التعميـ العاـ
، كما أف قياس  أف تككف نظرية ليس ليا تطبيقات عممية كثير مف القضايا تكشؾ

 .(2)"تأثيرىا غير مكجكد
: ة فى المدرسة االبتدائية التربية األمنيمجاالت - (ج) 

 : المدرسية بصفة عامة فيما يمى جاالت األمف كالسبلمةتتمخص ـ

                                                           
                                    : الجكىرة المفقكدة :  التربية األمنية المشرؼعبد اهللعبد اإللو بف   (1)

http://www.al-jazirah.com/2013/20130623/ar6.htm 
 : عمى2014 / 11 / 2متاح في ، المشكبلت التربكيةكالتربية األمنية الكقائية  :   محمد بف ناصر الحقباني(2)

http://www.alriyadh.com/130 
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 . األمف كالسبلمة داخؿ المدرسة كخارجيا- 1 
  .ضبط مداخؿ المدرسة -2

 . األمف كالسبلمة داخؿ مباني المدرسة كمرافقيا- 3 

  . نكع كمدل استخداـ كسائؿ المرافقة كاإلشراؼ عمى امف كسبلمة المدرسة- 4 

 .امف المعمكمات كاالتصاالت -5

 .خطة عمميات الطكارئ" تطكير خطة باسـ -  6

المناخ المدرسي كثقافة مجتمع المدرسة بما فييا التعاكف مف اجؿ تطكير كتنفيذ - 7
 . السياسات المدرسية

:   متطمبات التربية األمنية في المدرسة االبتدائية - (3)
 بحاجة ماسة إلى منيج  في المؤسسات التعميميةمازالت العممية التربكية األمنية       

 . األمنية بالمؤسسات التعميميةجياتالمعالـ يتـ مف خبللو تفعيؿ عبلقة اؿ عممي كأضح

  تنقصيـ الخبرة التربكية الضركريةمجتمعناكلؤلسؼ الشديد فإف رجاؿ األمف في 

عمكميـ في  كىذا يرجع إلى أنيـ قد تمقكا. لمتعامؿ مع المؤسسات التعميمية المختمفة
التربكم   ، فاإلصبلحالتي يبدك أنيا تفتقر لمتطبيؽ التربكم فقط ، كالدراسات األمنية

األمف   إشراؾ رجاؿ فإف مف الضركرلاألمني يمثؿ رافدان أساسيان ألمف المجتمع كلذلؾ
  .(1) الحيكلفي ىذا المسار

     كمف خبلؿ استقراء الكاقع لممارسات التربية األمنية في المدارس االبتدائية 
المختمفة ، لكحظ أف عناصر العممية التعميمية تكاد تخمك مف العكامؿ األساسية أك 

المضاميف األمنية في العممية التربكية ، رغـ أف ىناؾ مف رجاؿ التربية مف نادل كحذر 
مف مغبة ترؾ الحبؿ عمى الغارب فيما يتعمؽ باألمف الفكرل كالكطنى كاالجتماعي ، 
كانعكاساتو السمككية عمى تبلميذ المدارس في مختمؼ المراحؿ التعميمية ، كلما كانت 

كما تقكؿ الحكمة ، فقد ارتأل الباحثاف ىنا ، أنو يمكف النظر  (الكقاية خير مف العبلج)
إلى جكانب العممية التعميمية باعتبارىا كعاء متضمنا لتطبيقات التربية األمنية ، 
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كخاصة في المرحمة االبتدائية التى يحتاج تبلميذىا إلى بذكر األمف أكثر مف أية 
كفيما يمى عرض ألىـ كسائؿ كآليات تحقيؽ التربية األمنية مف . مرحمة تعميمية أخرل

:  كجية نظر الباحثيف في ىذه الدراسة 
 
 
 
:   آليات تحقيق التربية األمنية في مرحمة التعميم االبتدائى  -  (أ

     يتطمب تحقيؽ التربية األمنية لتبلميذ المرحمة االبتدائية تفعيؿ الكسائؿ كاآلليات 
:  التعميمية التالية 

 :الدراسي المنيج-١

 لرسالتيا تحقيقنا لتبلميذىا المدرسة تقدمو ما جميع -الكاسع بمفيكمو  -المنيج يتضمف   

 عمى يساعد  ما سميمة، عممية كخطة محددة تربكية أىداؼ كفؽ البشر بناء كىي الكبرل

 يمكف المنطمؽ ىذا كمف ، كركحيا ياعكاجتما ياسكنؼ عقميا ك جسميا الشامؿ نمكىـ تحقيؽ

 مف عدد كتكفير  األمنية بالتربية الخاصة األبعاد مف اكثير الدراسية المقررات تضميف

 ، اإليجابية كاالتجاىات القيـ مف كثير غرس في استثمارىا يمكف التي الدراسية المكاد
 ىذا في الدراسية المقررات أىـ كلعؿ .كأىدافيا األمنية التربية مفاىيـ تتضمنو ما إلى إضافة

 كالنفسية السمككية األبعاد بعض عمى ليشتمؿ تطكيعو يمكف إذ ، الكطنية التربية المقرر

 :  ما يمىالكطنية التربية مقرر يشتمؿ أف كيمكف .األمنية لمتربية كالمعرفية

 .تمعلمجا في ا بوالمعمكؿ كاألنظمة القكانيف نشأة بكيفية التعريؼ -1

 اإلرىابية ـائالجر كخاصة ، الجريمة االنحراؼ كبمشكبلت الخاصة الظكاىر بعض -٢

 .حاليا تمعلمجا منيا يعاني التي

 .الكطني لؤلمف ديدهتوك كمخاطره اإلرىاب بأىداؼ التعريؼ -3

 بخطر كالتكعية ، األمنية المكاقؼ مختمؼ في إتباعو الكاجب السمكؾ عمى التركيز- 4
  .كالحكادث الجرائـ لبعض ضحية الكقكع
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يمكف  ينبغي أف يحتكم المنيج عمى مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ األمنية التي      كما 
  :القيـ أف تصبح مككنان أساسيان في تطكير محتكل التربية األمنية كمف تمؾ

االجتماعي،  المكاطنة الصالحة، طاعة كلي األمر، الحفاظ عمى الممتمكات، االستقرار
الككارث، األمف  احتراـ األنظمة كالقكانيف، المحافظة عمى النفس كالماؿ، األمف مف

، الحذر، إغاثة  اآلخريف، االلتزاـ الخمقي البيئي، االلتزاـ باألنظمة، ، االىتماـ بسبلمة
  .النفس، األمف األسرم كتماسؾ العائمة ، التسامح، التحمؿ كضبط المميكؼ

 كما ينبغي أف يتضمف ما يرفع الحس األمني لدل الطالب ، كيشعره بخطكرة

القطاعات  مع استعراض الجيكد التي بذلتيا. االنحراؼ الفكرم عمى الفرد كالمجتمع
كاستقرارىا، كأىمية  األمنية في محاربة اآلفات االجتماعية مف أجؿ حفظ أمف الببلد

مستكياتيـ، كاإلببلغ عما  تعاكف جميع شرائح المجتمع مع رجاؿ األمف عمى اختبلؼ
مكاكبة المستجدات  : كمف ذلؾ  .كاالطمئناف يثير الشؾ كالريبة، لئلسياـ في حفظ األمف

السبؿ بما يتبلءـ كالمستجدات  األمنية كتكضيح سبؿ مكاجيتيا مف خبلؿ ربط ىذه
كيجب أف . ، كتركيج المخدرات كالمؤثرات العقمية المعاصرة، كمكاجية اإلرىاب الفكرم

مبسطة تككف بشكؿ مشركعات تضع الحمكؿ المناسبة  تضـ المناىج دراسات ميدانية
،  ، كالتفكؾ العائمي ، كاالنحراؼ ظاىرة العنؼ لمشكبلت اجتماعية معينة مثؿ

 .(1)كغيرىا كالمخدرات
 :الطالبي النشاط (٢

    يؤدم النشاط الطبلبي عددان مف الكظائؼ النفسية كاالجتماعية كالتربكية، منيا تنمية 
الميكؿ كالمكاىب، كزيادة الدافعية لمتعمـ، كالمساعدة في تغيير السمككيات إلى االتجاه 

ففي داخؿ جماعات النشاط . المرغكب، ككسب كثير مف الخبرات المعرفية كالميارية
تظير ميكؿ الطبلب، كتنمك مياراتيـ الشخصية كاالجتماعية، إضافة إلى أف الجماعات 

العممية في النشاط تشجع عمى االبتكار، كتساعد عمى تحديد الميكؿ المينية، كتنمي 

                                                           
 .معتز عبد الحميد ، مرجع سابؽ (1)
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الميارات في العمؿ التعاكني، كاكتساب القدرة عمى اإلقناع، كالقدرة عمى التعبير عف 
اآلراء كاألفكار بأسمكب صحيح، كالتفاعؿ الطبيعي مع البيئة، كتحمُّؿ المسؤكلية ككف 

 (1)الفرد عضكان في جماعة
 

 :األمنية  التربية مفاىيـ تفعيؿ اآلتية الطبلبي النشاط برامج خبلؿ مف كيمكف   

 بخصكص بعض التكجييية الكممات مف عدد تقديـ يمكف إذ : المدرسية اإلذاعة -1

 .اإليجابية المفاىيـ بعض األمنية،كغرس المشكبلت
 نماذج كشخصيات تقديـ خبلؿ مف األمنية المفاىيـ تقديـ يمكف إذ :المدرسي المسرح -٢

 .األمني كاالجتماعي لمكاقع السمبية أك اإليجابية الجكانب تحكي مسرحية

 طبلبي لمتربية نشاط جمعيات المدارس في تتكافر إذ : الطبلبي النشاط جمعيات -3

 األمف أك جمعية االنضباط تأسيس كيمكف ، كالعمكـ االجتماعية، كلممكاد اإلسبلمية،

 الطبلبي الضبط نكاحي اإليجابية عف المفاىيـ تعزيز خبلليا مف يمكف التي المدرسي

 .كاالجتماعي

 عرض الطبلب في يشارؾ حيث ، المدرسية اإلنترنت كصفحات المدرسية الصحؼ -٤

 التعميمي المنشط ىذا مف أىمية االستفادة تأتي ىنا كمف المنابر، تمؾ في كأفكارىـ آرائيـ

   .كالمكاطىنة األمف قيمة عمى تؤكد كاألفكار التي المقاالت بعض كتابة في
 :الطالبي اإلرشاد (٣

يشكؿ اإلرشاد الطبلبي عنصران رئيسان في منظكمة التربية المدرسية،     
كيؤدم دكران ميمان في تربية األجياؿ مف منطمؽ أف المدرسة عالـ كبير 

لطبلب أك الطالبات، تختمؼ فيو طبيعة المرتاديف باختبلؼ إلى ابالنسبة 
كالمدرسة تمثؿ ممتقى لكثير مف األقكاؿ . خمفياتيـ الثقافية كشخصياتيـ

                                                           
 .الدار المصرية المبنانية: مفيكمو ككظائفو كمجاالت تطبيقو، القاىرة:  النشاط المدرسي:ة حسف شحات  (1)

. 42.   ، ص1999)
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كاألفعاؿ التي يصعب التحكـ فييا بصكرة كمية، لذا تحتاج المدارس إلى 
كما يمعب التكجيو .  ألداء رسالتيا يدخؿ فييا التكجيو كاإلرشادقيمةمنظكمة 

 في مساعدة الفرد عمى اختيار البرنامج الدراسي الذم ان  ميـان التربكم دكر
إف . يبلئـ قدراتو كميكلو كالظركؼ المحيطة بو كخططو اآلنية كالمستقبمية

التكجيو اإليجابي الذم تنشده المؤسسات التربكية ىك الذم يؤدم إلى تكافؽ 
الفرد مع بيئتو، كيرل كثير مف المتخصصيف أف اإلرشاد ىك محاكلة مساعدة 

الطبلب عمى فيـ مشكبلتيـ كحميا، كتتضمف برامج اإلرشاد الطبلبي 
كيسيـ . اإلرشاد التربكم، كاإلرشاد الميني، كاإلرشاد االجتماعي: المدرسية

 الشخصية، التي مشكبلت الطبلبالمرشد الطبلبي المتخصص في معالجة 
  .(1)لـ تبمغ بعد درجة المرض النفسي أك الجسمي

   كيمعب اإلرشاد الطبلبي دكران ميمان في إنجاح برامج التربية األمنية مف 
، إضافة إلى معرفة أحكاؿ خبلؿ تعزيز التكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة

أك ، مثؿ الميؿ لمعنؼ كالتطرؼظركفان غير طبيعية،  الطبلب الذيف يعيشكف
، ، مع إعداد برامج مساعدة ليـ أك تعاطي المخدراتؼالقابمية لبلنحرا
 ، بالتربية األمنيةلمتعريؼ االستفادة مف مجالس اآلباءباإلضافة إلى 

تفعيؿ كباألخطار الفكرية كاالجتماعية التي يتعرض ليا الطبلب، ككذلؾ 
كاستكماؿ إجراءات تنفيذىا، فضبلن عف تعريؼ  قكاعد السمكؾ كالمكاظبة،

                                                           
 دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع: المدرسة كالمجتمع كالتكافؽ النفسي لمطفؿ، القاىرة : كفيؽ صفكت مختار  (1)

 .53. ، ص2003
 .19. التربية األمنية كدكرىا في تحقيؽ األمف الكطنى ، مرجع سابؽ ، ص:  فيد بف سمطاف  (2)
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 التربية األمنية، كأساليب تنفيذ بآليات ( كمعمميفتبلميذان )المجتمع المدرسي 
:  سمككيات الطالب السمبية كالحد منياضبط

 :األمنية المرافق زيارة - ٤

 يصبح مف  لرجاؿ األمف كالمؤسسات األمنيةلتغيير الصكرة النمطية
دارات التعميـ لبعض  الميـ تنظيـ زيارات يتـ تنسيقيا بيف الجيات األمنية كا 

 أك  أك السجكفمراكز الشرطة أك مراكز البحكث األمنية: مثؿالمرافؽ األمنية 
غيرىا مف المرافؽ التي تعطي الصكرة اإليجابية لمجيد الكبير الذم يقـك بو 

مثؿ ىذه . رجاؿ األمف لمحفاظ عمى مقدرات الكطف كمكتسباتو الكطنية
 ككذلؾ ،الزيارات تساعد في االطبلع عف قرب عمى جيكد رجاؿ األمف

 كتخفؼ مف تخكؼ ،تطكر عبلقة التعاكف بيف الطبلب كقطاعات األمف
 مف اإلببلغ عف بعض المظاىر كالسمككيات االجتماعية كاألمنية بعضيـ

 كالطبلب إلىزيادة االتصاؿ اإليجابي بيف رجاؿ األمف  كتؤدم .المرفكضة
 تطكير التكاصؿ بينيـ، كتشجيع برامج التطكع التي تحقؽ التكاصؿ بيف

 في تشجيع استخداـ المكاطنيف النشطيفمما يقكد إلى المجتمع كالشرطة، 
. (1)برامج الكقاية مف الجريمةبرامج التطكع األمني ك

 :التربوية اإلدارة -  ٥

عمى المستكل المدرسي كتطبيقيا  نجاح ممارسة التربية األمنية إف
 ان  تربكمبكصفيا أسمكبان يعتمد عمى مدل تفاعؿ مدير المدرسة كقناعتو بيا 

فر ىذه اكبدكف تك.  تستمزمو المتغيرات الفكرية كالثقافية المعاصرةان كحضارم
القناعة المينية كالشخصية لمدير المدرسة سكؼ يصبح مف الصعكبة بمكاف 
                                                           

 .21. التربية األمنية كدكرىا في تحقيؽ األمف الكطنى ، مرجع سابؽ ، ص: فيد بف سمطاف  (1)
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كمف ىنا فإف المؤسسات .  تطبيؽ ممارسات التربية األمنية بصكرة ناجحة
مطالبة بتقديـ البرامج كالدكرات -بالتعاكف مع الجيات األمنية-التربكية 

كلتككيف ، التدريبية لمديرم المدارس لتدريبيـ عمى مفاىيـ التربية األمنية
تحكيميا إلى ك ،يات المينية البلزمة لتطبيقيا بصكرة فاعمةاالقناعات كالكؼ

. (2)سمككيات ممارسة كجزء مف اإلطار التنظيمي لئلدارة التربكية المعاصرة
باختصار يرل الباحثاف أف ىناؾ أربعة متطمبات تساىـ بشكؿ فاعؿ في تحقيؽ آليات 

:  التربية األمنية في المدرسة االبتدائية كىى 
. تتعمؽ بإدارة المدرسة كفعالياتيا اليكمية : متطمبات إدارية - (أ)
ترتبط بالمناىج المدرسية كاألنشطة التربكية كاإلرشاد : متطمبات تعميمية - (ب)

. الطبلبي
مثؿ زيارة المرافؽ األمنية كاستدعاء كمشاركة رجاؿ األمف : متطمبات مجتمعية - (ج)

في 
.       تحقيؽ أىداؼ التربية األمنية

كىى تتمثؿ في السياسة األمنية العامة لمدكلة كتتصؿ : متطمبات سياسية أمنية - (د)
. بشكؿ مباشر باألمف الكطنى كاالنتماء كالكالء لمكطف الكبير

:   في المجتمع بشكل عام يق التربية األمنيةحقيتطمب تىذا و    
.  الضبط االجتماعي إعداد األفراد لممارسة أدكارىـ في تحقيؽ- 
.    لآلباء كاألميات كالمعمميف كالعامميف في المدرسةحس األمنياؿكرفع -  

 الدعكية جياتبيف المؤسسات التربكية كاؿ  كما يتطمب مزيدان مف التعاكف كالتنسيؽ- 
  كاألسر

 .يسيـ في رفع مستكل التربية األمنية في المجتمع  مع المؤسسات األمنية ، مما  

:  برنامج التربية األمنية لتالميذ المدرسة االبتدائية -  (ب)
                                                           

 22. المرجع السابؽ ، ص (2)
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         كفؽ الرؤية التربكية التى يطرحيا الباحثاف ىنا ، تقـك فكرة تحقيؽ التربية 
، تمارس فيو التربية األمنية مف  (تربوي أمنى اجتماعي)برنامج األمنية عمى طرح 

 (المدارس االبتدائية) عممية تشاركيو بيف المؤسسة األمنية كالمؤسسات التعميميةخبلؿ 
كخصكصان ما يتصؿ منيا  )أف تعمؿ التربية األمنية، مع ضركرة  قكؿه حسب دكر

عمى مكاكبة المستجدات األمنية كتكضيح سبؿ مكاجيتيا مف خبلؿ ( بالمناىج الدراسية
، كظاىرة  ، كمكاجية اإلرىاب الفكرم ربط ىذه السبؿ بما يتبلءـ كالمستجدات المعاصرة

تضـ المناىج دراسات ميدانية ككذلؾ ينبغي أف . تركيج المخدرات كالمؤثرات العقمية
مبسطة تككف بشكؿ مشركعات تضع الحمكؿ المناسبة لمشكبلت اجتماعية معينة مثؿ 

. (1)اكغيره... ، كالمخدرات ، كالتفكؾ العائمي ، كاالنحراؼ ظاىرة العنؼ
 يجب التعريؼ بجيكد األجيزة األمنية كدكرىا في خدمة        باإلضافة إلى ما سبؽ

،   لجيكد األجيزة األمنيةـكتفيمو التبلميذ ، كالتأكيد عمى أىمية تعاكف أمف المجتمع
، مع التعريؼ مسرح الجريمة ككذلؾ كيفية مساعدة رجاؿ األمف في المحافظة عمى 

 لئلببلغ عف أم جريمة يعمـ بيا أك التمميذبالجيات التي يمكف أف يمجأ إلييا ذلؾ 
أنو لـ يعد - كفي ظؿ عصر العكلمة-  كما يجب أف نضع في الحسباف. يشاىدىا

،  ، بؿ صار في متناكؿ أطراؼ عديدة تختمؼ أىدافيا كغاياتيا التعميـ حكران عمى الدكلة
الذم ىك أسمى - كما لـ تعد لو في عصر اإلنترنت حدكد كال حكاجز، بينما األمف

، كمف ثـ يجب أف  يمكف أف ييخترؽ مف خبلؿ التكنكلكجيا المتقدمة- كظائؼ الدكلة
تتضمف برامج التربية األمنية مكاكبة الجديد في عصر التقنية الحديثة مف معدات 

الجريمة كاإلرىاب باألساليب نفسيا كفي ك  العنؼ، حتى تتسنى مكاجية كأجيزة كبرامج
. إطار الدقة كالسرعة

                                                           
 2014 / 12 / 27متاح في  ... التربية األمنٌية كدكرىا في تحقيؽ األمف الشامؿ :  معتز نبيو الدىني  (1)

 http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=22232 :          عمى 
.  المرجع السابؽ (2)

 
 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=8bc512171120fcc957eeac6487410dfb&t=22232
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?s=8bc512171120fcc957eeac6487410dfb&t=22232
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 :امج التربية األمنّية نتنفيذ بر- 1

األمنية  عمى المؤسسات األمنية مقترح لمتربية اؿ تنفيذ أك تفعيؿ البرنامجتقع مسؤكلية
 عمى النحك ، كذلؾ عمى حدو سكاء (المدارس االبتدائية)  كالتعميمية(أقساـ الشرطة)

   :(2)التالي
 :دور الجيات األمنّية

 .(الجانب التدريبي)تتكلى الجيات األمنية إعداد المحتكل التدريبي = 

 .كتشارؾ في إعداد الجانب النظرم مع الجية التعميمية= 
، مع تكلييا  تتكلى ميمة تكفير المدربيف كالمحاضريف في الجانبيف التدريبي كالنظرم=  

 . ميمة تدريب فريؽ تنفيذ البرنامج
 . المراد تدريبيـتبلميذ لؿالمطمكبة كالمكاـز التدريبيةتتكلى ميمة تجييز المكاد = 
، كذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات  تسيـ في إنتاج المحتكل التدريبي النظرم كطباعتو= 

 .التعميمية
   الشرطةأقساـ كمدارسل اؿكتتكلى ميمة تسكيؽ التجربة كتعميميا عمى مست= 

 :دور الجيات التعميمية
تشارؾ الجيات التعميمية في إعداد الجانب النظرم لممحتكل التدريبي بالتعاكف مع = 

  الجيات
 .  األمنية  
 .  التدريبية لتقديـ المحتكل التدريبيكاألماكفتتكلى ميمة إعداد القاعات = 
، كالتعرؼ عمى معدالت االنحراؼ  تتكلى ميمة التعرؼ عمى التغذية الراجعة= 

 السمككي
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 . كالتسرب الدراسي، كتقديـ ذلؾ لمجيات األمنية لتجديد المحتكل التدريبي باستمرار   
 .كالمتابعة، كمتابعة عممية الحضكر  إعداد بيانات الطمبة= 
 الخاضعيف تبلميذإعداد المكائح كاألنظمة الخاصة بالمكافآت كالحكافز التشجيعية لؿ= 

  لمبرنامج،
 . ككضع االمتيازات الخاصة بذلؾ بما يشجع اآلخريف عمى االنضماـ إلى البرنامج  
تكلي ميمة تسكيؽ التجربة كتعميميا عمى مستكل المناطؽ التعميمية كمديريات ت= 

 . التربية

 رغـ كؿ الجيكد التى يمكف أف تبذؿ في شأف تحقيؽ برنامج التربية األمنية ،ك      
 األمف كتعزيز مفيـك ة األمنية في التربياألكليبداية كالمؤسسة ىي اؿ األسرةتبقى 
 التربكية الذم تنطمؽ منو المؤسسات األساس مف خبلؿ االبآء كاألميات كىي ألبنائيا
 تيتـ مسئكلو كليس فيو أيسرة  ، مجتمعو ليس فيو أمفه اسرمألمأمف  الإذ ، كاألمنية 

 . بأمف أفرادىا كمجتمعيا

:  نموذج لبرنامج الثقافة األمنية لتالميذ المدرسة االبتدائية - 2
الثقافة )     لعمو مف المفيد ىنا أف نعرض ألحد النماذج التثقيفية الميمة كىك نمكذج 

 كالتى يمكف أف تفيد المسئكليف عف العممية التربكية (1)(األمنية لممرحمة االبتدائية
كالتعميمية فى المدارس االبتدائية ، كما يمكف إدراجيا فى المناىج كاألنشطة التعميمية 
المدرسية ، بشكؿ نظرم كعممي يتطمب المتابعة كتقكيـ التبلميذ بشكؿ دكرم أك فى 

: نياية كؿ عاـ دراسى 
 : أ ـ نموذج آداب المرور وتشمل

معمكمات مبسطة عف قكاعد المركر ػ إشارات الكقكؼ ػ العبكر ػ كيفية عبكر الشارع ػ 
األماكف الممنكع عبكرىا ػ تقدير مسافة السيارات القادمة ػ العبكر بمساعدة أحد 

                                                           
مركز البحكث  ، دكر المناىج التعميمية  في نشر الكعي األمني في الكطف العربي :   عاكؼ يكسؼ صكفاف(1)

 .11.  ، ص2000–  فبراير   ، أبك ظبى ، كالدراسات الشرطية
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 . الخ. ..األشخاص ػ أكلكية السير لممارة

 : ب ـ نموذج اختيار األصحاب والخروج من المنزل

   ػ عدـ الحديث مع الغرباء مف الكبار الذيف ال تعرفيـ، كالتحذير مف العكاقب 1
 . مصاحبة الغرباء ػ التعامؿ معيـ: الناتجة عف

 .  ػ اختيار األصدقاء كرفقتيـ بمعرفة األىؿ كمكافقتيـ2

 ػ الكذب عمى األىؿ كالذىاب إلى أماكف أخرل مع األصدقاء دكف عمـ األىؿ ػ النكادم 
ػ السينما ػ مراكز األلعاب ػ الحدائؽ ػ أىمية عمـ األىؿ بمكاف تكاجد الطفؿ ػ المخاطر ػ 

 . كأف يككف دائمان برفقة أحد أفراد العائمة ػ األقرباء

 ػ عدـ الرككب في تاكسي أك أية سيارة غريبة دكف صحبة أحد أفراد العائمة ػ تبياف 3
المخاطر الممكف حدكثيا ػ خطؼ ػ قتؿ ػ مخدرات ػ لكاط ػ تخدير عف طريؽ شراب ػ 

 . أكؿ ػ حمكل

 : ج ـ نموذج األمانة  ـ السرقة ـ الممكية

ػ تككيف عادة األمانة عند الطفؿ ػ تعريؼ مساكئ السرقة ػ أثرىا عمى الفرد ػ عمى 
 . المجتمع  ػ عقاب السارؽ ػ عقاب اهلل

، فاألمانة سمكؾ تمميذ اىتماـ المعمميف بتككيف عادة األمانة عند اؿ:  آلية التوجيو
، يتعمـ بسرعة أف السرقة عمؿ  ، فالطفؿ سريع التعمـ يكسبو الطفؿ بالتعمـ االجتماعي

خاطئ إذا كصؼ المعمـ ىذا العمؿ بالخطأ، كما أف المجكء إلى القسكة ال يؤدم إلى 
تككيف األمانة عند الطفؿ، فالعنؼ ال يكلد األمانة، بؿ عف طريؽ تبياف فكائدىا التي 
تعكد عمى الفرد كالمجتمع معان، كمحاكلة غرس األمانة لدل الطفؿ عف طريؽ التجربة 

 . العممية أماـ األطفاؿ 
 :  د ـ نموذج المحافظة عمى الممتمكات العامة

ػ تبياف الفرؽ بيف الممكية الخاصة كالممكية العامة، فالممتمكات العامة ىي حؽ الجميع، 
كيقتضي المحافظة عمييا، تبياف أساليب المحافظة عمييا كما لك كانت ممكان خاصان، 

 : كيتـ ذلؾ عف طريؽ
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 ػ التركيز في الدركس الكاردة في المنيج عمى التمييز بيف الممكية الشخصية لمطفؿ 1
يجابيات المحافظة عمى الحؽ العاـ، نظافة الحدائؽ، المدرسة، عدـ  كالممكية العامة، كا 

 . العبث بالزىكر، غرس العمؿ الجماعي مف خبلؿ، الثكاب كالعقاب

 المحافظة عمى الممتمكات العامة لدل عبر عف أىمية ػ اختيار قصص ممكنة ت2
تبلميذ اؿ

 .  بشكؿ ىادؼثـ مناقشتياييـ  كتكزيعيا عؿ
  :اإلجراءات العممية المصاحبة لمبرنامج 

 األمني التثقيفييتطمب تحقيؽ برنامج التربية األمنية فى تنفيذ كتقكيـ النمكذج  
 :  البرنامج بالثمار كالنتائج المرجكة منويأتيالتربكم مراعاة االعتبارات التالية؛ حتى 

 .  ػ مكافأة التمميذ األميف أماـ األطفاؿ اآلخريف1
 . ػ تبياف فكائد األمانة كذلؾ بسرد قصص مف التراث العربي اإلسبلمي2

 ػ اختيار قصص خاصة باألمانة مف النكع الجذاب المصكر كتكزيعيا عمى التبلميذ 3
 .كمناقشتيا بعد قراءتيا

 

، تتطمب  التحديات التي تحاصرنا كالمخاطر التي تقترب مف أمنناإف :  خاتمة 
فاقة كاعية  لما يجب أف تفعمو مؤسساتنا التعميمية تجاه مسئكلياتيا صحكة جادة كا 

 في النكاحى األمنية ، التى ىي أساس كؿ تربية ، كدعامة كؿ استقرار في التربكية
مفاىيـ التربية  مناقشة جادة لتعزيز  ، فمف الضركرل أف تككف لدينا..العممية التعميمية

عداد خططاألمنية كتدعيـ متطمباتيا ،    ىادفة  خبلؿ تمؾ المؤسسات التعميمية كا 
عممية لتفعيؿ دكر مف خبلؿ برامج   ،تحاصر تمؾ التحديات األمنية كالتيديدات الكطنية

 عمى إقامة  األمر تقتصركال ينبغي أف  فىالمعمميف كالمعممات كأعضاء ىيئة التدريس
.  محاضرة أك عقد ندكة ثـ ينفض عنيا الحاضركف بغير طائؿ

في برنامج المدارس ليس أمران سيبلن كسيكلة إدراج  (التربية األمنية)إف إدراج   
إذ ليس المقصكد بو ىنا تعميـ أك معرفة بؿ . الرياضيات أك اإلنجميزية أك الجغرافية
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كيكاد كثير مف المدرسيف . التربية عمى سمكؾ أمنى ، كعمى طريقة حياة مستقرة
كمع ذلؾ ، . يظًيركف أف ذلؾ يتجاكز مجاؿ كفاءتيـ ، كال يدخؿ ضمف اختصاصيـ

فالعنؼ في المدرسة يتزايد بشكؿ سنكل بؿ كيكمى ، كينبغي عمى ىؤالء المدرسيف 
أنفسيـ مكاجيتو يكميان ، كىذا العنؼ يمنع المدٌرسيف مف التدريس ، كالمتعمميف مف 

، فإذا أراد المدرسكف التمكف مف تدريس مناىجيـ ككذلؾ القياـ بأنشطتيـ مع . التعمـ
؛ لتحقيؽ أكلى خطكات التربية " العنؼ في المدرسة"التبلميذ ، فإف عمييـ أكالن إدارة 

. األمنية لمتبلميذ
:      وتوصياتيا حقائق الدراسة- (4 )

  :  حقائق الدراسة: أواًل 
ىناؾ قصكر كاضح فى تفعيؿ آليات التربية األمنية كتدعيميا فى جميع مدارس -  1

المرحمة االبتدائية فى مصر ، رغـ كجكد بعض النماذج كالحاالت الفردية فى بعض 
. المدارس األجنبية كالخاصة

المعالـ يتـ  ضحكاحاجة ماسة إلى منيج عممي  العممية التربكية األمنية في مازالت-  2
. تفعيؿ عبلقة القطاعات األمنية بالمؤسسات التعميميةا مف خبللو

 ، كىك بالتالي ضركرم التربكم األمني رافدان أساسيان ألمف المجتمع اإلصبلحيمثؿ -  3
.  في العممية التربكية التى تنشد استكماؿ منظكمة التربية الشاممة

يفتقر تحقيؽ األمف المدرسى إلى التخطيط الكاعى كالكاقى مف جانب القائميف عمى - 4
التعميـ فى مختمؼ المراحؿ التعميمية بشكؿ عاـ ، كمرحمة التعميـ االبتدائي عمى كجو 

.    الخصكص
توصيات الدراسة :ثانيا 

 :التكصيات ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ مايمى   العديد مفإلىتكصمت ىذه الدراسة 

 الحكار كاالنفتاح الفعاؿ بيف المؤسسات التربكية كالمؤسسات األمنية  تعميؽضركرة- 1
 .. مسؤكلية يجب أف يضطمع بيا الجميع كليس المؤسسات األمنية كحدىا  فاألمف،
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ىـ  كيؼ يمكف لمتبلميذالجريمة تكضحك  العنؼ كضع مكاد دراسية حكؿ الكقاية مف-2
 . أنفسيـ مف الجريمة كمعرفة السبؿ الناجحة لمكقاية منيا تحصيف

نمي في الطبلب حب الكطف المرحمة االبتدائية برامج كأنشطة تتضميف مناىج - 3
كذلؾ ك  ،كضركرة الحفاظ عمى أمنو كحمايتو مف أم ضرر أك خطر أك اعتداء

 .فكر ضاؿ أك منحرؼ عف االعتداؿتحصينيـ فكريان كأمنيان مف أم 
القطاعات األمنية في المؤسسات التعميمية مف خبلؿ تخصيص بعض   تعزيز دكر- 4

لتى يتـ فييا تدريب التبلميذ عمى كيفية التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة كذلؾ االساعات 
متخصصيف في التربية كاالجتماع كعمـ النفس ككذلؾ تأىيؿ رجاؿ األمف  تحت إشراؼ

.   المختمفة المكاقؼ التعميمية تربكيان لمتعامؿ مع
 إقامة لجاف كفرؽ عمؿ مشتركة بيف كزارة الداخمية ككزارة التربية كالتعميـ لتخطيط -5

 .البرامج كاألنشطة كالفعاليات البلزمة لتنفيذ برامج التربية األمنية

 االستعانة بخبراء متخصصيف في مجاالت التربية كاالجتماع كعمـ النفس كالشريعة -6
 .اإلسبلمية لتطكير برامج التربية األمنية بما يحقؽ التكامؿ كالشمكلية 

 التربية  إشراؾ المعمميف كأكلياء األمكر كمجمكعات مف الطبلب في تطكير برامج- 7
 .األمنية

في التركيج  (كالمرئية، كالمسمكعة، المقركءة)  التعاكف مع القطاعات اإلعبلمية -8
 .كالتييئة لبرامج التربية األمنية

 إعداد الككادر األمنية مف ضباط كصؼ ضباط، كتدريبيـ عمى تقديـ المحاضرات - 9
 .التدريب الطبلبية في مجاؿ التربية األمنية كبرامج

 بيف الجيات األمنية ةشارؾـ مراكز لمدعـ اإلعبلمي كاإلنتاج الفني باؿتأسيس- 10
 .مصادر حيكية لتكفير المكاد الداعمة لبرامج التربية األمنية كأنشطتيا لتككفة كالتربكم

  دعكة بعض الشخصيات الرياضية كالفنية كالعممية كاستقطابيا في المشاركة في -11
التربية األمنية، خصكصان في مجاؿ محاضرات التكعية كتشجيع الشباب في  برامج 

 .االنخراط في مجاالت التطكع كالمشاركة األمنية
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طبلع أكلياء األمكر بصكرة مستمرة  صؿ بيف المدرسة كاألسرةتكا  تعزيز اؿ-12 ، كا 
 . عمى برامج التربية األمنية كأىدافيا

التنسيؽ بيف الجيات األمنية كمؤسسات الدفاع المدنى كمؤسسات  التعميـ لتنظيـ   -13
 مراكز البحكث المطافئمراكز الشرطة أك : زيارات التبلميذ لبعض المرافؽ األمنية مثؿ

األمنية أك الثكنات العسكرية أك غيرىا  الف ذلؾ سيساعد في االطبلع عف قرب عمى 
.   الجيكد التي تبذليا ىذه الجيات كتطكير عبلقة التعاكف كالتكاصؿ

إعداد نشرات كمطكيات ككتيبات كممصقات أمنية تكجو لمتبلميذ كتتناسب مع  -14
. الفكرية كمستكياتيـ الدراسية مف جانب الجيات المختصة احتياجاتيـ

تطكير برامج كفعاليات مختمفة لدعـ المحتكل التربكم فيما يتعمؽ باألمف كالدفاع   -15
. كتفعيميا فى المؤسسات التربكية بيف التبلميذ بشكؿ دكرل الكطني

دعكة مؤسسات الدكلة المختمفة فى المشاركة فى برامج كفعاليات التربية األمنية - 16
المؤسسات الصحية كالثقافية كاألمنية كاالقتصادية كاالجتماعية ، كلعؿ ذلؾ  : مثؿ

. يسيـ ضمنيا فى تفعيؿ البعد التككيني لممكاطنة لدل ىؤالء الصغار
بعض القيـ   كيمكف مف خبلليا تنمية ،، كتطكير برامجيا العناية باألنشطة الطبلبية- 17

.    ، كالتسامح كركح االنتماء االجتماعية لدل الناشئة مثؿ المسؤكلية
 الكطفتصير الطبلب بالتحديات التي تكاجو  التى حكاراتاؿندكات كاؿ تشجيع إقامة - 18

،  كتككيف الفكر الناقد. مف مخاطر العنؼ كالتطرؼ اإلرىابعامة كاألمة اإلسبلمية 
  .ة لدييـ، كتصحيح المفاىيـ الخاطئ آرائيـ كتشجيعيـ عمى إبداء

 مف أجؿ تبلميذالعمؿ عمى اكتشاؼ أعراض االنحراؼ الفكرم مبكران لدل اؿ- 19
.  التعميـ فىعدـ انتظاميـ التبلميذ ككدراسة مشكبلت ، معالجتيا في بدايتيا 
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:  مراجع الدراسة 
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1986 
األمنية لممؤسسات التعميمية ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع  المسئولية : أحمد بن عبد الكريم غنوم -2 
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 األمنية ندوة المجتمع واألمن المنعقدة في كمية الممك فيد : الدور األمني لممدرسة: أحمد اليوسف - 4
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، رسالة  يراىا طالب وطالبات المرحمة الثانوية بالرياض اآلثار الثقافية لإلنترنت كما : ثامر الدغيشي-  5
.  لرياض با، جامعة الممك سعود ماجستير غير منشورة
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 الدار المصرية المبنانية: مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو، القاىرة:  النشاط المدرسي:ة حسن شحات- 8
، 1999. 
  حسن شحاتة:  عمى 2104 / 5 / 12متاح في .. التربية األمنية تصنع مستقبمنا -9

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1756244&eid=13521 
 : متاح عمى . في نشر االعتدال الفكري« المدرسة»دور المؤسسات التربوية  حنان عواد الفاعوري- 10

http://www.wasatyea.net/?q=content.Vdfm6H32RP4 
.   2007 ، دار الوفاء لمطباعة والنشر ، اإلسكندريةتنمية المجتمع المحمي ، : رشاد عبد المطيف   11
 1993تيامة لمنشر والتوزيع ، السعودية جدة، مناىجو وتقنياتو: البحث العممي: ياد عمر ز- 12
.. سعد بن عبد اهلل البريك-  13
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.  2000–  فبراير   ، أبو ظبى ، والدراسات الشرطية البحوث
: الجوىرة المفقودة :  التربية األمنيةاهلل المشرف عبد اإللو بن عبد - 16
 http://www.al-jazirah.com/2013/20130623/ar6.htm 

.   2006 ، الرياض ، المركز العربي لمدراسات األمنية ، واإلعالماألمن : هلل التركي عبد ا-  17
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