دور معلمة الصفوف األولية يف تعزيز األمن
الفكري لدى متعلمات املرحلة
عزيزة محمد علي الغامدي*

امللخص_ َضَذ الضعاؾت الحالُت ئلى الخهغٍ نلى صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث
اإلاغخلت ،وال٘شِ اإلاهىْاث التي جىاحهً في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت مً وحهت هكغًَ ،واؾخسضم
اإلاىهج الىضُي اإلاؿخي ،وجٙىن اإلاجخمو مً حمُو مهلماث الطُىٍ ألاولُت بم٘خب حهلُم شما ٛحضة للبىاث ونضصًَ
( )1071مهلمت لهامَ1436ـ ٌ1437/وازخحرث الهُىت بالؿغٍٓت الهشىاةُت البؿُؿت بمٓضاع( )100مهلمت ،ولخدُٓٔ
أَضاٍ البدث جم بىاء اؾدباهت مٙىهت مً ( )31نباعة مىػنت نلى مدىعًٍ ألاو :ٛصوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت والشاوي :مهىْاث حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي ؾالباث
الطُىٍ ألاولُت بجضة ،وجىضل البدث ئلى الىخاةج الخالُت :صعحت مماعؾت مهلمت الطُىٍ ألاولُت لضوعَا في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت ٗاهذ بضعحت مماعؾت (يالبا ) وصعحت اإلاهىْاث التي حهترغها للُٓام بضوعَا في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت ٗاهذ بضعحت ( ٖبحرة ) ،وْض زلطذ الضعاؾت ئلى الخىضُاث الخالُت وغو مهاًحر صُْٓت
نىض حهُحن مهلمت الطُىٍ ألاولُت ،الخيؿُٔ مو مإؾؿاث اإلاجخمو اإلاضوي لىغو الخؿـ والبرامج للىْاًت مً الاهدغاٍ
الُ٘غي جؿىعٍ لضي الىاشئت ومهالجتها ،ج٘شُِ الضوعاث في ألامً الُ٘غي إلاهلماث الطُىٍ ألاولُت.
الكلماث املتفخايةت :مهلمت الطُىٍ ألاولُت ،ألامً الُ٘غي.

*مشزفت جزبىيت بمكخب حعلةم شمال حدة للبناث -اململكت العزبةت الصعىديت.
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دور معلمت الصتفىف ألاولةت في حعزيز ألامن التفكزي لدي مخعلماث
املزيلت
لظا ؾهذ الهضًض مً الضعاؾاث لخٓص ي صوع اإلاإؾؿاث الخهلُمُت
في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي ،والتي اجُٓذ نلى أَمُت صوعَا وزاضت اإلاهلم
في بىاء وجٙىًٍ شخطُاث الىاشئت وخُكها بخدطُنها مً الاهدغاٍ.
وْض أشاعث نضة صعاؾاث ئلى أن غهِ التربُت وؤلاشغاٍ اإلاضعس ي أخض
نىامل اهدشاع الجغٍمتَُ ،ي صعاؾت ْام بها مغٖؼ أبدار الجغٍمت
أحغاَا نلى نُىت مً زالر مجمىناث سحبذ ألاولى مً صوع اإلاالخكت
الاحخمانُت والشاهُت مً السجىن وؤلاضالخُاث والشالشت جمشل اإلاؿإولحن
في الهُئاث الاحخمانُت وألامىُت ،أقهغث هخاةجها أن  %65مً أَغاص
الضعاؾت ٌهخبر غهِ ِؤلاشغاٍ اإلاضعس ي أخض أَم نىامل اهدشاع
الجغٍمت [.[7
أ .أشئلت الدراشت
مما جٓضم ومً زال ٛنمل الباخشت ٖمشغَت جغبىٍت للطُىٍ
ألاولُت وْبلها مهلمت وئًمانها بأَمُت َظٍ اإلاغخلت في جٙىًٍ الصخطُت
وبلىعة َ٘غَا الانخٓاصي ولىضعة الضعاؾاث خى ٛأصواع مهلم مغخلت
الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي خُث أن أيلب الضعاؾاث
جىاولذ اإلاغخلت الشاهىٍت ولم جخؿغّ لهظٍ اإلاغخلت عيم أَمُتها ومً زالٛ
واْو ألاخضار التي وهِشها مً خىلىا والتي جشبذ وحىص مشٙلت في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي مً َىا جمشلذ مشٙلت البدث في الؿإا ٛالغةِـ الخالي:
ما صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث
اإلاغخلت؟ وٍىبشٔ مىه الؿإالحن الُغنُحن الخالُحن:
• ما صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث
اإلاغخلت مً وحهت هكغًَ؟
• ما اإلاهىْاث التي جىاحه مهلماث الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت مً وحهت هكغًَ؟
ب .أهداف الدراشت
َضَذ َظٍ الضعاؾت ئلى ما ًلي:
• الخهغٍ نلى صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي
مخهلماث اإلاغخلت.
• ال٘شِ نً اإلاهىْاث التي جىاحه اإلاهلماث في الُٓام بضوعًَ في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت مً وحهت هكغًَ.
ج .أهمةت الدراشت
ًمً٘ أن جُُض َظٍ الضعاؾت وهخاةجها الُئاث الخالُت:
• مهلماث الطُىٍ ألاولُت في الخٓىٍم الظاحي إلاهغَت واْو صوعًَ في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي اإلاخهلماث.
• اإلاشغَاث في حهضًل زؿؿهً في اإلاخابهت والخٓىٍم إلاهلماث الطُىٍ
ألاولُت .
• اإلاشغَاث اإلاضعباث في وغو زؿؿهً مو الترٖحز نلى ئنضاص بغامج
جضعٍبُت لخهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مهلماث الطُىٍ ألاولُت.
• اإلاؿإولحن في مهغَت واْو اإلاُضان التربىي وجٓىٍمه والىْىٍ نلى
مش٘الجه .

 .1املقدمت
ئن مً ٌهخٓض أن مهمت اإلاإؾؿاث الخهلُمُت جٓخطغ نلى حهلُم
الٓغاءة وال٘خابت وئنؿاء مُاجُذ الهلىم للمخهلمحن صون الهمل نلى
حهلُمهم ما ًدخاحىن ئلُه في خُاتهم الهلمُت والهملُت َٓض حاهب
الطىاب ،وأَم ش يء ًدخاحىهه وال خُاة لهم بضوهه َى ألامً في
ألاوؾان .ولهله مً الطهب جدُٓٔ ألامً في اإلاجخمو ئال باالؾخُاصة
الٓطىي مً الخهلُم مً زال ٛأؾالُبه ووؾاةله التربىٍت التي حؿهم في
وْاًت اإلاجخمو بشٙل نام ،خُث مؿإولُت مىاحهت الاهدغاٍ لِؿذ
مؿإولُت أحهؼة ألامً َٓـ ،وئهما جخهضي مؿإولُتها ئلى حمُو
اإلاإؾؿاث ومً أَمها اإلاإؾؿت الخهلُمُت ،وطل ٚمً زال ٛئؾهامها في
ئعؾاء الُٓم الغوخُت وألازالُْت والُ٘غ ؤلاؾالمي الصحُذ ،وما
ًخػمىه مً مىانل جغبىٍت ومً حؿامذ وانخضا.[1[ "ٛ
واإلاإؾؿاث الخهلُمُت ججمو حمُو َئاث اإلاجخمو نلى ازخالٍ
أنماعَم بضاًت مً الؿً اإلاب٘غة التي جخمشل في اإلاغخلت الابخضاةُت وَظا
الؿً ٌؿمذ للمهلم واإلاغبي أن ًطٌُ ضاخبه بالطُايت التي ًغٍضَا
َاطا لٓي الُغص مً ًىحهه الخىحُه الؿلُم وشأ وشأة ؾُبت ًجني زماعَا
اإلاجخمو الظي ٌهِش َُه ْبل َاةضجه َى وئن ٗان الحاضل يحر طلٚ
َاله٘ـ [.[2
وما ًجضع الخىىٍه ئلُه أهه ًخم ازخُاع الٓاةمحن نلى التربُت والخهلُم
في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً طوي الُ٘اًت الهلمُت والتربىٍت والُىُت
ُ
والخلٔ ؤلاؾالمي الىبُل ،نلى انخباع أن اإلاهلم ْضوة لؿالبه ،وجٓو نلُه
مؿإولُت الخىحُه وؤلاعشاص ،وحهضًل الؿلىٕ اإلاىدغٍَ ،هى ٌُؿهم في
ضُاهت َ٘غَم مً ٗل اهدغاٍ ،وَهمل نلى وْاًتهم مً الؿلىٕ الشاط،
وطل ٚمً زال ٛجغبُتهم التربُت ؤلاًماهُت ،وجغيُبهم في الخحر والطالح،
وئٖؿابهم الُػُلت ،وْض اػصاصث مؿإولُاث اإلاهلم ججاٍ ؾالبه في َظا
الهطغ وأضبدذ مؿإولُخه التربىٍت الٓاةمت نلى ؤلاضالح وؤلاعشاص،
وجٓىٍم الُ٘غ ،وجىمُت الؿلىٕ ؤلاًجابي ،ويغؽ الُٓم الىبُلت اإلاىبشٓت
مً نُٓضة اإلاجخمو وزىابخه جدخل مٙاهت باعػة غمً مؿإولُاجه ألازغي.
وَظا ما أٖضجه الهضًض مً الضعاؾاث مشل صعاؾت الخغجي [ ]3وبً
زغٍِ [ ]4والهخُبي [ ]5خُث أوضحذ أَمُت صوع اإلاهلم واإلاغشض في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي الؿالب وٖشُذ هخاةجها نً وعي اإلاهلمحن
لضوعَم في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي الؿالب بيؿب نالُت لً٘ مو وحىص
بهؼ الخلل في الخؿبُٔ لىحىص الهضًض مً الطهىباث التي جدى ٛبُنهم
وبحن جدُٓٔ جل ٚاإلاؿإولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي مشل صعاؾت الحغبي
[ ]6خُث ٖشُذ نً مجمىنت مً الطهىباث التي حهُٔ جُهُل حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي.
 .2مشكلت الدراشت
لٓض ناٌشذ الباخشت ما خضر في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً
اهدغاَاث َ٘غٍت ٗان هخاحها التروَو والخسغٍب ،وْهذ وزلُها مؿبباث
نضًضة مخىىنت ْض ًٙىن منها ْطىع اإلاإؾؿاث التربىٍت.
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• اإلاؿإولحن في مهغَت ومهالجت اإلاهىْاث لخدُٓٔ ألامً الُ٘غي
للمغخلت.
د .يدود الدراشت
الحضوص اإلاىغىنُت :اْخطغ البدث نلى مهغَت صوع مهلماث الطُىٍ
ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي إلاخهلماث اإلاغخلت.
الحضوص الؼماهُت :جم جؿبُٔ َظا البدث في الُطل الضعاس ي الشاوي مً
الهام الضعاس ي .ٌ1437 /1436
ه .مصطلحاث الدراشت
ألامً الُ٘غيٌ :شحر الترٗي [ ]8ئلى أن ألامً الُ٘غي َى " أن ٌهِش
الىاؽ في بلضانهم وأوؾانهم وبحن مجخمهاتهم آمىحن مؿمئىحن نلى
مٙىهاث أضالتهم وزٓاَتهم الىىنُت ومىكىمتهم الُ٘غٍت "
وحهغَه الباخشت ئحغاةُا بأهه "ئٖؿاب اإلاخهلماث في َظٍ اإلاغخلت
الحطاهت في الُ٘غ والخطىع واإلاماعؾت غض الخؿغٍ والًلى والاهدالٛ
والخًغٍب".
 .3إلاطار النظزي
الخهلُم في اإلامل٘ت ونالْخه باألمً الُ٘غي:
الخهلُم أخض الىؾاةل التي ٌؿعى اإلاجخمو مً زالله ئلى جدُٓٔ
ألامً والاؾخٓغاع والؿمأهِىت ألَغاصٍ ،وٍٙىن طل ٚمً زالُ ٛمداعبت
الجهل ،والٓػاء نلى ألامُت بٙاَت ضىعَا ،وجدُٓٔ الىعي بالهُٓضة،
ُ
والُهم الصحُذ للضًً ،وئشانت اإلاهغَت التي حؿانض الُغص نلى الخمُحز
بحن الطىاب والخؿأ ،ومهغَت الخحر والشغ.
وياًت الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ًخلخظ في َهم
ؤلاؾالم َهما صحُدا ُمخٙامال ،ويغؽ الهُٓضة ووشغَا ،وجؼوٍض الؿالب
بالُٓم والخهالُم ؤلاؾالمُت وباإلاشل الهلُا ،وئٖؿابه اإلاهاعٍ واإلاهاعاث
اإلاسخلُت ،وجىمُت الاججاَاث الؿلىُٖت البىاءة ،وجؿىٍغ اإلاجخمو
اْخطاصًا واحخمانُا وزٓاَُا ،وتهُئت الُغص لُٙىن نػىا هاَها في بىاء
ُ
مجخمهه ،وبظلَٓ ٚض اَخم الخهلُم باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مىظ
بضاًاتها ألاولى " بًغؽ الهُٓضة ؤلاؾالمُت لضي الىاشئت ،وجغبُتهم نلى
اجبام حهالُم الضًً ؤلاؾالمي وُْمه وآصابه [ ،]1وطل ٚهابو مً اْتران
الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت بالضًً ؤلاؾالميَ ،أضبذ هكامها
الخهلُمي ًٓىم نلى أؾـ وياًاث وأَضاٍ واضحت ُمؿخمضة مً ٖخاب
هللا وؾىت عؾىله ال٘غٍم [.[9
وَؿعى هكام الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت إلٖؿاب
اليشء اإلاىاؾىت الطالحت ،ويغؽ اإلاُاَُم والُٓم الصحُدت ،وجٙىًٍ
الاججاَاث واإلاهخٓضاث الؿلُمت التي جٓي اإلاجخمو مً ٗل اهدغاٍ [.[10
وَهمل الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت نلى جدُٓٔ ألامً الُ٘غي
وحهؼٍؼٍ ،وٍخطح طل ٚمً زال:ٛ
ُ
أُْ .امه نلى أؾـ صًيُهُ ،ومغج٘ؼاث شغنُت مؿخمضة مً ٖخاب هللا،
وؾىت هبُه.
ب .اَخمامه بالخهلُم الخسطص ي الشغعيَٓ ،ض أوشأث اإلاهاَض الهلمُت
ُ
ُ
التي جىلي اإلاىاص الضًيُت خحزا ٖبحرا مً مىاهجهاٖ .ما أوشئذ الٙلُاث
الشغنُت ،والجامهاث ؤلاؾالمُت في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ؛ وطلٚ
بهضٍ ئنضاص الضناة واإلاغشضًً والُٓهاء ونلماء الشغَهت ُومهلمي
التربُت ؤلاؾالمُت ،والظًً ٌهملىن بما ًملٙىهه م ـً نل ـم ش ـغنـي نلى وشغ

الىعي الضًني بحن أَغاص اإلاجخمو ،لغبـ الىاؽ بضًنهم.
ج .مىاهج الخهلُم التي ُج ّ
ضعؽ في اإلاغاخل الخهلُمُت اإلاسخلُت في اإلامل٘ت
الهغبُت الؿهىصًت خاَلت " بما ًُغبي الؿالب نلى الخىاػن والىؾؿُت،
واجبام الضلُل ،وجغٕ الاَتراّ وألاَىاء والبضم اإلادضزت ،وْض ضاهذ َظٍ
اإلاىاهج وؾُلت نٓىص مخىالُت أَٙاع أبىاء اإلاجخمو الؿهىصي نً الًلى
والجُاء [.[11
ُ
وحهض مىاهج الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً أَم وؾاةل
وشغ الىعي ألامني لضي الؿالب وخماًتهم مً الاهدغاٍ ،ويغؽ خب
الىؾً والاهخماء ئلُه والضَام نىه وحهل طل ٚمً واحباتهم الضًيُت،
ُ ّ
ونلى ؾبُل اإلاشا ٛهجض اإلاىاص الضًيُت جغٖؼ نلى مىاغُو جخهلٔ بأمً
ُ ّ
اإلاجخمو ،وجدظع مً الجغٍمت وجىضح أْؿامها ونٓىبتها وأغغاعَاٖ ،ما
أن مىاص اللًت الهغبُت ال جسلى مً مىاغُو ُج ّ
ىمي الىعي ألامني
لضي الؿالب ،وٖظل ٚاإلاىاص الاحخمانُت التي حؿخهغع جىمُت الىؾً
ُ
ومىاعصٍ وأَمُت الحُاف نلُه والضَام نىه وجغؾُش مباصب اإلاىاؾىت
الطاصْت.[12[ .
ص .الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ًىلي اإلاإؾؿاث الخهلُمُت
أَمُت باللًت ؛ وطل ٚلضوعَا اإلاهم " في الُٓام بهملُت التربُت والخيشئت،
وضُايت الؿلىٕ نلى انخباع أن الهملُت التربىٍت َيها جخم بطىعة
ُ
ُمبرمجت ٖما أن اإلاماعؾحن لها ًخم ئنضاصَم للُٓام بظل ٚبطُت مهىُت
ّ
ُمخم٘ىت " [ٖ ،]13ما أن " اإلاضعؾت في اإلاجخمو الؿهىصي جلهب صوعا
ُ ّ
خُىٍا في وشغ الىعي ألامني بحن الخالمُظ ،وحشٙل لبىت مهمت مً لبىاث
ألامً في اإلاجخمو الؿهىصي [ ،]12و" هي اإلاضزل الغةِـ لخىُُظ ُحملت
مً البرامج واإلاىاشـ التربىٍت التي جخجه ئلى جدطحن نٓى ٛالىاشئت
ووْاًتهم مً الاهدغاَاث الُ٘غٍت في غىء الًاًاث وألاَضاٍ
والؿُاؾاث التي ُح ّ
ؿحر الهملُاث الخهلُمُت والتربىٍت ،وطل ٚبخهمُٔ والء
الؿالب هلل ،ول٘خابه ،ولغؾىله ،ولٓاصة البالص ونلمائها ،والالخُاٍ خىٛ
الهلماء اإلاُهخبرًًُ ،
والبهض نً مىاغو الُغْت والػال ٛوالاهدغاٍ "
[.[13
ٌ .مً زال ٛالخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ًخم " جُهُل صوع
اإلاشغٍ الاحخماعي ألازطاتي الىُس ي إلاؿانضة اليشء والشباب نلى
جٙىًٍ شخطُاتهم ،واججاَاتهم ،وضٓل مىاَبهم ،وجىمُت مضاعٖم،
ُومخابهت ؾلىٖهم بالىصح وؤلاعشاص وجىمُت الىعي ألامني لضيهم بشٙل
نام ،وألامً الُ٘غي بشٙل زاص " [.[14
وٌ .ؿعى الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت " إلقهاع وؾؿُت ؤلاؾالم
وانخضاله مً زال ٛمىاهج الضعاؾت اإلاسخلُت ،ومً زال ٛؾلىٕ
ُ
اإلاهلمحن ،ومً زال ٛالبرامج التربىٍت والخهلُمُت " [ ،]15وبظلٚ
َخأضُل الُ٘غ الىؾؿي لضي الىاشئت َى الؿمت الباعػة في الخهلُم
الؿهىصي ؛ وطل ٚع ٌ
احو لُٓام الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت نلى
ُ
ُمغج٘ؼاث ؤلاؾالم وزىابخه اإلاؿخمضة مً الٓغآن والؿىت ،ومً حهت زاهُت
َالخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ٌهمل نلى " جىخُض مطاصع جلٓي
الؿالب إلاهلىماجه اإلاخهلٓت بالهٓاةض والهباصاث وْػاًا اإلاؿلمحن ال٘بري
مً زال ٛاإلاىاهج الضعاؾُت ،ومً زال ٛاإلاهلم الٓضوة الظي ًدبنى
وؾؿُت الضًً ؤلاؾالمي َ٘غا ومماعؾت " [.[15
ػ .حهؼٍؼ مبضأ الحىاع مو الىاشئت ،وئجاخت الُغضت لهم للخهبحر نً آعائهم
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ووؾىه ،وهي مؿإولُاث جغجبـ بالضوع التربىي والخهلُمي الظي ًإصًه
اإلاهلم غمً ئؾاع اإلاإؾؿت الخهلُمُت ،وٍٓىم نلى وْاًت الؿالب
وجدطُنهم غض مسخلِ الاهدغاَاث الُ٘غٍت والؿلىُٖت ،ومً جلٚ
اإلاؿإولُاث:
 ٌهمل اإلاهلم نلى جغؾُش الهُٓضة ؤلاؾالمُت الصحُدت والخمؿٚبشىابتها [ ،]18وأن ًُدظع ؾالبه مً ٗل ما ًُُؿضَا مً شغٕ وُٖغ
وبضم ،بانخباع طل ٚأؾاؽ مهم في وْاًتهم مً الاهدغاَاث الُ٘غٍت.
 ًٌغؽ اإلاهلم في ؾالبه " خب هللا وعؾىله ،ومدبت شغم هللا ؾبداههوحهالى ؛ ألهه ال هجاة لألمت بضون طل ،ٚومدبت الىؾً " [ ]2الظًً
ٌهِشىن َُه ،وٍىهمىن مً زحراجه.
 خث الؿالب نلى الخمؿ ٚبالُٓم ؤلاؾالمُت ْىال ونمال ،بانخباع الضًًَى الحطً الىاقي مً ٗل اهدغاٍ وحىىح [.[19
ُ
 ٌهمل مً ًمخل ٚالهلم الشغعي مً اإلاهلمحن نلى " عَو مؿخىي زٓاَتُ
الؿالب الضًيُت اإلادؿمت باالنخضا ٛوالىؾؿُت ،خُث أن الجهل بالضًً
ًجهلهم ٌهِشىن في َغاى عوحي ٌُ ّ
ؿهل إلاً ًغٍض الخأزحر َيهم ،وفي الشٓاَت
الضًيُت اإلاهخضلت خماًت لُ٘غ الؿالب مً اؾخًالله أو مداولت اؾخمالخه
لخبني بهؼ الغؤي وألاَٙاع اإلاىدغَت ،التي ال جخُٔ مو وؾؿُت ؤلاؾالم
وانخضاله" [.[15
 جغبُت الؿالب نلى اخترام الهلماء والُٓهاء ،وعبؿهم بالشٓاث ممًًخطُىن بالهلم والخٓىي " [ ،]20وطل ٚلُأزظوا الهلم مً أَله،
ُ
وٍؿلبىا الُخىي ممً صحذ نُٓضتهم وش ِهض لهم بالطالح وؾهت الهلم.
 ٌهمل اإلاهلم نلى " جىنُت الؿالب وجشُُٓهم إلاىاحهت ألاَٙاعُ
واإلاهخٓضاث اإلاىدغَت التي ج ّغوج لها بهؼ الجهاث مً زال ٛوؾاةل
الاجطا ٛاإلاسخلُت ،وبساضت جل ٚألاَٙاع التي حؿتهضٍ الخأزحر في
ُمهخٓضاث الىاشئت ،وؾغٍٓت جُ٘حرَم ،وهكغتهم ئلى ٖشحر مً ألامىع
الضًيُت والاحخمانُت والاْخطاصًت والؿُاؾُت التي ٌهِشها اإلاجخمو "
[.[15
 جدظًغ الؿالب مً اإلاطاصع يحر اإلاىزىْت التي ًغحو ئلها بهػهم،وٍأزظون منها ألاخٙام ،وَهخبرونها اإلاطاصع ألاؾاؾُت للخلٓي [.[15
ُ
 ًٓىم مً ًمخل ٚالهلم الشغعي مً اإلاهلمحن بشغح اإلاطؿلحاثالشغنُت التي ْض ًٓو َيها الخباؽ لضي الؿالب " ،وجىغُذ مضلىٗ ٛل
منها في ؤلاؾالم ،وغبـ َظٍ اإلاطؿلحاث بػىابؿها الشغنُت ،بهُضا
نً الخأوٍل والخدغٍَِ٘ ،شحرا ما ٌؿخًل صناة الُ٘غ اإلاىدغٍ جلٚ
اإلاُاَُم لخٙىن مخ٘أ إلاا ًُماعؾىٍ مً أنما ٛإلْىام الهامت بأن ما
ًٓىمىن به حؼء مً الضًً [.[15
 يغؽ خب الىؾً في هُىؽ اليشء ،مً أحل أن ًبخهضوا مً ٗل ماًػغ َظا الىؾً الظي أنؿاَم ال٘شحر " [.[19
 ًُ ّٓىي َيهم عوح اإلاؿإولُت الُغصًت والجمانُت ،والىالء للىؾً وُْمه،
والخطحُت مً أحل اإلاشاعٖت في الحُاف نلى أمىه وؾالمخه ،وجٓضًم
اإلاطلحت الهامت نلى اإلاطلحت الخاضت [.[21
ُ
 جٓىٍم الؿلىٕ الخاؾئ اإلاسل باألمً نً ؾغٍٔ بغامج جىنىٍتوجشُُُٓت لخصحُذ اإلاُاَُم الخاؾئت ،ولخٓىٍم أي ؾلىٕ مهىج لضي
الؿالب [.[22
 -نلى اإلاهلم أن يهخم بخهؼٍؼ الؿلىٕ الؿلُم لضي ؾالبه ،وطل ٚبدصجُو

وأَٙاعَم ،و" جيشئت الؿالب نلى اؾخسضام الحىاع ،والهمل نلى ئشانت
زٓاَت الحىاع في مدُـ اإلاضعؾت ،واؾخًالله في جىنُت الؿالب
ُومىاْشتهم ،مً زال ٛجىؾُو ْىىاث الاجطا ٛبحن الؿالب ومهلمه "
(البٓمي )18،هي مً ألامىع اإلاؿخسضمت في اإلاإؾؿاث الخهلُمُت ،والتي
ٌصجهها الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت وٍضنى لها.
اإلاضاعؽ وألامً الُ٘غي:
ًإٖض الُىؾِ [ ]12نلى أن الخهلُم ٌهض أخض الغٗاةؼ ألاؾاؾُت التي
ٌؿعى اإلاجخمو مً زاللها ئلى جدُٓٔ ألامً والاؾخٓغاعَ ،األمً
والاؾخٓغاع لً ًخدٓٓا ئال مً زال ٛالىعي الهمُٔ بالهُٓضة ،والٓضعة
نلى الخمُحز بحن الطىاب والخؿأ ،والٓضعة نلى جدُحز الظاث الٖدؿاب
اإلاؼٍض مً اإلاهغَت ،وٍغجبـ ألامً اعجباؾا وزُٓا بالتربُت والخهلُم ،ئط بٓضع
ما حًغؽ الُٓم ألازالُْت ،والًاًاث الىبُلت لضي أَغص اإلاجخمو ٌؿىص
طل ٚاإلاجخمو ألامً والاؾخٓغاع ،وحهض التربُت أخض ألاوؿاّ الاحخمانُت
التي جلهب صوعا مهما في الحُاف نلى بىاء اإلاجخمو واؾخٓغاعٍ خُث ًغي
نلماء الىُـ أن للتربُت وقُُت مهمت وخُىٍت في بىاء اإلاجخمو وبٓاةه مً
زال ٛما ًٓضمه الىكام الخهلُمي مً مهاًحر وُْم للمجخمو مً حُل
ئلى آزغ.
وبما أن اإلاضعؾت هي التي ْض جدى ٛصون اهدغاٍ الؿالبَ ،انها ْض
جدؿبب َُه ،لظا ًغي اإلاالٙي [ ]15أن اإلاإؾؿاث الخهلُمُت حهمل نلى
أن ال جٙىن مىؿلٓا لالهدغاَاث الُ٘غٍت ،وأال ًجض مىازا مالةما ليشغ
أَٙاعَم صازل اإلاضعؾت التي جمشل بِئت مًغٍت ومىاؾبت ل٘شحر مً صناة
الُ٘غ.
مؿإولُت اإلاهلم في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي:
اإلاهلم أخض الغٗاةؼ اإلاهمت التي جٓىم نليها التربُت وزاضت مهلم
الطُىٍ ألاولُت ،وحهخمض نلُه اإلاإؾؿاث الخهلُمُت في جدُٓٔ أَضاَها
التربىٍت والخهلُمُت؛ ولظلَٓ ٚض أولخه الضو ٛنلى ازخالٍ َلؿُتها
وأَضاَها وجىحهاتها اَخماما بالًا بانخباعٍ نىطغا عةِؿا ومإزغا في
الهملُت التربىٍت ،وؾهذ الهخٓاةه ُ
وخؿً ازخُاعٍ وجأَُله ،وجؿىٍغ أصاةه
؛ لُخمً٘ مً الُٓام بهمله نلى أٖمل وحه.
وللمهلم شخطُت مإزغة في ؾالبهَ ،هى ًلخٓي بهم زالَ ٛترة
الخهلم ،وٍم٘شىن مهه وْخا لِـ بالٓطحر ،وبظلَ ٚهم " ؾِخأزغون
ّ
بهضًه وؾلىٖهُ ،وٍٓلضون أَهاله وٖشحرا مً جطغَاجه ،ولظا ًيبغي أن
ًٙىن ْضوة خؿىت لهم في حمُو أخىاله ،وٍخهامل مههم باألزالّ
ؤلاؾالمُت " [ ،]16ختى ًٓبلىا نلُه ،وَؿخُُضوا مىه ،وٍأزظوا نىه.
وهكغا ألَمُت الضوع اإلاىىؽ باإلاهلم ،واإلاؿإولُاث التي ًإصيها ججاٍ
مجخمهه ،والٓضوة التي ًُمشلها أمام ؾالبه َال بض له " أن ٌؿدىض في نمله
وؾلىٖه ئلى ْانضة َ٘غٍت مخِىت ،ونُٓضة ئًماهُت ْىٍت ،جىبشٔ مً
ؤلاًمان باهلل حهالى ،والُهم الُهلي لإلؾالم ٖىكام َ٘غي وؾلىٗي ًدترم
ؤلاوؿانُ ،وَهلي مً مٙاهت الهٓل ،وٍدؼ نلى الهلم والهمل والخلٔ "
[ ،]17وبظلًٙ ٚىن اإلاهلم صحُذ اإلاهخٓض ،ؾلُم الُ٘غُ ،مؿخُٓم
الؿلىْٕ ،اصعا باطن هللا حهالى نلى جىحُه ؾالبه وئعشاصَم ،وئضالح
َ٘غَم ،وخماًتهم مً الاهدغاٍ ،وحهضًل ما َؿض مً ؾلىٖهم ،وحهؼٍؼ
أمنهم الُ٘غي ،لُٙىهىا بظل ٚأَغاصا ضالححن في اإلاجخمو.
وللمهلم صوع ًٓىم به ،ومؿإولُاث ًػؿلو بها ججاٍ ؾالبه ومجخمهه
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بضوعٍ بيؿبت  %100في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي وٖشُذ نً مجمىنت مً
الطهىباث التي حهترع ُْام اإلاهلم بضوعٍ وهي ٖثرة نضص الحطظ،
ٖثرة أنضاص الؿالب صازل الُطل الىاخض ،الخأزحر الؿلبي لىؾاةل
ؤلانالمٖ ،ثرة ألانباء واإلاهام التي ًٙلِ بها اإلاهلم ،نضم جىَغ الىْذ
الٙافي إلاىاْشت الؿالب في ْػاًا زاعج اإلآغع الضعاس ي ،جضوي زٓاَت
الحىاع بحن الؿالب.
أما صعاؾت الحاعسي [َٓ ]10ض َضَذ ئلى الخهغٍ نلى صعحت ئؾهام
ؤلانالم التربىي في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت وْض
اؾخسضم اإلاىهج الىضُي وْض جىضلذ ئلى أن صعحت ئؾهام ؤلانالم
التربىي في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت ٗاهذ
مخىؾؿت وأن صعحت اإلاىآَت نلى أَمُت ئؾهام ؤلانالم التربىي
في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت ٗاهذ بضعحت
نالُت حضا.
وَضَذ صعاؾت الحغبي [ ]6ئلى ال٘شِ نً صوع مىهج الهلىم
الشغنُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب الطِ الشالث الشاهىي
ومهغَت الطهىباث التي جدى ٛصون جدُٓٔ مىهج الهلىم الشغنُت
إلاُاَُم ومػامحن ألامً الُ٘غي والخهغٍ نلى أَم اإلآترخاث التي مً
شأنها ػٍاصة َانلُت الضوع الظي ٌؿهم به مىهج الهلىم الشغنُت في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىضُي وجىضلذ ئلى أن صعحت
مماعؾت وجؿبُٔ ما مً شأهه حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي الؿالب حاءث
بضعحت نالُت في مجا ٛألاَضاٍ واإلادخىي ومخىؾؿت في مجا ٛؾغّ
الخضعَـ والىؾاةل والخٓىٍم.
أما صعاؾت اإلاالٙي [َٓ ]15ض َضَذ ئلى ال٘شِ نً أؾباب
ؤلاعَاب وأؾباب الاهدغاٍ الُ٘غي اإلاإصي ئلُهٖ ،ما َضَذ ئلى ال٘شِ
نً صوع اإلاإؾؿاث الخهلُمُت في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي وجٙىهذ نُىت
الضعاؾت مً ( )975نػى َُئت جضعَـ في الجامهاث الؿهىصًت ،ومً
أبغػ هخاةج َظٍ الضعاؾت أن الهىامل وألاؾباب التي ْض جإصي ئلى
ؤلاعَاب هىنان :مباشغة جخػمً أؾباب ونىامل َ٘غٍت وصًيُت
وؾُاؾُت زاعحُت وؾُاؾُت صازلُت ،ويحر مباشغة حشخمل نلى أؾباب
شخطُت وجغبىٍت جإصي ئلى الاهدغاٍ الُ٘غي الظي ًٓىص ئلى ؤلاعَاب.
وأن اإلاإؾؿاث الخهلُمُت جماعؽ صوعَا في مجا ٛجدُٓٔ ألامً الُ٘غي
بضعحت مخىؾؿت.
الدراشاث ألاحنبةت:
َضَذ صعاؾت متن وبىلىجً [ ]26ئلى بُان ألازغ ال٘بحر للتربُت
والخهلُم في جدُٓٔ ألامً الٓىمي في عوؾُا بٙاَت أبهاصٍ وٖشُذ نً
أن ألامً الاْخطاصي والهؿ٘غي ال ًمً٘ أن ًدٓٓا الؿمأهِىت
والاؾخٓغاع صون ألامً الخٓني ،وأٖضث نلى أَمُت الخهلُم في جدُٓٔ
ألامً.
أما صعاؾت جىملُيؿىن [َٓ ]27ض َضَذ ئلى ؤلاشاعة ئلى اَخمام
اإلاإؾؿاث الخهلُمُت بخهؼٍؼ مباصب ألامً الُ٘غي مً زال ٛصمج الُٓم
ألازالُْت والشٓاَُت في اإلاىاهج التربىٍت في أمغٍٙا واؾخسضم اإلاىهج
الخدلُلي وزلطذ الضعاؾت ئلى أن اإلاضعؾت واإلاهلم ًإصًان صوعا عةِؿا
في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي وطل ٚمً زال ٛالجهىص التي ًبظلىنها في وشغ
مُاَُ ـم الُٓ ـم وألاز ـالّ والشٓ ـاَ ـت وال ـتي حه ـض م ـً ألاؾـ ــ ال ـخ ـغب ـىٍ ـت التي

أصحاب الؿلىٕ الؿىي وؤلاشاصة بهم ،والشىاء نليهم لحزصاصوا ئْباال
نلُه ،وفي اإلآابل خث أصحاب الؿلىُٖاث اإلاسالُت لالْخضاء بهم [.[23
 حصجُو الؿالب نلى الٓغاءة وال٘خابت والاؾالم اإلاخىىم " الحؿحن [،]29واؾخًال ٛألاوْاث باإلاُُض؛ وطل ٚألن " الُغاى ونضم جىكُم الىْذ
ٌهخبر مً الهىامل الغةِؿت التي جإصي ئلى الاهدغاٍ " [.[24
ّ
ُ
 ًُدظع اإلاهلم ؾالبه مً زؿىعة الخهطب بجمُو أشٙاله ،ومسخلِضىعٍٗ ،الخهطب في الغأي ،والخهطب لجمانت أو ؾاةُت مهُىتٖ .ما
ّ
ًىضح لؿالبه ألازؿاع اإلاترجبت نلى جٓلُض يحر اإلاؿلمحن في ُمهخٓضاتهم،
ناصاتهم وجٓالُضَم ،وٗل ما ًغجبـ بشٓاَتهم وٍسخظ بهم.
وٗان مً أَم الجهىص التي ْامذ بها اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي إلاىاؾىيها ما ًلي:
 .1الاَخمام بالخهلُم ،والهمل نلى وشغٍ في حمُو مىاؾٔ اإلامل٘ت:
وبظل ٚعبؿذ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت حهلُمها باإلاىهج ؤلاؾالمي،
َٙان الخهلُم نامل جدطحن غض ُمسخلِ الاهدغاَاث الُ٘غٍت
والؿلىُٖتَ ،هؼػث به ألامً الُ٘غي لضي مىاؾىيها.
وحهض مىاهج الخهلُم مً أَم وؾاةل وشغ الىعي ألامني لضي
الؿالب وخماًتهم مً الاهدغاٍ ،خُث ئن مىاص التربُت ؤلاؾالمُت مىاص
أؾاؾُت وجضعؽ بشٙل م٘شِ في حمُو مغاخل الخهلُم الهامَُ ،ي
صعاؾت الهجزي [ ]25خى ٛالخطىع الاؾتراجُجي لخهؼٍؼ ألامً الُ٘غي مً
زال ٛمىاهج الخهلُم الشاهىي الؿهىصي خُث اجسظ الباخث مٓغعاث
الهلىم الشغنُت أهمىطحا لهظٍ الضعاؾت ،وأزبدذ هخاةجها بأن مٓغعاث
الهلىم الشغنُت في التربُت والخهلُم بىِذ لخدطحن اإلاجخمو مً
الاهدغاٍ الُ٘غي ،وحهؼٍؼ ألامً الُ٘غي ،وجغؾُش اإلاىهج ؤلاؾالمي اإلابني
نلى الانخضا ٛوالىؾؿُت والاؾخٓامتٖ ،ما أوضحذ الضعاؾت أن الُٓم
ؤلاؾالمُت ًمً٘ أن جٙىن أصاة بىاء ال َضم ئطا ما صعؾذ جضعَؿا
مؿخُٓما.
 .4الدراشاث الصابقت
َضَذ صعاؾت الخغجي [ ]3ئلى ُْاؽ َانلُت اإلاغشض الؿالبي في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت بمضًىت الغٍاع
واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي الخدلُلي وجىضلذ الضعاؾت ئلى أن
اإلاضعاء واإلاغشضًً مىآَىن وبشضة نلى َانلُت اإلاغشض الؿالبي في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت ومىآَىن نلى وحىص
الطهىباث التي حهترع اإلاغشضًً في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي وأوضذ بيشغ
وئشانت زٓاَت ومػامحن ألامً الُ٘غي في اإلاجخمو اإلاضعس ي.
أما صعاؾت بً زغٍِ [َٓ ]4ض َضَذ ئلى الخهغٍ نلى صوع وٖالء
اإلاضاعؽ في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت واإلاهىْاث
التي حهُٔ جدُٓٔ ألامً الُ٘غي باإلاضاعؽ الشاهىٍت واؾخسضم الباخث
الىضُي وجىضلذ ئلى أن َىإ مُهىما واضحا لألمً الُ٘غي لضي
 %54مً أَغاص الهُىت وجىضلذ ئلى أن اإلاهلم اإلاىدغٍ مهىّ مً
مهىْاث جدُٓٔ ألامً الُ٘غي وأن مً أَم اإلاهىْاث جأزحر الؼمالء
وألاْغان نلى الؿالب.
وَضَذ صعاؾت الهخُبي [ ]5ئلى الخهغٍ نلى صوع اإلاهلم في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت والخهغٍ نلى الطهىباث التي
حهُٔ ُْامه بهظا الضوع وٖشُذ هخاةجها بأن مهلم اإلاغخلت الشاهىٍت ًٓىم
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نباعة نً مهىْاث حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي
ؾالباث الطُىٍ ألاولُت بجضة ونضص نباعجه ( )11نباعة ،وْض جم
اؾخسضام أؾلىب لُ٘غث ) (likertزماس ي الخضعج (صاةما ،يالبا ،أخُاها،
هاصعا ،أبضا) لُٓاؽ صعحت اإلاماعؾت للضوعٖ ،ما جم اؾخسضام اإلآُاؽ
الخماس ي (ٖبحرة حضاٖ ،بحرة ،مخىؾؿت ،غهُُت ،غهُُت حضا) لُٓاؽ
صعحت اإلاهىّ وبظل ٚأضبدذ الاؾدباهت في ضىعتها ألاولُت ولُٓاؽ
الطضّ الكاَغي (ضضّ اإلاد٘محن) جم نغغها نلى مجمىنت مً
اإلاد٘محن مً طوي الازخطاص؛ بهضٍ ئضضاع الح٘م إلاضي وغىح
ضُايت الهباعاث واهخمائها للمدىع الظي وعصث َُه ،وفي غىء اْتراخاث
اإلاد٘محن َُما اجُٔ نلُه أٖثر مً ( )%80جم حهضًل بهؼ الهباعاث
وخظٍ بهػها خُث ٗاهذ ( )35نباعة زم اؾخٓغث نلى ( )31نباعة و
مً أحل الخأٖض مً ضضّ الاؾدباهت الضازلي ،جم جىػَهها نلى ()31
شخطا مً مجخمو البدث يحر أَغاص الهُىت مً اإلاهلماث ،واجطح بأن
ُْم مهامالث الاعجباؽ صالت ئخطاةُا وهي ُْم نالُت ،وجم خؿاب
الشباث باؾخسضام مهاصلت ألُا ٖغوهبار وبلٌ مهامل الشباث ال٘لي
لالؾدباهت ( ،)0.971وحشحر َظٍ الُٓم الهالُت ئلى ضالخُت الاؾدباهت
للخؿبُٔ و ئمٙاهُت الانخماص نلى هخاةجها والىزىّ بها .والجضو )1( ٛو()2
و( )3جىضح طل:ٚ

ًبنى نليها اإلانهاج.
وَضَذ صعاؾت هاٖبىصًا [ ]28ئلى البدث في أَمُت حهؼٍؼ ألاؾـ
الشٓاَُت في اإلانهاج ٖأخض ؾبل جؿىٍغ ألامً الُ٘غي وجىمُخه لضي الؿلبت
وَضَذ أًػا ئلى جىغُذ أزغ الشٓاَت نلى حهلم ألاؾُا ٛوحهؼٍؼ مُهىم
ألامً الُ٘غي.
 .5الطزيقت وإلاحزاءاث
أ .منهج الدراشت
اجبهذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي اإلاؿخي؛ إلاىاؾبخه لؿبُهت البدث.
ب .مجخمع الدراشت
جٙىن اإلاجخمو مً حمُو مهلماث الطُىٍ ألاولُت بم٘خب حهلُم
شما ٛحضة ونضصًَ ( )1071مهلمت [.[29
ج .عةنت الدراشت
جم ازخُاع الهُىت بالؿغٍٓت الهشىاةُت البؿُؿت وْض جٙىهذ مً
 100مهلمت.
د .أداة الدراشت
جم بىاء الاؾدباهت ٖأصاة في َظٍ الضعاؾت ،وجٙىهذ مً مدىعًٍ:
اإلادىع ألاو :ٛنباعة نً صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت ونضص نباعاجه ( )20نباعة .اإلادىع الشاوي:

حدول 1
معاملث رالرجبا بن الدرحت الكلةت لك محىر من محاور رالشدباةت واملجمى الكلي للشدباةت
املحاور
 -1صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي
 -2مهىْاث حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي ؾالباث اإلاغخلت.

معام رالرجبا
**0.878
**0.891

** صا ٛنىض اإلاؿخىي ( * )0.01صا ٛنىض اإلاؿخىي ()0.05

حدول 2
معام ارجبا ك عبارة مع درحت املحىر الذي جنخمي إلةه
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معام رالرجبا
**0.819
**0.882
**0.782
**0.698
**0.844
**0.844
**0.640.
**0.752
**0.681.
**0.907
**0.925
**0.880

معام رالرجبا
**0.827
**0.908
**0.856
**0.844
**0.843
**0.894
**0.855
**0.827

رقم العبارة
13
14
15
16
17
18
19
20

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معام رالرجبا
**0.862
**0.932
**0.961.
**0.929
**0.892
**0.941
**0.905
**0.953
**0.892
**0.941
**0.905

** صا ٛنىض اإلاؿخىي ( * )0.01صا ٛنىض اإلاؿخىي ()0.05

حدول 3
ً
معاملث ثباث أداة البحث طبقا ملحاورها املخخلتفت
املحىر
صوع مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت
مهىْاث حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت
الاؾدباهت ٖٙل
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عدد العباراث
20
11
31

معام ألتفا كزوةباخ
0.943
0.964
0.971

حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت؟ جم اؾخسغاج اإلاخىؾؿاث
الحؿابُت والترجِب لُٓاؽ صعحت حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً
الُ٘غي لضي ؾالباث الطُىٍ ألاولُت بجضةٖ ،ما َى مىضح في
الجضو ٛالخالي:

وبهض جٓىحن الاؾدباهت اؾخٓغث نلى مدىعًٍ و( )31نباعة ٗالخالي:
اإلادىع ألاو )20( :ٛنباعة ،اإلادىع الشاوي )11( :وبظل ٚأضبدذ الاؾدباهت
في ضىعتها النهاةُت.
 .6النخائج
أوال :لإلح ـابـ ـت ن ـلـ ـى الـؿ ـإا ٛألاو :ٛم ـا صوع مهلم ـت الطُ ـىٍ ألاول ـُ ـت َـ ـي

حدول 4
التفكزي
لدي طالباث الصتفىف ألاولةت بجدة
ملخىشط الحصابي والترجيب لقةاس درحت حعزيز معلمت الصتفىف ألاولةت لألمن
املخىشط الحصابي
4445
4438
4419

الترجيب
3
4
6

درحت املمارشت للدور
صاةما
صاةما
صاةما

4

حهمل نلى حهؼٍؼ ُْم الىؾىُت والدؿامذ التي ًضنى ئليهما الضًً الحىُِ.

4418

7

صاةما

5

حهمل نلى جدُٓٔ الاهخماء الىؾني لضي الؿالباث.
جىقِ مدخىي اإلآغع بما ٌهؼػ ألامً الُ٘غي.
حهمل نلى الخسُُِ مً الػًىؽ الىُؿُت والاحخمانُت التي حهِشها بهؼ الؿالباث.
جخمشل الٓضوة الحؿىت لضي الؿالباث في ألاْىا ٛوألاَها.ٛ
حهمل نلى الحض مً الؿلىٕ الهضواوي لضي الؿالباث.
جضعب الؿالباث نلى أؾالُب غبـ الىُـ.
حهمل نلى الحض مً الخٓمظ والخٓلُض الؿلبي لضي الؿالباث.
جدظع الؿالباث مً الشاتهاث واإلايشىعاث اإلاػللت وزؿىعة جغوٍجها.
جىحه الؿالباث ئلى خؿً ازخُاع الطضًٓاث.
حصجو الؿالباث نلى الحغٍت اإلاؿإولت في ئبضاء الغأي.
جدظع الؿالباث مً أزؿاع الخبهُت الُ٘غٍت الؿلبُت للمظاَب والشٓاَاث الىاَضة.
جضعب الؿالباث نلى خل اإلاش٘الث الُ٘غٍت.
حصجو الؿالباث نلى اإلاشاعٖت في اإلاىاؾباث الىؾىُت.
جخهاون مو اإلاغشضة الؿالبُت في خل مشاٗل الٓلٔ والاٖخئاب لضي الؿالباث.
جىحه الؿالباث لالؾخُاصة الاًجابُت مً وؾاةل الاجطا ٛوجٓىُت اإلاهلىماث.
جبحن للؿالباث آلازاع الؿِئت لإلعَاب والهىِ نلى أمً الىؾً واإلاىاؾً.
اإلاخىؾـ ال٘لي

4410

8

صاةما

3426
243
4468
3491
244
3436
3480
4496
3482
2488
2445
3445
245
4،20
3488
3445

15
20
2
9
19
14
12
1
11
16
17
13
18
5
10

يالبا
هاصعا
صاةما
يالبا
هاصعا
يالبا
يالبا
صاةما
يالبا
أخُاها
أخُاها
يالبا
هاصعا
صاةما
يالبا
يالبا

الزقم
1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

العبارة
جدث الؿالباث نلى الخمؿ ٚبالضًً واإلاداَكت نلى َغاةػه.
حشهغ الؿالباث بأَمُت الىخضة والهمل الجماعي.
جىمي لضي الؿالباث الشهىع باإلاؿإولُت الُغصًت نً أمً الىؾً ومٓضعاجه.

ٌهىص ل ٚئلى نضص مً اإلاهىْاث التي حهترغها وحهُٔ جِؿحر نملها
وحاءث في الترجِب ألاو ٛالهباعة ( " ")13بمخىؾـ خؿابي ( )4496أما
الهباعة ( " " )7خُث حاءث في الترجِب ألازحر بمخىؾـ خؿابي مٓضاعٍ
(.)243
لإلحابت نلى الؿإا ٛالشاوي :ما مهىْاث حهؼٍؼ مهلمت الطُىٍ
ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي ؾالباث الطُىٍ ألاولُت بجضة؟ جم
اؾخسغاج اإلاخىؾؿاث الحؿابُت والترجِب لُٓاؽ صعحت مهىْاث حهؼٍؼ
مهلمت الطُىٍ ألاولُت لألمً الُ٘غي لضي ؾالباث الطُىٍ ألاولُت
بجضة ٖما َى مىضح في الجضو ٛالخالي:

حشحر الىخاةج ئلى أن مماعؾت مهلمت الطُىٍ ألاولُت لضوعَا في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت بجضة حاءث بضعحت مماعؾت
(يالبا) ،وخطلذ نلى مخىؾـ خؿابي ( )3445و جغاوخذ نباعاث َظا
اإلادىع بحن صعحت مماعؾت (صاةما) ومخىؾـ خؿابي ()4496وصعحت
مماعؾت (هاصعا) بمخىؾـ خؿابي ( )243خُث حاءث ( )8نباعاث بضعحت
مماعؾت (صاةما) وحهؼو الباخشت طل ٚئلى أن مهلمت الطُىٍ ألاولُت
جضعٕ أَمُت حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت َهى جٓىم
بضوعَا في أيلب ألاخُان ،و( )3نباعاث بضعحت مماعؾت (هاصعا) ،مما ًضٛ
نلى أن مهلمت الطُىٍ ألاولُت بالغيم مً ٗىنها جضعٕ أَمُت صوعَا في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي ئال أنها ال حؿخؿُو الُٓام بٙل جل ٚألاصواع عبما

حدول 5
املخىشط الحصابي والترجيب لقةاس درحت معىقاث حعزيز معلمت الصتفىف ألاولةت لألمن التفكزي لدي طالباث الصتفىف ألاولةت بجدة
رقم العبارة
1
2
3
4

العبارة
الٓطىع في ئنضاص وجأَُل مهلماث الطُىٍ ألاولُت.
ٖثرة اإلاهام التي جٓىم بها مهلمت الطُىٍ ألاولُت.
نضم وغىح مُهىم ألامً الُ٘غي مً زال ٛاإلاىاهج.
نضم وغىح مُهىم ألامً الُ٘غي لضي بهؼ مهلماث الطُىٍ ألاولُت.
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املخىشط الحصابي
3466
4440
4462
3486

الترجيب
8
4
1
7

درحت املعىق
مخىؾؿت
ٖبحرة
ٖبحرة
ٖبحرة

6

5
6
7
8
9
10
11

1

يُاب صوع اإلاهلم ٖٓضوة ضالحت لخىحُه الؿلىٕ.
نضم اؾخسضام مهلماث الطُىٍ ألاولُت لىؾاةل وأؾالُب جضعَؿُت إلاهالجت الاهدغاَاث الُ٘غٍت
ٖشاَت الؿالباث في الطِ الىاخض.
غهِ الخهاون بحن اإلاضعؾت واإلاإؾؿاث ألامىُت بالضولت لخهؼٍؼ ألامً الُ٘غي.
نضم وحىص صوعاث في ألامً الُ٘غي إلاهلماث الطُىٍ ألاولُت.
الخأزحر الؿلبي والٓىي لىؾاةل الاجطا ٛنلى الؿالباث.
ْلت الخؿـ اإلاغٖؼٍت التي حهنى بمىغىم ألامً الُ٘غي.
اإلاخىؾـ ال٘لي
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11
9
2
8
3
6
10

2445
3431
4461
4434
4460
3487
3430
3470

مخىؾؿت
مخىؾؿت
ٖبحرة
ٖبحرة
ٖبحرة
ٖبحرة
مخىؾؿت
ٖبحرة

• صعاؾت لىغو جطىع مٓترح لخهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث
الطُىٍ ألاولُت.
• صوع مشغَت الطُىٍ ألاولُت في مخابهت مهلماث الطُىٍ ألاولُت
للُٓام بضوعًَ في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت.
املزاحع
أ .املزاحع العزبةت
] [1الشهغيَ ،اًؼ بً نلي ( .)ٌ1427صوع اإلاضاعؽ الشاهىٍت في وشغ الىعي
ألامني ،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة .حامهت هافي الهغبُت للهلىم
ألامىُت ،الغٍاعْ ،ؿم الهلىم الاحخمانُت.
] [2الٓغوي ،مدمض بً هاضغ ( )2004الضوع ألامني للمإؾؿاث الخهلُمُت.
هضوة اإلاجخمو وألامًٗ .لُت إلالَ ٚهض ألامىُت 2/24-21 .الغٍاع.
] [3الخغجي ،نبض الىاخض بً نبض الهؼٍؼ (َ )ٌ1431انلُت اإلاغشض
الؿالبي في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت
بالغٍاع ،عؾالت ماحؿخحر ،حامهت هافي الهغبُت للهلىم ألامىُت،
الغٍاع.
] [4ابً زغٍِ ،ؾهىص بً مدمض ( )ٌ1427صوع وٖالء ؤلاصاعة اإلاضعؾُت
في جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي الؿالب ،عؾالت ماحؿخحر ،حامهت
هافي الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاع.
] [5الهخُبي ،نبض اإلاجُض بً ؾلمي ( )ٌ1428صوع اإلاهلم في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت ،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة.
حامهت اإلال ٚؾهىص ،الغٍاعٗ ،لُت التربُتْ ،ؿم التربُت.
] [6الحغبي ،حبحر بً ؾلُمان ؾمحر الهلىي ( )ٌ1428صوع مىاهج الهلىم
الشغنُت في الؿىت الشاهُت الشاهىٍت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي
الؿالب ،عؾالت صٖخىعاة ،حامهت أم الٓغي ،م٘ت اإلا٘غمت.
] [7الؿهضوي ،نبضهللا ضالح ( )2001صعاؾت الؿلىٕ الهضواوي في
اإلاضاعؽ الشاهىٍت بمضًىت الغٍاعْ .ؿم البدىر التربىٍت .ئصاعة
التربُت والخهلُم بمىؿٓت الغٍاع.
] [8الترٗي ،نبض هللا بً مدؿً ( .)ٌ1422ألامً الُ٘غي ونىاًت اإلامل٘ت
الهغبُت الؿهىصًت به ،م٘ت اإلا٘غمت ،عابؿت الهالم ؤلاؾالمي.
] [9الًامضي ،خمضان بً أخمض و نبض الجىاص هىع الضًً مدمض (1426
ٌ) .جؿىع هكام الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،م٘خبت
الغشض ،الغٍاع ،ؽ .2
] [10الحاعسي ،ػٍض بً ػاًض أخمض ( )ٌ1428ئؾهام ؤلانالم التربىي في
جدُٓٔ ألامً الُ٘غي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت بم٘ت اإلا٘غمت،
عؾالت ماحؿخحر ،حامهت أم الٓغي ،م٘ت اإلا٘غمت.

حشحر الىخاةج ئلى أن صعحت اإلاهىْاث التي جىاحه مهلمت الطُىٍ
ألاولُت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت بجضة حاءث بضعحت
ٖبحرة ،وخطلذ نلى مخىؾـ خؿابي ( )3470وباليؿبت للهباعاث الىاعصة
في مدىع اإلاهىْاث َٓض جغاوخذ بحن الضعحت ال٘بحرة والضعحت اإلاخىؾؿت
خُث حاءث ( )7نباعاث بضعحت ٖبحرة ،و( )4نباعاث بضعحت مخىؾؿت،
وٗاهذ مً أْىي اإلاهىْاث التي جىاحه مهلمت الطُىٍ ألاولُت في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت هي الهباعة ( ")3نضم وغىح مُهىم
ألامً الُ٘غي مً زال ٛاإلاىاهج " والتي حاءث في الترجِب ألاو ٛبمخىؾـ
خؿابي ( )4462أما أْل اإلاهىْاث صعحت مً وحهت هكغ مهلماث
الطُىٍ ألاولُت َٙاهذ الهباعة ( " )5يُاب صوع اإلاهلم ٖٓضوة ضالحت
لخىحُه الؿلىٕ " خُث حاءث في الترجِب ألازحر بمخىؾـ خؿابي
مٓضاعٍ ( )2445وحهؼو الباخشت طل ٚعبما ئلى أن مهلمت الطُىٍ ألاولُت
جضعٕ صوعَا ولً٘ حهترغها نضص مً اإلاهىْاث التي جدض مً جُهُل طلٚ
الضوع بشٙل ئًجابي.
 .7الخىصةاث
• وغو مهاًحر صُْٓت نىض حهُحن مهلمت الطُىٍ ألاولُت ،وٖظلٚ
خغص ئصاعة اإلاضعؾت نلى جىحيهها لخهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث
اإلاغخلت.
• غغوعة اَخمام اإلاإؾؿاث التربىٍت والخهلُمُت بالخيؿُٔ مو مإؾؿاث
اإلاجخمو اإلاضوي لؿغح مشل َظٍ الٓػاًا ووغو الخؿـ والبرامج للىْاًت
مً الاهدغاٍ والخؿىع لضي الىاشئت ومهالجتها.
• جضعٍب مهلماث الطُىٍ ألاولُت نلى زطاةظ مغخلت الطُىٍ
ألاولُت وخاحت مخهلماتها ئلى مهاعاث خل اإلاش٘الث الُ٘غٍت.
• ج٘شُِ الضوعاث في ألامً الُ٘غي إلاهلماث الطُىٍ ألاولُت.
• جٓلُظ مهام مهلمت الطُىٍ ألاولُت لخخمً٘ مً الُٓام بضوعَا في
حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضي مخهلماتها.
• الالتزام بالىطاب اإلادضص لهضص اإلاخهلماث صازل الطِ لِؿهل نلى
مهلمت الطُىٍ ألاولُت جٓضًم وحهؼٍؼ ألامً الُ٘غي لضيهً.
ّ
الطلت لخدُٓٔ
• جػمحن اإلآغعاث الضعاؾُت بهؼ اإلاىغىناث طاث ِ
ألامً الُ٘غي ،والىكغ ئلى جؿىٍغَا جؿىٍغا مؿخمغا إلاٙاَدت شتى أشٙاٛ
الاهدغاٍ الُ٘غي.
• الاَخمام بالبدىر الهلمُت في صعاؾت أؾباب َظٍ الكاَغة ووغو
الحلى ٛوالؿبل الىْاةُت للحض منها.
الضعاؾاث اإلآترخت:
• ئحغاء صعاؾت ممازلت لضوع مهلمت اإلاغخلت اإلاخىؾؿت لضوعَا في حهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي لضي مخهلماث اإلاغخلت.
280

] [21الجحني ،نلي َاًؼ ( )ٌ 1420صوع مإؾؿاث الخهلُم الىؾىُت في
ئصعإ اإلاؿإولُت الىؾىُت ،أٗاصًمُت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت،
الغٍاع.
] [22الؿلُمان ،ئبغاَُم بً ؾلُمان ( .)ٌ1427صوع ؤلاصاعاث اإلاضعؾُت
في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي للؿالب ،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة،
حامهت هافي الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاعْ ،ؿم الهلىم
ؤلاصاعٍت.
] [23الٓغغاويً ،ىؾِ (1994م) .الغؾى ٛوالهلم ،مإؾؿت الغؾالت،
بحروث.
] [24مغاص ،أخمض خامض امبابي ( .)ٌ1425أزغ حشغص العجؼة واإلاهىْحن
وأصحاب اإلاؿألت وألاؾُا ٛنلى أمً اإلاجخمو ،بدث مٓضم لىضوة
اإلاجخمو وألامً في صوعتها الؿىىٍت الشالشت واإلاىهٓضة في الُترة مً
ٗ ،ٌ1425/2/24 21لُت اإلالَ ٚهض ألامىُت ،الغٍاع.
] [25الهجزي ،نبضالهؼٍؼ بً خؿحن ( )2014جطىع اؾتراجُجي لخهؼٍؼ
ألامً الُ٘غي مً زال ٛمىاهج الخهلُم الشاهىي الؿهىصي ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامهت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاع.
] [29الحؿحن ،أخمض بً مدمض بً ؾهض ( )ٌ1430صوع مىاهج اإلاىاص
الاحخمانُت ُومهلميها في اإلاغخلت اإلاخىؾؿت والشاهىٍت في حهؼٍؼ ألامً
الُ٘غي ،بدث مٓضم للمإجمغ الىؾني ألاو ٛلألمً الُ٘غي "
اإلاُاَُم والخدضًاث" في الُترة مً  /25-22حماصي ألاو ٛنام
.ٌ1430
] [30وػاعة التربُت والخهلُم ،وزُٓت ؾُاؾت الخهلُم في اإلامل٘ت الهغبُت
الؿهىصًت نام .ٌ٤١٤١
ب .املزاحع رالحنبةت
[26] Mitin, B. and Bolotin,. (1998). Educational and Russia.s
National security, Russian Social Science Review,39(2):5794.
[27] Tomlinson, J (2006). Value: the curriculum of moral
Education, Online Article, Children and Society
Journal,11(4):242-251.
[28] Nakpodia, E. D. (2010). Culture and curriculum
development in Nigerian schools. African Journal of
History and Culture, 2(1), 1.

] [11الشضي ،ناص ٛبً نلي ( )ٌ1430مؿإولُت اإلاجخمو نً خماًت
ألامً الُ٘غي ألَغاصٍ ،وعْت نمل مٓضمت ئلى هضوة اإلاجخمو وألامً
اإلاىهٓضة بٙلُت اإلالَ ٚهض ألامىُت بالغٍاع مً .ٌ1430/5/24-21
] [12الُىؾِ ،نبضهللا بً نبضالهؼٍؼ ( .)ٌ1422الضوع ألامني للمضعؾت
في اإلاجخمو الؿهىصي ،مغٖؼ البدىر والضعاؾاث بٙلُت اإلالَ ٚهض
ألامىُت ،الغٍاع.
] [13الضبُان ،نبضهللا مدمض ( .)ٌ 1428ضىع مً حهىص ؤلاصاعة الهامت
للتربُت والخهلُم بمىؿٓت الغٍاع في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي والاهخماء
الىؾني ،اليشاؽ الؿالبي باإلصاعة الهامت للتربُت والخهلُم بمىؿٓت
الغٍاع.
] [14مؿانضةَ ،اًؼ ( .)ٌ1420ألامً بمُهىمه الشامل وأَمُت الخهلُم
في جٙىٍىه والخىنُت به ،أٗاصًمُت هاًِ للهلىم ألامىُت ،الغٍاع.
] [15اإلاالٙي ،نبضالحُُل بً نبضهللا ( )2007هدى بىاء اؾتراجُجُت
وؾىُت لخدُٓٔ ألامً الُ٘غي في مىاحهت ؤلاعَاب ،عؾالت صٖخىعاٍ
يحر ميشىعة ،حامهت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاع.
] [16ألاَضَ ،ٛاشم نلي ( )1430حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي في مإؾؿاث
اإلاجخمو اإلاضوي الؿهىصي حمهُاث جدُُل الٓغآن همىطحا ،بدث
مٓضم للمإجمغ الىؾني ألاو ٛلألمً الُ٘غي اإلاىهٓض في الُترة مً
ٖ ،ٌ1430/5/25 22غس ي ألامحر هاًِ بً نبضالهؼٍؼ لضعاؾاث
ألامً الُ٘غي بجامهت اإلال ٚؾهىص ،الغٍاع ،)ٌ1430( ،ص .17
]ْ [17ػِبَ ،هض ( .)2008صوع اإلاضعؾت الشاهىٍت في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي
لضي ؾالبها مً وحهت هكغ اإلاهلمحن في مضًىت الغٍاع ،عؾالت
ماحؿخحر يحر ميشىعة ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت،
الغٍاع.
] [18الهبِس ي ،ؾهض بً ضالح ( .)2008جٓىٍم حهىص الشإون ؤلاؾالمُت
وألاوْاٍ والضنىة وؤلاعشاص في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامهت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُتٗ ،لُت الضعاؾاث
الهلُاْ ،ؿم الهلىم ؤلاصاعٍت.
] [19الحىشان بغٖت بً ػامل ( )ٌ1425أَمُت اإلاإؾؿاث الخهلُمُت في
جىمُت الىعي ألامني ،وعْت نمل مٓضمت لىضوة اإلاجخمو وألامً
اإلاىهٓضة بٙلُت اإلالَ ٚهض ألامىُت بالغٍاع مً  2/21ختى 2/24
مً نام  : ٌ1425ص 130
] [20ئصاعة ؤلاشغاٍ التربىي بمىؿٓت الباخت ،الاهدغاٍ الُ٘غي وصوع
ؤلاشغاٍ التربىي في حهؼٍؼ ألامً الُ٘غي ،بدث مٓضم في اللٓاء
الهاشغ لإلشغاٍ التربىي واإلاىهٓض في الُترة مً / 4 / 3 _ 1
 ،ٌ1426وػاعة التربُت والخهلُم ،)ٌ1426( ،ص 21
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THE ROLE OF PRIMARY GRADES
TEACHER IN PROMOTING INTELLECTUAL
INSECURITY AMONG EDUCATED STAGE
AZIZA MOHAMMAD ALI ALGAMDY
Saudi Arabia
Abstract_ The research aims to identify the role of primary grades teacher in promoting
intellectual insecurity among educated stage, detecting obstacles Tusbandn in promoting
intellectual insecurity among uneducated phase of their perspective, and use descriptive method
survey And be a community of all primary grades teachers teaching office north of Jeddah for
girls and their number (1071), a teacher for the year 1436 AH / 1437 AH and the sample was
chosen randomly by Statistics (100) teacher To achieve the objectives of the research was to build
a questionnaire consisting of (31) distributed on the first two axes words: the role of primary
grades teacher in promoting intellectual security to the educated and the second stage:
impediments to strengthening of primary rows of intellectual security accented with rows of
primary students in Jeddah The research found the following results: the degree of the primary
grades teacher for her role in promoting intellectual security has been largely uneducated stage
exercise (often) and the degree of the constraints involved to do its part in strengthening the
intellectual security has been largely uneducated stage (big), The research concluded the
following recommendations put precise criteria when assigning primary grades teacher,
coordination with civil society organizations to develop plans and programs for the prevention of
intellectual deviation to the development of emerging and processed, intensifying courses in
intellectual security for teachers of primary grades.
key words: Primary grades teacher, intellectual security.
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